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Het Dinamo Fonds is een goed-doel dat opkomt voor
het Welzijn van Dieren, Natuurbehoud en Monumentenzorg. Deze doelen worden gesteund met jaarlijkse
uitkeringen. De bron daarvan zijn de netto-inkomsten
uit het fondsvermogen. Gegadigden voor een uitkering
zijn instellingen, die één van die doelen feitelijk realiseren. Elk van de drie doelgroepen maakt aanspraak op
één derde van het te verdelen bedrag.
Het Bestuur beheert het fondsvermogen en doet zijn
best donaties voor het Fonds te werven. Daarnaast is
het Bestuur belast met de selectie van gegadigden voor
de jaarlijkse uitkeringen. Twee keer per jaar komt de
Raad daartoe bijeen. In de maand november zijn er voldoende inkomsten uit het vermogen vergaard om tot
betaling van de toegekende uitkeringen over te gaan.
Het Dinamo Fonds is door de Belastingdienst aan
gemerkt als algemeen nut beogende instelling (anbi),
met alle fiscale faciliteiten van dien.

Het Dinamo Fonds bestaat 25 jaar. Op de laatste dag van 1991
werden de handtekeningen er voor gezet. Oorspronkelijk
heette het fonds de dvr Stichting, maar sinds 2006 het
Dinamo Fonds. Als instelling voor het goede doel – zelfs
drie goede doelen – hebben we in die 25 jaar alles bij elkaar
toch $ 1.975.613,00 uitgekeerd en dat vinden we zelf best
de moeite waard. Ja, het kostte moeite. Dat leren ons de 24
jaarverslagen, die we hebben geschreven. Ja, moeite, want
van het begin af aan hebben we ons jegens onze donateurs
willen verantwoorden. Ja, zij zijn het die ons vermogen bijeen
hebben geharkt. En die willen we graag laten weten dat we
hun geld hebben laten ‘groeien’. Daarmee bedoelen we te
zeggen, dat we dat vermogen zorgvuldig hebben beheerd.
En nu is toch het bedrag van $ 50.000 voor elke doelgroep
als jaarlijkse uitkering zichtbaar. Daar zijn we blij mee en

Het Dinamo Fonds heeft de ideale constructie om zijn doelen
te dienen. Het kapitaal zorgt voor een ‘permanente’ bron van
inkomsten voor de gegadigden van uitkeringen. In principe droogt
deze bron nooit op. Het goede doel blijft dus permanent gesteund
worden. Goed nieuws voor de donateurs van het Fonds. Iedere
donatie heeft als effect dat, figuurlijk gesproken, de kraan van
uitkeringen een tikkeltje verder kan worden opengezet.

