NIEUWSBRIEF JUNI 2009

Nog geen uitbetaling tussenkappen
8 jaar na aanplant vindt op onze plantages een kap plaats. Bij contracten met een looptijd van 8 jaar
betreft dit de eindkap. Er zijn ook contracten met een looptijd van 22 jaar. De nu plaatsvindende kap is
dan een tussenkap.
In eerdere nieuwsbrieven lieten wij weten dat de opbrengst van de verrichte kappen tegenvalt. Dit
blijkt uit het nu volgende overzicht dat beschikbaar is gesteld door de Stichting Derdengelden Polish
Robinia Foundation. Het heeft betrekking op de jaren 2007 en 2008. Het is gesteld in Poolse zloty. De
koers daarvan is op dit moment 4,40 zloty voor een euro.

OPBRENGSTEN
Verkoop hout waarvan de verkoopprijs al is ontvangen
Voorraad gezaagd en gekloofd hout in de loods. Schatting:
Voorraad gezaagd hout op de plantage. Schatting:

Totaal

KOSTEN
Brandstof
Onderhoud auto
Materialen
Lonen, inclusief sociale lasten
Overige diensten
Transportdiensten

23.353,=
20.000,=
15.000,=
-------------58.353,=

39.093,08
21.861,57
20.031,14
190.572,54
3.092,83
18.224,38
--------------Totaal

292.875,54

Het negatieve saldo van de kap bedraagt dus PLZ 234.522,54. Het zal direct duidelijk zijn dat op basis
van deze resultaten geen uitbetaling van (tussen)kappen kan plaatsvinden. Het negatieve saldo is
gefinancierd door de al genoemde Stichting Derdengelden. Onder haar verantwoordelijkheid vinden
ook de kappen plaats. Naast de verliezen op de exploitatie zijn nog gelden uitgegeven voor een auto,
motorzagen, een machinezaag, een kloofmachine en een tractor. Voor een effectieve kap zou
eigenlijk nog een laadmachine moeten worden aangeschaft.

Onrust onder de deelnemers
Zoals hiervoor is duidelijk gemaakt, kunnen wij niet overgaan tot uitbetaling van de kappen omdat er
nog geen netto-opbrengst is. Dat is een tegenvaller voor de deelnemers en ook voor ons: wij hebben
zelf ook 240 ha. Sommige deelnemers vragen zich af hoe het nu zit met hun belegging en of zij nog
ooit iets van hun geld terugzien. Ons antwoord is dat wij hopen van wel, maar dat zulks niet kan
worden gegarandeerd. Door een overal in Europa voorkomende ziekte in de robiniabomen en door de
economische recessie valt de opbrengst van de kappen erg tegen. Wij blijven natuurlijk proberen de
maximale opbrengst te verkrijgen, maar hebben helaas te maken met slechte omstandigheden
waarop wij geen invloed hebben.

Contact
Ons kantoor is niet altijd bezet en doorschakeling naar Polen is ook niet altijd mogelijk. Als u nader
contact met ons wilt, verzoeken wij u dringend dit per brief te doen of via onze website. Het
contactformulier van de website heeft de afgelopen periode soms niet gefunctioneerd. Mochten wij
correspondentie gemist hebben, dan vernemen we dit graag. Wij wijzen er op dat het laatste nieuws
altijd in de nieuwsbrief staat. Zodra er nieuws van betekenis is, melden wij dat.
www.robiniafoundation.nl info@robiniafoundation.nl tel. 0182 367 407

