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Zoals u gewend bent kunt u onze
nieuwsbrief altijd raadplegen via
de website. Dit is toegankelijker en
kostentechnisch voordeliger. Echter,
ditmaal hebben wij gekozen voor
een ‘papieren’ nieuwsbrief. In het
vervolg kunt u onze nieuwsbrief
weer lezen via onze website,
www.robiniafoundation.nl.

WAT TOT NU TOE
GEDAAN IS
I

n de winter van 2006- 2007 is begonnen met de eerste tussenkap.
Het betrof de aanplant 1999. Hier is heel wat aan vooraf gegaan.
Volgens het contract hebben de deelnemers recht op de opbrengst van
het hout op stam, wat wil zeggen: zoals het op de plantage staat. De
Stichting Derdengelden Polish Robinia Foundation heeft overal geprobeerd
een koper voor het hout op stam te vinden. Wij hebben alleen kopers
gevonden die bereid waren te kopen indien er bijbetaald zou worden.
De eerste oorzaak, maar niet de belangrijkste, hiervan is dat er veel
concurrentie is vanuit andere Oostbloklanden. De tweede, belangrijkste,
oorzaak is dat in heel Europa een ziekte in de Robiniabomen zit die niet
te bestrijden is. Deze ziekte tast de groei en de kwaliteit van het hout
aan. Onze bomen hebben deze ziekte niet, maar de neerdrukkende werking op de prijs die hiervan uitgaat betreft al het robiniahout omdat potentiële kopers geen vertrouwen meer hebben.

de eerste tussenkap

WAT ER NU GEBEURT

O

ndanks de financiële crisis die ook de houtmarkt
treft ondernemen wij opnieuw pogingen om
voor de beleggers het hout te verkopen. Wij zoeken
naar kopers die geïnteresseerd zijn in paalhout, in de
schors, in brandhout of zelfs in de biomassa die de bo-

UITBETALING
TUSSENKAPPEN

I

n eerdere nieuwsbrieven lieten wij weten dat
de opbrengst van de verrichte kappen tegenvalt. In
de laatste digitale nieuwsbrief is dit gespecificeerd.
De Stichting Derdengelden PRF heeft dit heeft van 2007
en 2008 het volgende overzicht beschikbaar gesteld.
OPBRENGSTEN TUSSENKAPPEN
KOSTEN TUSSENKAPPEN

pzl
58.353,pzl. 292.857,54

TOTAAL NEGATIEF SALDO

pzl. 234.522,54

Hierbij is 4,4 plz. 1 euro.
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.

2009

men opleveren. Er hebben zich enkele geïnteresseerden
gemeld maar hierover is nog niets concreets te melden.
Een aantal kleine partijen hout zijn al verkocht, helaas
is dit nog niet rendabel genoeg om opbrengst te realiseren.

GROENBELEGGINGEN

G

roenbeleggingen hebben de laatste jaren geen al
te beste reputatie gekregen. Door het verscherpte
toezicht van onder andere de AFM zijn er verschillende
faillissementen geweest. Ook zijn er plantages verkocht die niet bleken te bestaan. Bij de groenbeleggingen die wel goed in elkaar steken blijken vaak de
prognoses tegen te vallen. Ook wij krijgen hier veel
vragen over en wij begrijpen deze onrust.

W

ij hopen deze onrust in ieder geval gedeeltelijk
weg te kunnen nemen door bereid te zijn om
u te ontvangen op onze plantages. Mocht u hierin
interesse hebben, dan kunt u zich hiervoor via onze
site aanmelden. Om u een indruk te geven waar de
plantages liggen kunt in Google Earth zoeken naar
‘Ostromice, Poland’ of ‘Przemyslaw, Poland.’ In het
bosrijke gebied wat om deze dorpjes heen ligt staan
een gedeelte van onze plantages.

Ons kantoor is niet altijd bezet omdat dit te duur en
niet altijd mogelijk is. De plantages zijn in Polen en
daar verblijft de bedrijfsleiding een groot deel van het
jaar. Contact is echter altijd mogelijk:
Per post (nieuw adres)
		
Postbus 88
		
2820 AB Stolwijk
Per email:
info@robiniafoundation.nl
Per telefoon (beperkt bereikbaar):
		
0182-367407
		
0655188735

Vormgeving: Purrr grafisch ontwerp, www.purrr.nl
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