ook een beetje trots. Als we door blijven groeien zoals tot
nu toe, dan kunnen we echt wat betekenen voor elke van
onze doelen. En dat lijkt nodig ook. Want de behoefte aan
ondersteuning blijft. Die blijft zelfs toenemen. Zo was het
en zo zal het nodig blijven om ons daarvoor in te zetten.
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uitkeringen dierenwelzijn
Op basis van de vele aanvragen die we ontvingen voor dierenwelzijn, kunnen
we concluderen dat dieren nog altijd een kwetsbare groep vormen, die onze
steun hard nodig heeft. Dat zo veel stichtingen en verenigingen zich om hen
bekommeren, is hartverwarmend. Of het nu gaat om de opvang van (zwerf)
dieren, het organiseren van ambulancediensten, of het in stand houden van
vogelsoorten of zeldzame schapenrassen: vele betrokkenen zetten zich hier
vrijwillig voor in. Maar zonder bekostiging van materialen, voer, dokters
rekeningen of verbouwingen krijgen zij weinig voor elkaar. We hebben in dit
verslagjaar dan ook met genoegen 22 aanvragen gehonoreerd.
Stichting Dierenasiel Gorinchem vangt zwerf- en afstandsdieren op, en
gaat op zoek naar een nieuw thuis voor honden, katten en knaagdieren
die niet meer bij hun eigenaar kunnen wonen. De stichting wil de buitenruimte van het asiel aanpassen, zodat de dieren daar ook in de winterperiode kunnen verblijven. Het Dinamo Fonds draagt daar graag $ 1.000 aan
bij.
Stichting ’t Swieneparredies zet zich in voor betere leefomstandigheden voor varkens, en deelt kennis over deze dieren. De Stichting heeft zelf
varkens in beheer, deze zijn (voor educatief doel of een dagje uit) te bezoeken in het Groningse Nieuw Scheemda. Voor het vervoer van de varkens
is de stichting in he bezit van een bus. De stichting heeft aan het Dinamo
Fonds een bijdrage van $ 500 gevraagd voor een reparatie aan deze bus; de
aanvraag is gehonoreerd.
Voor de verzorging en opvang van zwerfdieren (voornamelijk katten) in
Lelystad wil Stichting Zuiderzee Zwerfdieren tien extra nacht- en verblijfhokken laten bouwen. Met deze uitbreiding kan de stichting meer dieren
opvangen en deze vervolgens zo mogelijk socialiseren en onderbrengen in adoptiegezinnen. Het Dinamo Fonds keert $ 2.000 uit voor extra
verblijfshokken.
Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel verleent met een team van
vele vrijwilligers dierenhulp in Tiel. Ter vervanging van een defecte wagen
is de stichting op zoek naar een nieuwe ambulance, en naar financiering
daarvoor. Het Dinamo Fonds komt daarin tegemoet met $ 2.500.
Om de roofvogelstand in het land van Cuijk op peil te houden, plaatst
Vogelwerkgroep Boxmeer en omstreken nestkasten voor roofvogels en
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uilen. Bij zware storm raken de kasten nogal eens beschadigd. De vogelwerkgroep repareert en vervangt deze, en zorgt ervoor dat ze beveiligd worden tegen bezoek van steenmarters. Als tegemoetkoming in de
kosten voor dat onderhoud ontvangt de vogelwerkgroep $ 1.500 van het
Dinamo Fonds.
Stichting Melief vangt huisdieren op die verwaarloosd, mishandeld of
met de dood bedreigd worden, en biedt hun een permanente verblijfsplek.
Het gaat om uiteenlopende diersoorten: vogels, honden, katten, koeien,
varkens, schapen, geiten, paarden, pony’s en varkens. Behalve voor dierenopvang zet de stichting zich in voor het ontwikkelen van respect voor
dieren. Bij Melief worden op dit moment ruim 130 soorten vogels verzorgd.
De volières zijn dringend toe aan uitbreiding en renovatie, daar stelt het
Dinamo Fonds $ 1.000 voor beschikbaar.
Stichting Vogelasiel Someren e.o. verzorgt de tijdelijke opvang, verzorging en revalidatie van beschermde inheemse vogels. Het door de provincie aangewezen werkgebied van de stichting is recentelijk flink uitgebreid,
waardoor ook de opvangcapaciteit vergroot dient te worden. Met het uitbreidingsproject ‘Oehoe’ wil de stichting het aantal volières en hokken
verdrievoudigen. Het vernieuwde en aangepaste vogelasiel zal dé centrale
opvanglocatie voor vogels worden in de regio Noord-Brabant Oost. Voor
financiering van dit project ontvangt de stichting een bijdrage van $ 5.000
van het Dinamo Fonds.
Jaarlijks vangt Stichting Haags Dierencentrum tussen de 1.600 en 1.800
honden en katten op. Het aantal dieren met medische problemen is de
laatste jaren enorm gestegen. De kosten die de behandeling van een ziek
dier met zich meebrengt, blijken voor eigenaren de voornaamste reden
om afstand te doen van hun dier. Het Haags Dierencentrum verhaalt
de kosten van verblijf en medische handelingen zo veel mogelijk op de
vorige eigenaar, maar in veruit de meeste gevallen worden deze kosten
niet (geheel) betaald. Om die reden heeft het Haags Dierencentrum een
Sociaal Fonds in het leven geroepen voor afstandsdieren of gedumpte dieren die (directe) medische hulp nodig hebben. Het Dinamo Fonds draagt
$ 1.000 bij aan dit fonds.
Om de opvang, verzorging en bescherming van huisdieren te kunnen
uitvoeren, beschikt Stichting Dierenpiramide over een auto met trailer.
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Daarmee kunnen dieren, voeding en materialen worden vervoerd, wat
noodzakelijk is om de opvang draaiende te houden. De huidige auto is versleten, daarom zoekt de stichting financiering voor een vervangende auto.
Bij het Dinamo Fonds heeft zij dat gevonden in een bijdrage van $ 1.750.
Stichting Villa Vacht ontfermt zich over (met name verlamde) zorgkatten. Deze dieren hebben baat bij fysiotherapie. Om meer behandelingen
te kunnen aanbieden, zou de fysiotherapeut vaker langs moeten komen.
De kosten die dat meebrengt worden voor $ 500 gefinancierd door het
Dinamo Fonds.
Bruinvissen en grotere walvisachtigen die in nood voor of op de Nederlandse kust terechtkomen, worden opgevangen door Stichting SOS
Dolfijn. Het team van de stichting staat continu paraat om in actie te
komen. De hulpverleners bieden op locatie of in het opvangcentrum hulp
en zo nodig medische zorg aan de dieren, en begeleiden en instrueren
hulpverleners ter plaatse. Daarnaast verzorgen de medewerkers educatieve activiteiten en zijn ze betrokken bij wetenschappelijk onderzoek.
Voor de financiering van opvang en zorg voor dieren in nood is sos Dolfijn
afhankelijk van sponsors en donateurs. Het Dinamo Fonds ondersteunt de
stichting met $ 2.500.
Met een publiekscampagne wil Stichting Dier & Recht aandacht vragen
voor de naar schatting acht miljoen eenden die jaarlijks op onvriendelijke
wijze worden geslacht, nadat zij een dieronvriendelijk leven hebben geleid.
Ze leven in stallen met weinig ruimte, zonder zwemwater en zonder uitloop naar buiten. Door inzet van een petitie en radiospotjes ijvert de stichting voor verbetering van het welzijn van deze eenden. Het Dinamo Fonds
stelt $ 1.000 beschikbaar voor deze campagne.
In het Vogelhospitaal verzorgt en behandelt de Stichting Vogelrampen
fonds zieke, gewonde of verweesde beschermde inheemse vogels. Door
samen te werken met een kwalitatief goede en betrokken dierenarts, kan
de stichting de kwaliteit van haar zorg blijven verbeteren. Voor de inzet
van deze dierenarts is extra financiering nodig. Het Dinamo Fonds draagt
daar $ 1.000 aan bij.
Stichting Dintelkat, rusthuis voor bejaarde katten vangt oudere katten
op die zonder thuis dreigen te raken doordat hun baasje overlijdt, ernstig
ziek is en/of naar een verzorgingstehuis verhuist. De bouwkeet die Dintel-
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kat gedoneerd kreeg en die ingezet wordt als extra opvangruimte, dient
nog te worden afgewerkt. Voor de kosten die dat met zich meebrengt en
voor dierenartsrekeningen, stelt het Dinamo Fonds $ 1.500 beschikbaar.
Stichting het Drentse Heideschaap zet zich in voor het raszuiver houden
van het schapenras Drentse Heideschapen, dat grote invloed heeft gehad
op het oude Drentse landschap en de daar ontwikkelde landbouw. De
stichting beheert een kudde aan het Dwingelderveld. De schaapskooi die
al sinds 1949 in gebruik is, is toe aan vernieuwing en uitbreiding. De oude
kooi zal gerestaureerd en in gebruik genomen worden als lammerkooi.
Daarnaast worden er een nieuwe losstaande kooi gebouwd, een informatie- en ontvangstruimte en een kapschuur. Het Dinamo Fonds draagt aan
de financiering van deze renovatie en nieuwbouw $ 2.000 bij.
Om erachter te komen welke risico’s bepaalde stoffen hebben op de
ontwikkeling van menselijke embryo’s, worden er veel tests gedaan met
proefdieren. Om één stof te testen zijn soms wel 1.300 ratten nodig. Desondanks leveren deze tests niet altijd bruikbare resultaten op, doordat de
effecten op dieren niet altijd hetzelfde zijn als op mensen: zij verschillen
immers in fysiologie en embryologie. Stichting Dierproefvrij onderzoekt
in samenwerking met het RIVM de betrouwbaarheid van nieuwe testmethodes die zijn gebaseerd op de humane biologie, en waarbij geen proefdieren gebruikt worden. Het Dinamo Fonds ondersteunt dit onderzoek
met $ 1.000.
De hokken in de caviakamer van Stichting Knaagdierenopvang ‘het
Knagertje’ zijn aan vervanging toe omdat ze niet meer voldoen aan de
eisen van deze tijd. Met een bijdrage van $ 4.250 maakt het Dinamo Fonds
deze noodzakelijke renovatie mogelijk, zodat de stichting zich ook in de
toekomst kan blijven inzetten voor de opvang van knaagdieren in regio
Den Haag.
Stichting Vogelklas Karel Schot werkt met zieke, gewonde of jonge wilde vogels, egels en vleermuizen in regio Rotterdam-Rijnmond. Als de dieren genezen zijn, worden ze weer vrijgelaten. Omdat het werken met deze
zieke dieren risico’s oplevert voor de gezondheid, dragen de medewerkers
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals stofmaskers, veiligheidsbrillen,
latex handschoenen, werkschorten en haarnetjes. Die kosten veel geld.
Het Dinamo Fonds stelt daar $ 4.000 voor beschikbaar.
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uitkeringen natuurbehoud
Sinds 1992 vangt Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst ’s-Gravenhage e.o. verwilderde zwerfkatten. Na castratie worden de katten teruggeplaatst in hun leefomgeving. Daarmee hoopt de stichting de groei van
het aantal zwerfkatten in Den Haag te beperken. De katten zijn niet gesocialiseerd en kunnen dus niet ter adoptie worden aangeboden. Omdat de
opvanglocatie verouderd en te klein is, is er een plan gemaakt voor nieuwbouw. Voor de inrichting van de operatiekamer en de opvangruimte voor
verwilderde zwerfkatten ontvangt de stichting van het Dinamo Fonds een
bijdrage van $ 5.000.
Dierenambulance Amsterdam van Stichting Centrale Dierenambulance
rukt meer dan dertig keer per dag uit om hulp te verlenen aan een ziek of
gewond dier, of om een dood dier op te ruimen dat in de openbare ruimte
gevonden is. De auto’s worden dus zeer intensief gebruikt. Twee ambulances zijn aan vervanging toe. Voor één ambulance is inmiddels via crowdfunding voldoende geld verzameld. Aan financiering van de tweede auto
draagt Dinamo Fonds bij met $ 2.500.
Stichting Gawan beheert een boerderij in Aalten met (huis)dieren zoals
paarden, koeien, schapen, kippen, en honden. Gawan wil de dieren een zo
goed mogelijk leven geven, en door (spirituele) workshops en cursussen
de dierwaardige omgang van mensen met dieren bevorderen. De grond
van de buitenruimte van de boerderij is zo vochtig dat de grote dieren er
maar een deel van het jaar gebruik van kunnen maken. Om dat te verbeteren heeft de stichting een grootschalig drainageplan opgesteld. Een
droger buitenterrein is prettiger voor de dieren. Voor de kosten die bij dit
project gemaakt worden, ontvangt de stichting $ 1.000 van het Dinamo
Fonds.
Stichting Collie en Co in Nood vangt honden op die niet meer bij hun
eigenaar kunnen wonen, in het bijzonder collie- en sheltieachtigen. De
pleeghonden verblijven in gastgezinnen en worden begeleid naar nieuwe
baasjes. Waar nodig krijgen zij medische hulp. De stichting richt zich met
name op oudere en licht gehandicapte honden. Een aantal onplaatsbare
honden met medische problemen wordt liefdevol opgevangen en verzorgd. De dierenartskosten voor deze dieren zijn hoog, en daar zoekt de
stichting ondersteuning voor. Het Dinamo Fonds komt daarin tegemoet
met een bijdrage van $ 2.500.
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We zijn blij dat we ook in 2016 een bijdrage konden leveren aan een aan
tal belangrijke en duurzame projecten op het gebied van natuurbehoud.
De Vogelbescherming ontvangt ondersteuning voor maar liefst vier goed
onderbouwde projecten. Maar ook aanvragen voor de aankoop en het
onderhoud van natuurzones, en aandacht voor de achteruitgang van bij
enpopulaties werden door ons gehonoreerd. Aan de bescherming van onze
natuur hangt een prijskaartje, zo veel is duidelijk.
Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en
hun leefgebieden. In dat kader voert zij jaarlijks verschillende projecten
uit. In 2016 ondersteunde het Dinamo Fonds de volgende projecten van de
Vogelbescherming:
Rietherstel voor de grote karekiet – De grote karekiet heeft riet nodig
om in te broeden, maar in veel gebieden wordt riet steeds schaarser. Het
wordt verdrongen door bomen, opgegeten door ganzen of weggehaald
door onwetende bewoners. Om het leefgebied van de grote karekiet rond
de Loosdrechtse Plassen te verbeteren, is dit project van de Vogelbescherming van start gegaan. Daarbij worden oprukkende bomen verwijderd, en
worden er ter bescherming tijdelijk wanden geplaatst langs het riet, zodat
het tijd en ruimte krijgt om te groeien. Het Dinamo Fonds honoreerde een
aanvraag van $ 4.000 waarmee een hectare riet hersteld kan worden.
Natte voeten voor de weidevogels – Met een pomp op zonne-energie kan
een boer een stuk weiland natter maken. In de drassige grond zitten veel
wormen voor de volwassen vogels en in hoog kruidenrijk gras vinden de
kuikens voedsel en beschutting. Het effect van een nat weiland is direct
merkbaar: binnen een jaar neemt het aantal weidevogels zichtbaar toe.
Boeren kunnen bij Vogelbescherming een weidepomp aanvragen. De kosten van een pomp bedragen circa $ 3.000. Het Dinamo Fonds honoreerde
de aanvraag voor de kosten van een pomp.
Nestgelegenheid voor de oeverzwaluw – Doordat natuurlijke oevers
steeds zeldzamer zijn geworden, zoeken oeverzwaluwen andere broedplaatsen. Bijvoorbeeld in door mensen gemaakte dijken, zandwinputten
of opgespoten terreinen. Die broedplaatsen zijn niet zonder risico. Door de
aanleg van oeverzwaluwwanden wordt de vogels en hun jongen een veilig onderkomen geboden. Vogelbescherming Nederland ondersteunt een
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project voor de aanleg van oeverzwaluwwanden op een industrieterrein in
Zwolle.Het Dinamo Fonds keert daar $ 4.500 voor uit.
Informatiebord oeverzwaluwen Zoetermeer – In Zoetermeer heeft
een vogelwerkgroep een oeverzwaluwwand aangelegd in het Buytenpark. Helaas weten de recreanten in het park vaak niet waar de wand toe
dient. Ze gaan er bovenop zitten, en verstoren daarmee het broedgebied.
De werkgroep wil een mooi informatiebord plaatsen waarmee mensen
geïnformeerd worden over de leefwijze van oeverzwaluwen. Het Dinamo
Fonds draagt daar met $ 2.000 aan bij.
Buitenplaats Leyduin is een beschermd natuurgebied bij Vogelenzang met
een grote diversiteit aan dieren, waaronder veel padden en kikkers. Op het
intensief gebruikte fietspad dat door dit gebied loopt, worden veel padden
en kikkers doodgereden. Landschap Noord-Holland wil een paddenscherm
plaatsen langs dit fietspad, om zo de amfibieën die oversteken te dwingen
om een van de buizen te gebruiken die onder het fietspad zijn aangelegd.
Het Dinamo Fonds stelt daar $ 4.000 voor beschikbaar.
Stichting Internationale Vrijwilligersprojecten voert in samenwerking
met Staatsbosbeheer twee natuurprojecten uit: in Twijzel en in Oudemolen. In Twijzel werken jongeren samen aan het onderhoud van de Miedengebieden en de Noordelijk Friese Wouden. In Oudemolen gaan twintig
jongeren aan het werk in het Nationaal Park Drentsche Aa. De werkzaamheden kunnen niet machinaal worden uitgevoerd en zijn arbeidsintensief.
Het gaat bijvoorbeeld om snoeiwerk, het uitbaggeren van slootjes, hooischeppen en het afvoeren van hooi. Het Dinamo Fonds ondersteunt de
stichting voor deze projecten met $ 1.000.
Om een ecologische verbindingszone tot stand te brengen tussen duinen en het Alkmaardermeer heeft Landschap Noord-Holland op die locatie
bollenpercelen aangekocht. Deze zullen worden ingericht als natuurvriendelijke oevers, kamgrasweide of droog schraal grasland. Het heringerichte
gebied zal bijdragen aan de natuurlijke klimaatbuffer Schoonwatervallei.
Het Dinamo Fonds ondersteunt dit project met $ 4.500.
Stichting Het Geldersch Landschap en Kasteelen zet zich in voor het
behoud en beheer van Gelderse terreinen met landschappelijke, natuurwetenschappelijke en/of cultuurhistorische waarde, en de monumenten
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die zich daarop bevinden. Als aanvulling op het gebied Tongerense heide
dat al in haar bezit is, wil de stichting een bosperceel aankopen in Tongeren. Het gaat om een stuk bos met gemengde naaldbomen. Het Dinamo
Fonds stelt voor deze aankoop $ 2.000 beschikbaar.
De Elster Buitenwaarden beslaan een gebied van circa 145 ha. Stichting
Het Utrechts Landschap bezit een deel daarvan en kan nu aangrenzend
22,2 ha aankopen. Het grootste deel van de overige percelen is aangekocht door de Provincie Utrecht, zodat (vrijwel) de gehele uiterwaard
ingericht kan worden als natuurgebied. Ontwerp- en adviesbureau Arcadis heeft daar een inrichtingsplan voor ontworpen. Volgens dat plan worden er natuurlijke rivieroevers, geulen, hooilanden, graslanden, moeras,
en hardhoutooibos ontwikkeld. Door het gebied komt een wandelroute.
Het Dinamo Fonds draagt met $ 6.800 bij aan de aankoop van het perceel.
Werkgroep Behoud de Peel is actief voor het behoud en herstel van het
Peelgebied. Een van de acties die zij onderneemt, is gericht tegen het
Programma Aanpak Stikstof (pas ) van het ministerie van Economische
Zaken. pas zou als doel hebben natuur te beschermen door via een vergunningstelsel schadelijke stikstofuitstoot door (intensieve) veehouderij
te reguleren. In de praktijk blijkt bij de vergunninguitgifte het economische belang het vaak te winnen van het natuurbelang, en dat is voor Werkgroep Behoud de Peel de reden om de uitvoering van pas via juridische
procedures aan te vechten. Voor de kosten die daaraan verbonden zijn
stelt het Dinamo Fonds een bedrag van $ 5.000 beschikbaar.
Stichting free Nature beheert kuddes grote grazers voor ecologisch
natuurbeheer. In het gebied Kuipersveer aan de Hoeksche Waard zet de
stichting Schotse Hooglanders in. Op het terrein werd in eerdere tijden
afgespoelde grond van suikerbieten (tarra) geborgen, inmiddels is het
gebied weer overgenomen door de natuur. De Schotse Hooglanders zorgen door hun gegraas voor een afwisselend landschap met allerlei plantensoorten, die insecten en vogels aantrekken. Een bijdrage van het
Dinamo Fonds van $ 1.000 helpt de stichting haar taken in Kuipersveer uit
te voeren.
Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid ivn Westerveld is een
project gestart om aandacht te vragen voor de achteruitgang van de bijenpopulatie. In het project ‘Bij & Berm & Biodiversiteit - Zet de berm in
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uitkeringen monumentenzorg
bloei voor de bij’ wil het bewustwording creëren, en de beeldvorming over
bermen beïnvloeden. Daarvoor organiseert het instituut een symposium
met kennisuitwisseling, workshops en veldexcursies, en informatieavonden over het belang van bloemrijke bermen voor natuur en biodiversiteit.
In de verschillende dorpen binnen de gemeente wil zij bakken plaatsen als
voorbeeld van bloemrijke bermen, met toelichtende informatieborden
daarbij, en insectenhotels bij alle basisscholen in Westerveld. Het Dinamo
Fonds ondersteunt dit bijenproject met $ 1.500.
De Maasheggen vormen het laatste heggengebied in Nederland, en
bestaat al sinds de Middeleeuwen. Naast de heggen zijn ook de zogenoemde ‘overstaanders’ onderdeel van het authentieke landschapsbeeld.
Ze groeiden vaak uit tot imposante bomen, die meestal werden geknot. In
het gebied komen hoofdzakelijk knoteiken en knotessen voor. Om deze
karakteristieke bomen te behouden, moeten ze geknot worden. Wanneer
dat niet gebeurt, zullen ze op den duur door hun steeds zwaarder wordende takkenlast uitscheuren, en dat overleeft een boom vaak niet. Om
de monumentale bomen in de Maasheggen te onderhouden, verzocht
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap ( vnc ) om een bijdrage voor de
inzet van haar professionele boomknotters. Als de bomen geknot zijn,
kunnen zij er de komende tien à twintig jaar weer tegenaan. Het Dinamo
Fonds honoreerde de aanvraag met $ 1.500.
Grondbeheerders die lid zijn van Vereniging Agrarisch Natuur- en Land
schapbeheer Rijn & Gouwe Wiericke, doen aan weidevogelbescherming.
Bij het bewerken van het land ontzien zij nesten en laten ze kuikenvelden
staan. Ter compensatie van gederfde inkomsten zijn er overheidssubsidies beschikbaar. De extra kosten voor de bescherming van zwarte sterns
komen daar echter niet voor in aanmerking, omdat sterns in de sloot broeden. Daarbij wordt over het hoofd gezien dat deze vogels veel beter gedijen als de naastliggende perceelranden niet gemaaid worden gedurende de
broedperiode en de periode waarin de kuikens vliegvlug worden. In het
gebied Gouwe Wiericke zijn enkele omvangrijke kolonies sterns aanwezig,
die door het succesvolle beheer van de boeren in stand blijven en zelfs
uitbreiden. Om de boeren daarin te ondersteunen en de omstandigheden
voor de zwarte stern te optimaliseren, zoekt de vereniging financiering.
Het Dinamo Fonds draagt daar voor $ 4.200 aan bij.
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Het stemt soms treurig om te zien dat vele monumenten lijden onder ach
terstallig onderhoud. Elk jaar opnieuw worden er noodklokken geluid voor
kerken, molens en kerkorgels die dringend gerestaureerd moeten worden
om ze te behoeden voor de ondergang. Maar het maakt het bestaansrecht
van ons fonds ook nadrukkelijk duidelijk. Op vaak ambachtelijke wijze zijn
ook in 2016 vele restauraties uitgevoerd, mede bekostigd uit ons fonds.
Zodat niet alleen wij, maar ook de generaties na ons kunnen genieten van
onze monumentale rijkdom.

Voor restauratie- en reparatiewerkzaamheden aan het veertiendeeeuwse kerkgebouw heeft de Hervormde Gemeente in Sprang een tegemoetkoming van $ 1.500 ontvangen. Bijzonderheden van het kerkgebouw zijn het Flentrop-orgel dat erin is ondergebracht, en enkele muurschilderingen (secco’s). Voor het behoud van dit orgel en deze schilderingen is het belangrijk dat het gebouw in goede staat is. De bijdrage
van het Dinamo Fonds wordt onder andere gebruikt voor nieuwe bekleding in de dakgoten, nieuwe leibedekking en reiniging en herstel van de
kapconstructie.
Protestantse Gemeente Scharmer-Harkstede heeft $ 1.500 ontvangen
voor de restauratie van het interieur van de monumentale kerk in Harkstede. De kerk is in de zeventiende eeuw gebouwd tegen een bestaande,
dertiende-eeuwse toren. Met de bijdrage van het Dinamo Fonds worden
onder meer restauraties uitgevoerd aan de gewelven, glas-in-loodramen,
deuren, wapenschilden en tegels van de kerk.
De in 1774 gebouwde kerk van de Evangelisch Lutherse Gemeente Leeu
warden-Harlingen is de enige overgebleven Lutherse kerk in Friesland.
Mogelijk door stijging van de grondwaterstand na demping van twee
grachten in de buurt heeft het gebouw te lijden aan vocht, waardoor
vloerdelen en vloerconstructie zijn aangetast door houtrot en zwam.
Ook het pleisterwerk aan de muren is aangetast door vocht. Voor herstelwerkzaamheden aan onder andere vloeren en muren en plaatsing van
een nieuwe verwarming heeft het Dinamo Fonds een bijdrage toegekend
van $ 1.500.
De Baptistengemeente Parkkerk in de Leeuwardense wijk Huizum
is relatief jong (bouwjaar 1955), maar is toe aan groot onderhoud. Het
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lekkende dak en rotte goten en kozijnen zijn hard toe aan renovatie. Het
Dinamo Fonds stelt daar $ 1.000 voor beschikbaar.
De negentiende-eeuwse Vredeskerk van de Protestantse Gemeente Oosterhout huisvest onder meer een origineel achttiende-eeuws Moreauorgel. De grote ramen van de kerk zijn aan vervanging toe. Het gaat zowel
om vervanging van de kozijnen, als om vervanging van enkel door dubbel
glas. Door het dubbel glas zal koudeval in de kerk verminderen, en zal het
energieverbruik van de kerk gunstiger zijn. Het Dinamo Fonds financiert
de renovatie van de ramen met $ 1.500.
Stichting tot Behoud Kerktoren Pietersbierum zet zich sinds 2008 in
voor het behoud van de kerkklok voor het Friese dorp. De oorspronkelijke
kerkklok werd in de Tweede Wereldoorlog ingenomen door de Duitsers.
In 1949 financierden de inwoners een nieuwe klok. Deze klok dreigde in
2008 naar Franeker te verhuizen. Om dat te voorkomen is de Stichting
tot Behoud Kerktoren Pietersbierum opgericht, die de toren in eigendom
nam. Om restauratie van de toren mogelijk te maken, waaronder timmer-,
voeg- en metselwerk, herstel van gietijzeren ramen, schilderwerk, en herstel van de klokkenstoel en het torenuurwerk, stelt het Dinamo Fonds
$ 1.000 beschikbaar.
De kerk van de Protestantse Gemeente Terkaple uit 1854 is aan een grote
onderhoudsbeurt toe. De muur achter de preekstoel is aan het verzakken,
net zoals de (deels monumentale) oude grafstenen die het middenpad van
de kerk vormen. Om dat te herstellen moeten er restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd aan de fundering en de vloer. Daarnaast is het
metsel- en voegwerk, timmer- en stucwerk aan restauratie toe. Het Dinamo Fonds financiert deze werkzaamheden met $ 1.000.
Om extra ruimte te creëren en de toegankelijkheid en functionaliteit
van de Nicolauskerk te vergroten, heeft de Protestantse Gemeente Wolp
haartsdijk plannen gemaakt voor de herinrichting van de kerk. Er wordt
een stiltecentrum ingericht, er komen nieuwe stoelen en er wordt apparatuur geplaatst voor beeld en geluid. Daarnaast wordt onder meer de vloer
opnieuw betegeld, de verwarming vervangen en worden er elektrische
schuifdeuren geplaatst tegen de tocht. Het Dinamo Fonds draagt met
$ 1.500 bij aan de financiering van de werkzaamheden.
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Het Van Goghkerkje van Protestantse Gemeente te Zundert dankt zijn
naam aan Theo van Gogh, de vader van Vincent, die hier van 1849 tot 1871
dominee was. Op het kerkhof naast de kerk ligt de grafsteen van het te
vroeg geboren broertje van Vincent, dat ook Vincent heette. Het in 1805
gebouwde zaalkerkje werd in 1979 uitgebreid met een consistorie. De Protestantse Gemeente wil deze consistorie door een verbouwing aanpassen
aan huidig en toekomstig gebruik. Daarbij worden onder meer de gaskachels vervangen door cv, wordt de keuken heringericht, en worden de
twee delen van de consistorie verbouwd tot één multifunctionele ruimte.
Voor deze verbouwing ontvangt de Protestantse Gemeente $ 1.000 van
het Dinamo Fonds.
De kerk van de Protestantse Gemeente Langweer is in 1777 gebouwd,
en biedt onder meer onderdak aan een zeventiende-eeuwse preekstoel en
een achttiende-eeuws Van Dam-orgel. Voor het herstel van een verzakking in de vloer in het schip is een restauratieplan opgesteld. Bij de renovatie wordt ook een innovatie aan de verwarmingsinstallatie uitgevoerd
en wordt het interieur deels vernieuwd. Het Dinamo Fonds stelt hiervoor
$ 1.500 beschikbaar.
Het uit 1935-1936 stammende kerkgebouw de Hoeksteen in het Westlandse Monster is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School, naar
een ontwerp van architect Plooij. Om schade die is ontstaan door achterstallig onderhoud te herstellen, wordt er een grootschalige renovatie
uitgevoerd. Het Dinamo Fonds ondersteunt de Protestantse Gemeente
Monster voor deze renovatie met een bedrag van $ 1.000.
Het kerkgebouw van gvk Rotterdam Centrum is een wederopbouwkerk
uit 1953, ontworpen door architect Meischke. De laatste jaren heeft de
kerk een sociale spilfunctie in de wijk gekregen. Behalve voor de wekelijkse kerkdiensten is er ruimte voor ‘welzijnbevorderend ondernemen’.
Meer dan 350 mensen uit de wijk zijn actief betrokken bij sociale activiteiten zoals het verzorgen van hulp in of om huis, hulp bij belastingaangifte
en samen eten. Om die activiteiten nog beter te kunnen faciliteren wordt
de foyer verbouwd tot een multifunctionele ruimte. Het Dinamo Fonds
draagt daar $ 1.000 aan bij.
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De toren van de negentiende-eeuwse Dorpskerk van Vaassen, stamt uit
de vijftiende eeuw. Stichting Vrienden van de Vaassense Dorpskerk is verantwoordelijk voor het onderhoud en de restauratie van de toren, en is
een noodzakelijk restauratietraject gestart. Bij die restauratie worden
voegwerk van muren en leien van het dak hersteld, worden de bal en de
haan die op de torenspits staan opnieuw verguld, en worden de wijzerplaten van de klok hersteld. Aan de binnenkant van de toren worden aanpassingen aangebracht waardoor het beklimmen van de toren aan arbo-eisen
voldoet. De restauratie wordt mede bekostigd door het Dinamo Fonds,
voor een bedrag van $ 1.000.
De Sloterkerk is de oudste kerk van Amsterdam. De wortels van het
huidige kerkgebouw uit 1861 gaan eeuwen terug. Al in de twaalfde eeuw
was op deze locatie een kerk gevestigd. De huidige Sloterkerk bezit lezenaars en kroonluchters van haar zeventiende-eeuwse voorganger, en een
Knipscheerorgel uit 1851. In het kerkgebouw wordt wekelijks een kerkdienst gehouden, en er worden regelmatig matineeconcerten gegeven
door amateurmusici en musici van het Koninklijk Concertgebouworkest.
Stichting Vrienden van de Sloterkerk maakt zich sterk voor restauratie van de kerk. Het dak is toe aan vervanging, en omdat de bijzondere
Oegstgeesterdakpannen binnenkort niet meer gefabriceerd worden, is
er enige haast geboden. Het Dinamo Fonds levert daar met $ 1.500 een
financiële bijdrage aan.
De Maartenskerk staat op een centrale plek in Sint-Maartensdijk. De
vijftiende-eeuwse gotische kerk vergt door haar ouderdom veel onderhoud. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Sint-Maartensdijk
heeft een restauratieplan opgesteld waarin herstelwerkzaamheden aan
interieur en aan buitenmuren en dak zijn opgenomen. Bij werkzaamheden aan het interieur gaat het om herstel van roestschade aan de
bouwconstructie, herstel van voegwerk en conservering van muurschilderingen. Het Dinamo Fonds heeft voor deze restauratie $ 1.000 beschikbaar gesteld.
De Himpenserpoldermole werd in 1863 gebouwd voor het bemalen
van de Himpensermarpolder. Tegenwoordig wordt hij door het Waterschap Friesland gebruikt als onderkomen voor een elektrisch gemaal om
het water in de polder op peil te houden. Voor restauratie van de molen
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ontvangt Monumentenstichting Boarnsterhim $ 1.000. Het gaat daarbij
onder meer om herstelwerkzaamheden aan voeg- en metselwerk, en om
vervanging van damwanden, kruipalen, hekwerk en rietwerk van de kap.
Stichting De Fryske Mole heeft ruim veertig Friese molens in bezit,
en draagt de zorg voor restauraties en onderhoudswerkzaamheden.
Het Dinamo Fonds financierde eerdere restauraties door deze stichting;
inmiddels zijn de drie molens de Grutte Mûne uit Marrum, de Skalsumer Mole uit Schalsum en De Klaver uit Bolsward aan de beurt. Voor de
restauratie van deze drie rijksmonumenten draagt het Dinamo Fonds
$ 1.500 bij.
Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland zet zich in voor het
beschermen en in stand houden van monumenten in de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland. Voor een grote restauratie aan de korenmolen Rust Roest in Munnekezijl ontvangt zij een bijdrage van $ 1.500 van het
Dinamo Fonds. Bij deze restauratie zullen het wiekenkruis en een deel van
het rietdek worden vervangen. De motorsteen zal worden hersteld zodat
de molen weer in gebruik kan worden genomen. De stichting leidt daar
vrijwillige molenaars voor op.
Molenstichting Súdwest-Fryslân heeft acht molens in beheer, die over
het algemeen goed onderhouden zijn. Poldermolen De Snip te It Heidenskip (bij Workum) is in 1975 grondig gerestaureerd. Nu, veertig jaar later, zijn
er weer restauratiewerkzaamheden nodig om de molen in goede conditie
te houden. De rieten kap moet worden vervangen, er is timmerwerk nodig
aan de kap, de damwanden moeten vervangen worden en het metsel- en
voegwerk moet worden hersteld. Voor die restauratie stelt het Dinamo
Fonds $ 1.000 beschikbaar.
Molen de Hoop in het Zeeuwse Wolphaartsdijk is een negentiendeeeuwse stellingmolen die door zijn imposante hoogte vanuit de verre
omgeving te zien is. De molen is in gebruik als korenmolen. Stichting tot
Behoud Molen De Hoop heeft een restauratie gepland, waarbij er noodzakelijke reparaties worden uitgevoerd aan vloerbalken, muren, deuren en
ramen, en dak. Voor deze restauratie ontvangt de stichting $ 1.000 van
het Dinamo Fonds.
Twee molens van Stichting De Zijper Molens worden met ondersteuning van het Dinamo Fonds gerestaureerd. De restauratie is nodig om ze

jaarverslag 2016

17

in werking te houden. Bij molen p wordt het wiekenkruis vervangen, en
bij molen o-t wordt de inmaalfunctie hersteld, waarbij beschoeiingen vervangen worden, de wielbak hersteld wordt en schade door knaagkevers
bestreden wordt. De ondersteuning van het Dinamo Fonds bedraagt
$ 1.500.
Korenmolen De Zwaluw is in 1857 in het Overijsselse Hasselt gebouwd,
op een plek waar al sinds 1784 een molen stond. Stichting tot Behoud
van Korenmolen De Zwaluw ontfermt zich sinds 1996 over de molen, die
sindsdien een sociaal-maatschappelijke, culturele en educatieve functie
vervult. Het is de enig overgebleven molen in gemeente Zwartewaterland.
De zorgelijke conditie van de wieken heeft de stichting met het oog op
veiligheid doen besluiten om deze op korte termijn te laten restaureren.
Het Dinamo Fonds heeft het verzoek om ondersteuning gehonoreerd met
$ 1.000.
Korenmolen De Goede Hoop werd in 1958 uit bedrijf genomen en in
1992 overgedragen aan Stichting Molens Binnenmaas. Door bebouwing en
begroeiing in de omgeving van de molen was de windtoe- en afvoer zo
verslechterd dat de molen niet meer kon draaien. Daardoor ging de staat
van de molen rap achteruit en was zij niet meer toegankelijk voor publiek.
Met medewerking van buurt en gemeente heeft de stichting zich met succes ingezet voor verbetering van de molenbiotoop. Om de molen weer de
laten draaien, worden er noodzakelijke restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. Het Dinamo Fonds draagt voor $ 1.000 bij in de kosten.
Het Vierdag-orgel van de Protestantse Kerk de Glind/Achterveld, dat
wekelijks gebruikt wordt in kerkdiensten, is toe aan een grote schoonmaakbeurt. Door de jaren heen is er veel stof en spinrag in het instrument
terechtgekomen, ook het pijpwerk is vervuild. Als tegemoetkoming in de
schoonmaakkosten ontvangt de kerk $ 500 van het Dinamo Fonds.
De Protestantse Gemeente Scharmer-Harkstede is eigenaar van de kerk
in Harkstede. Het orgel is in 1696 gebouwd door de Duitse orgelbouwer
Arp Schnitger, en is inmiddels in slechte staat. Dat komt onder meer
door een ingrijpende verbouwing van het orgel in het begin van de vorige
eeuw. De klank van het orgel in de kerkruimte is sindsdien verre van ideaal. De protestantse gemeente heeft een restauratieplan opgesteld voor
het interieur van de kerk en het orgel. Het orgel wordt grotendeels in de
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oorspronkelijke vorm teruggebracht, waarbij het geluid weer rechtstreeks
naar de kerkruimte gaat. Het Dinamo Fonds draagt aan de restauratie bij
met een bijdrage van $ 1.000.
Stichting Oude Groninger Kerken zet zich in voor het behoud van historische kerkgebouwen in Groningen, en stimuleert belangstelling hiervoor. De laat-romaanse kerk van Garmerwolde is in 1851 uitgerust met een
orgel van de Nederlandse orgelbouwer en beiaardier Petrus van Oeckelen.
Het orgel is toe aan restauratie, waarbij de orgelkas, snijwerk, windvoorziening, klaviatuur, mechanieken, windladen, pijpwerk en de speeltafel hersteld zullen worden. Het Dinamo Fonds voorziet in een financiële
ondersteuning van $ 1.500.
In de Lambertuskerk in Helmond staat een Robustelly-orgel waarover de Robustelly Society Helmond zich ontfermd heeft. Het is een van
de weinige orgels in Nederland in Franse barokstijl. Het pijpwerk van de
tongwerken is nog in volledig authentieke staat. De society organiseert
orgelconcerten, verzorgt publicaties, biedt een educatieprogramma aan
en organiseert excursies om de belangstelling voor het orgel levendig te
houden in Helmond en daarbuiten. Bij de noodzakelijke restauratie zullen
beschadigde houtverbindingen, klavieren, toetsmechanieken, windlade
en pijpwerk worden hersteld en zullen onderdelen die door stof en vuil zijn
aangetast worden gereinigd. Het Dinamo Fonds stelt voor deze restauratie $ 1.500 beschikbaar.
De Protestantse Gemeente te Brummen is in het bezit van een monumentale Holtgräve-orgel uit 1846. Het orgel staat in de Oude of Pancratiuskerk. Voor het orgel is een grootonderhoudsplan opgesteld, waarbij
het grondig gereinigd wordt, schimmelvorming op houten delen bestreden wordt, en pijpwerk, klavieren en winddelen nagekeken en gerestaureerd worden. Het Dinamo Fond draagt met $ 1.000 bij aan deze grote
onderhoudsbeurt.
Het orgel in de Sint-Janskerk in het Friese Deinum is in 1865 gebouwd
door de Leeuwarder orgelbouwer Willem Hardorff. Stichting Restau
ratie Hardorff-orgel 1865 Deinum spant zich in voor de restauratie van
het orgel. Bijna veertig jaar na de laatste grote onderhoudsbeurt is het
orgel sterk vervuild, en de conditie van verschillende onderdelen is niet
meer optimaal. Behalve om vervuiling gaat het daarbij om mechanische
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mankementen. Om dat te herstellen is een grondige restauratie noodzakelijk, waar het Dinamo Fonds met $ 1.000 aan bijdraagt.
Om het 104 jaar oude Vermeulen-orgel in de Hervormde kerk van Schraard bespeelbaar te houden, is groot onderhoud nodig. De Protestantse
Gemeente te Schettens-Schraard-Longerhouw laat het onderhoud uitvoeren door orgelmakers Bakker & Timmenga, met behulp van een financiële
bijdrage van het Dinamo Fonds van $ 1.000.
De neogotische Sint Bonifatiuskerk uit 1884 is een ontwerp van voormalig Rijksbouwmeester Pierre Cuypers. De kerk is in gebruik door de
R.K. Titus Brandsma Parochie Leeuwarden. Behalve kerkdiensten worden
er oratoria en andere concerten gehouden. Het monumentale hoofdorgel is in 1899 gebouwd door de firma Adema, en verkeert nu in zeer
slechte staat. Bij de voorgenomen restauratie zullen slechte onderdelen
worden vervangen. De elektrische bespeling wordt teruggebracht naar
mechanisch, het aantal registers wordt uitgebreid, en het orgel wordt
verplaatst. Het Dinamo Fonds draagt hieraan bij met een bedrag van
$ 1.500.
In de Protestantse kerk te Boxmeer staat een orgel uit 1873, gebouwd
door de Amsterdamse orgelbouwer Knipscheer. Het was oorspronkelijk
geplaatst in een kerkgebouw in Koudekerk aan den Rijn, en is in 1926 naar
Boxmeer overgebracht. Het orgel verkeert in goede staat, maar dient te
worden schoongemaakt en gerestaureerd. Behalve herstel en restauratie
van de klavieren en het verwijderen van telescoophulzen zal het pijpwerk
worden uitgebreid met een Vox Humana, dat recentelijk door de kerk
is aangekocht. De restauratie en uitbreiding van het orgel wordt voor
$ 1.000 gefinancierd door het Dinamo Fonds.
Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis heeft het Dinamo
Fonds aangeschreven voor een ondersteuningsbijdrage voor de restauratie van het monumentale pekelpakhuis op de Menheerse Werf in
Middelharnis. De Menheerse Werf is een ontwikkelproject met een educatief-recreatieve functie. Het pekelpakhuis uit 1830 is verbonden aan het
woonhuis, en is in zeer slechte staat. Bij de restauratie zal het pakhuis zo
veel mogelijk in originele historische staat worden teruggebracht. Door
de gewijzigde verkeerssituatie moet de ingang worden verplaatst. De tussenbouw tussen woonhuis en pakhuis wordt verbouwd tot publieksentree

20

naar de expositieruimte in het pakhuis. Het Dinamo Fonds heeft de ondersteuningsaanvraag gehonoreerd met $ 1.000.
In de Tweede Wereldoorlog is de laatgotische Sint Petrus’ Banden Kerk
in Venray vrijwel volledig verwoest. Stichting Behoud en Restauratie Beel
denschat Sint Petrus’ Banden Kerk Venray heeft als doel de pseudobasiliek
en de kerkschatten waar mogelijk terug te brengen in hun oorspronkelijke
staat, en deze onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Afgelopen decennia zijn het gebouw, de toren met carillons en de beelden van
de kerk gerestaureerd , en nu zijn de kerkramen aan de beurt. Een van de
projecten is een groot glas-in-loodraam aan de Noordzijde van de toren,
waarin een authentiek zeventiende-eeuws paneel met de afbeelding van
Sint Elisabeth geïntegreerd wordt in een groot ontwerp van glaskunstenaar Susanne Ludwig uit Berlijn. Het Dinamo Fonds ondersteunt dit project met $ 1.000.
Een tweede stichting die zich inzet voor de Sint Petrus’ Banden Kerk is de
Stichting altaar-en kunstverwerving Sint Petrus’ Banden Kerk Venray. De
middeleeuwse beeldengroep, bestaande uit twaalf apostelen, is gerestaureerd en teruggebracht in haar oorspronkelijke situatie, met baldakijnen
die de beelden beschermen tegen stof. Voor het laten maken en plaatsen
van bijpassende eikenhouten voetstukken, zocht de stichting financiering. Het Dinamo Fonds is daar met $ 1.000 aan tegemoetgekomen.
Parochie Sint Jozef heeft voor het behoud van de Sint Jozefkerk te Velsen-Noord een groot restauratieplan opgezet. Onderdeel van dat plan is
de restauratie van het torenuurwerk. Daarbij worden de wijzerplaten en
de wijzers gerestaureerd, wordt de verlichting van de wijzerplaten nagekeken en zo nodig gerepareerd. Verder worden herstelwerkzaamheden
uitgevoerd aan de blikseminstallatie. Het Dinamo Fonds financiert deze
restauratie met $ 1.000.
Stichting tot behoud van de Veluwse Sprengen en Beken heeft bij het
Dinamo Fonds een ondersteuningsaanvraag ingediend voor de restauratie van de waterfilterkelder van de voormalige modelboerderij Het Huis
ter Aa te Heveadorp. Deze modelboerderij functioneerde tussen 19081915 met als doel onder zeer hygiënische omstandigheden melkproducten te produceren om een eind te maken aan de hoge kindersterfte ten
gevolge van verontreinigde melk. De boerderij telde in totaal circa dertig
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bestuursaangelegenheden
bedrijfsgebouwen en dienstwoningen, het was dus een groot melkveebedrijf. In 1915 werden de gebouwen gesloopt om plaats te maken voor
de Hevea rubberfabriek. Het enige bedrijfsgebouwtje dat overbleef is de
waterfilterkelder aan de Seelbeek. Deze kelder is inmiddels toe aan een
grootschalige restauratie. Het Dinamo Fonds heeft de ondersteuningsaanvraag voor het behoud van dit industrieel erfgoed gehonoreerd met
$ 1.000.
De restauratie van Huis Barnaart te Haarlem is al enkele jaren aan de
gang. Dit neoclassicistisch stadspaleis werd gebouwd in de periode 18031808, in opdracht van de puissant rijke koopman Willem Philip Barnaart.
Vereniging Hendrick de Keyser zet zich in voor de restauratie van dit huis.
Voor de restauratie en herinrichting van de Etrurische kamer, die gedecoreerd is met mythologische voorstellingen, vaasvormen en bladranken,
heeft de vereniging een aanvraag ingediend bij het Dinamo Fonds. De
toegezegde financiering van $ 1.000 komt ten goede aan zes draperieën
boven de wandbespanningsvlakken, in de kleur bleumorant.
Monumentenstichting Harlingen is onder meer eigenaar van de Rijksmonumentale Grote Sluis in Harlingen, die nog dagelijks met de hand
wordt bediend. De stichting onderhoudt onder meer het ijzerwerk op de
sluis, en het metselwerk onder en boven water. Voor de restauratie van
deze sluis, die al in de zestiende eeuw is gebouwd, stelt het Dinamo Fonds
$ 1.000 beschikbaar.

Op de najaarsvergadering in oktober traden de oprichter van het Dinamo
Fonds, Donald E. van Raalte en Antonius G. (Ton) den Ouden af. Beiden
waren betrokken bij de oprichting van het fonds en op enkele maanden
na 25 jaar bestuurslid. De oprichter was tot 2011 secretaris en daarna algemeen bestuurslid. Ton den Ouden was algemeen bestuurslid en vanaf
oktober 2014 tevens penningmeester voor administratieve zaken.
Beiden zijn we veel dank verschuldigd voor hun inzet. Met name Donald
van Raalte was de drijvende kracht achter het fonds. Hij werkte met tomeloze inzet aan de groei van het vermogen en de drie doelgroepen van het
fonds hadden hiervan profijt.
Het bestuur zal de oprichter indachtig de werkzaamheden voor het
Dinamo Fonds voortzetten. Rob C. Labadie heeft de administratieve werkzaamheden van Ton den Ouden overgenomen.

erelijst van legatoren
Paul H.M. Korting, Druten, † 22-03-97
Mr. Leonard ter Braake, Baarn, † 17-05-98
Allard Ph. baron van der Borch tot Verwolde van Vorden, Baarn,
† 01-01-99, voorzitter van onze Raad van Bestuur 1992-1999
Joanna F. Scheltema-Westhoff, Hilversum, † 04-09-99
Albertus C. Tilleman, Rijswijk, † 26-10-05
Dr. Engelina P. de Booij, Doorn, † 11-10-07
Cornelia J. van Raalte-van den Broek, Rotterdam, † 13-08-08
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financiën
2016 was een jaar waarin veel aandacht uitging naar de zaken die de beurs,
en daarmee ons vermogen, konden beïnvloeden. Allereerst een referendum over het al dan niet verlaten door Groot-Brittannië in het midden van
het jaar en aan het eind van het jaar de Amerikaanse President verkiezingen. Deze hadden een verrassende uitkomt. Uiteindelijk bleken beide uitkomsten niet ongunstig c.q. gunstig voor de beurs en is ons vermogen na
kosten over het hele jaar met $ 685.000,- gestegen. Dit nadat wij de uitkeringen voor het jaar verhoogd hadden van $ 120.000,- naar $ 135.000,-.
Nu de beurzen een herstel te zien hebben gegeven naar niveau’s van
voor de recessie zijn de dividenden daarbij achter gebleven. En de rente staat nog lager dan verleden jaar. Het genereren van inkomen is dan
ook een moeilijke zaak. Ons reglement schrijft voor dat wij maximaal
1% van ons eigen vermogen aan kosten kunnen uitgeven. Net als vorig
jaar is het ons niet helemaal gelukt en zijn de kosten uitgekomen op
$ 86.376 of 1,13%. Een kleine overschrijding welke wij aanvaardbaar vinden.
Onze kosten zijn mede vanwege een verhuizing naar een nieuw kantoor in Den Haag ca $ 12.000,- hoger dan een jaar daarvoor geweest.
In 2016 hebben wij van twee donateurs, Stichting Tabernaleporis en een
particulier, een grote donatie van respectievelijk $ 25.000,- en $ 20.000,ontvangen. Wij zijn hen daar zeer dankbaar voor. Het zijn uiteindelijk onze
begunstigers welke ons in staat stellen de uitkeringen aan de goede doelen te doen.
Als vermogensstichting met anbi -status zijn wij, net als vele andere
vergelijkbare stichtingen, met de Belastingdienst in gesprek over ons uitkeringsbeleid. Wij verwachten een positief resultaat welke ons in staat zal
stellen op gelijke voet verder te gaan.

Jaarrekening 2016
Balans per 31-12 (gecomprimeerd)
Activa
Vaste activa
Effecten
Liquiditeiten

2016
2015		Passiva
3.780
5.040
4.943.575 4.047.443		
Eigen vermogen
2.665.270 2.869.837		
Nog te betalen

2016

2015

7.599.325 6.913.690
13.300
8.630

7.612.625 6.922.320			

7.612.625 6.922.320

Staat van Baten en Lasten (gecomprimeerd)
Baten

2016
2015 Lasten
2016
2015
158.875
134.495 Uitkeringen
135.000 120.000
Rente en dividend 182.781
197.768 Kosten		
87.376
75.470
Waardevermeer- 566.355
– Waardevermeer–
5.174
dering effecten 			 dering effecten 		
Overschot*
685.635 131.691
				
908.011
332.263			
908.011 332.263
Netto donaties

* toegevoegd aan het eigen vermogen
De gecomprimeerde cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening van de Stichting Dinamo Fonds.
Deze jaarrekening is voorzien van een beoordelingsverklaring van pkf Wallast accountants.

Beleggingsresultaat **
2016

2015

1992 t/m 2016 (gem. per jaar)

10,32%

2,81%

8,99 %

** = waardeverschil + rente en dividend, uitgedrukt in % van het gemiddeld ter beschikking staand vermogen

24

jaarverslag 2016

25

grafieken

uitkeringsregister
*) Voor de uitkeringen gedaan in de periode 1992 t/m 2013 verwijzen we U naar onze website, www.dinamofonds.nl
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2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

St. Villa Vacht, Kerkrade, d.artskosten
St. Opv. Noach, Halle, nestkasten
St. Opv. Oude Manegep.,Leeuw., verlich
Vogelrevalidatiec. Zundert, uitbreiding
Vogelwerkgr. Boxmeer, nestkasten
St. Kerkuilenwerkgr. Almere, nestkasten
Zuiderzee Zwerfdieren, L’stad, hokken
St. Manegepaardenpensioenf., bouw st.
St. Dierenpiramide,Stadskanaal, stal
St.’ Op Herme’, Ell, dakrep. stal
St. Hope, Heerlen, toegangspoort wei
Musschennest, Kloosterburen, d.’artsk.
Region. Dierenopv., BoZ, speelwei
Limburgs Landschap, knoflookpad
’t Swieneparredies, N. Scheemda, auto
St. Collie & Co, Oirsbeek, d.’artskosten
St. De Toevlucht, A’dam, 3 waterkooien
Abandoned Pets Found.,N.’wolde, d.’arts
C. Dierennoodhulp, Den Haag, opvangk.
St. Dierenpl.’dnst. Den Haag, dieetvoer
Kat- + Kittenhofje, Kerkrade, b.’verbl.
Kittenopv. Miauw, Helmond, buitenverb.
Dierenbesch. Afd. Haaglanden, paddentr.
St. ‘Op Herme’, Ell, dakrep. hooiopslag
St. Haagse Dierenvrienden, dierenarts
St. Haags Dierenc., buitenhokken honden
Vogelwerkgr. Boxmeer, nestkasten
St. Vogelopv. Utrecht, wasmachine
St. Zwerfkat. Havengeb. IJmuiden, quarant.
Vogelopvangc. Zaanstreek, ren. vogelopv.
St. Vogelasiel Delft, bouw zoogdierenopv.
St. Schildpaddenc. nwe stookinstall.
St. Dierenhosp.&A. Den Haag, nieuwb.
Dierenbesch. w&m Brab., zwerfkat tnr
St. Dierenpiramide, Stadskanaal, stallen
St. ‘t Olde Manegepeerd,Dalmsholte, stal
St. Kerkuilenwrkgr., Hoorn, bev nestkst
St. Asiel Julialaantje, Rijsw,ren. asielgeb.
St. De Kattenhulpd., Sitt., opvangksten.
St. Dierenpl.’dienst Den Haag, schilder
St. Collie & Co, Oirsbeek, omh. weiland
St. D’asiel Gorinchem, aanp. buitenrmte
’t Swieneparredies, N. Scheemda, rep. bus
Zuiderzee Zwerfdieren, L’stad, hokken
St. Dierenhulp Dierenambu. Tiel, ambu.
Vogelwerkgrp Boxmeer, nestkasten
St. Melief, R’dam, verv. volières
Vogelasiel Someren e.o., binnenkooi
Haags Dierenc., Soc Fonds Med Ingrepen

¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤ 	
¤ 	
¤ 	
¤ 	
¤ 	
¤ 	
¤ 	
¤ 	
¤ 	
¤ 	
¤ 	
¤ 	
¤ 	
¤ 	
¤ 	
¤ 	
¤ 	
¤ 	
¤ 	
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

1.000
2.500
1.000
5.000
1.400
2.500
1.000
2.400
3.000
1.500
1.000
900
1.000
2.500
750
750
3.000
1.000
750
250
900
900
600
350
250
5.000
1.000
5.000
2.000
5.000
1.000
1.000
5.000
2.500
2.000
2.000
1.500
3.000
1.200
1.000
600
1.000
500
2.000
2.500
1.500
1.000
5.000
1.000

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

St. Dierenpiramide, Stadskanaal, auto
St. Villa Vacht, Kerkrade, fysioth.
St. SOS Dolfijn, Harderwijk, dierenzorg
St. Dier & Recht, A’dam, vergeten eenden
St. Vogelrampenfds., Haarlem, dierenarts
St. Dintelkat, Dinteloord, dierenarts
St. Drts. Heideschaap, Ruinen, schpskooi
Dierproefvrij, Den Haag, testmethodes
Knaagdrenopv. Het Knagertje, DH, hokken
Vogelklas K. Schot, R’dam, bescherm.mat.
St. Dierenhosp. & Ambu. DH, operatiek.
St. Cent. Dierenamb., A’dam, ambulance
St. Gawan, Aalten, buitenruimte dieren
St. Collie & Co, Oirsbeek, dierenarts

¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

1.750
500
2.500
1.000
1.000
1.500
2.000
1.000
4.250
4.000
5.000
2.500
1.000
2.500

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

doelgroep natuurbehoud
Geldersch Landschap, Muggenhoek
Limburgs Landsch., aank. gr. Park Anby
Natuurmon., aank.gr. Bloemkampen
Landsch. NH, aank. grond Zuiderveen
Landschap Overijs., aank. gr. De Regge
Intern. Vrijw.’proj., l.’tocht Twijzel
Ver. Ned. Cult.’landsch., ‘Maasheggen’
St. Drentse Landsch., bosjes Mandelanden
St. Beh Hist Landgd O.Veluwezm,Velp, Rh.hof
Landsch. NH,Heiloo, fortgr. Zuidwijkermee
St. Meer Met Vrijwill,Hoogmade, mat.
siw, Utr., l.’tocht werkkamp St.’bosbeheer
St. Drentse Landsch., aank. drietal bosjes
Geldersch Landsch. & K., Rosandepolder
Natuurmon., Harger- & Pettemerpolder
Werkgr Beh de Peel, Deurne,griffierechten
Vogelbescherming Nederland, rietherstel
Vogelbescherming Nederland, weidepomp
Vogelbescherming Nederl., nestgelgenh.
Vogelbescherming Nederland, inf.bord
Landsch. NH, Heiloo, paddenscherm
SIW, Utr., projecten Twijzel & Oudemolen
Landsch. NH, Heiloo, aankoop percelen
Geldersch Landsch., bosperceel Tongeren
Utrechts Landsch., Elster Buitenwaarden
Werkgr Beh de Peel, Deurne, griffierechten
St. FREE Nature, Beuningen, Kuipersveer
IVN Westerveld, wilde bijenpopulatie
Ver. Ned. Cult.’landsch., “Overstaanders”
Ver. Agr. Na. & Landsch.beh., zwarte stern
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5.000
5.000
8.000
5.000
8.000
3.000
1.000
5.000
4.500
6.000
2.900
1.500
6.500
4.000
6.000
3.600
4.000
3.000
4.500
2.000
4.000
1.000
4.500
2.000
6.800
5.000
1.000
1.500
1.500
4.200

doelgroep monumentenzorg
2014 NH Kerk te Uitwijk, restauratie toren
2014 Reestkerk te Balkbrug, restauratie
2014 PKN Kerk te Tijnje, restauratie
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uitkeringsregister
2014
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2014
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2014
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2015
2015
2015
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2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Dorpskerk te Grootschermer, restauratie
Sint Annakerk, Hantumhuizen, rest.
Doarpstsjerke Metslawier, restauratie
Herv. Kerk te Losser, rest. dakruiter
Geref. Kerk, Appingedam, verwarming
H. Hart v. Jezuskerk,Vinkeveen, rest.
Sint Martinustsjerke te Ferwert, ramen
Grote of Stephanuskerk, Hasselt, rest.
Prot. Kerk Heesselt, herbestem.’project
Herv. Kerk van Drogeham, restauratie
Eusebiuskerk, Arnhem, Strumphler -orgel
Vredeskerk,Oosterhout, Moreau-orgel
NH Kerk IJsselmuiden , rest. orgel
Laurentiuskerk, Kekerdom, Smits-orgel
Herv. Kerk Waspik, rest. De Crane-orgel
Kerk te Heukelum, rest. Bätz-orgel
H.Odulphuspar., A’dam, Vollebregt-orgel
Korenmolen De Graanhalm, Gapinge, rest.
Molen De Traanroeier, Oudeschild, rest.
Natuurmonumenten, rest. Romijn-stuw
Evg. Luth. Gem. Apeldoorn, rest. kerk
Prot. Gem Wilp, verv. & her. leien dakcon.
St. Kerkgeb. Goënga, rest. interieur kerk
Prot. Gem. te Zevenaar, herstel kerkint.
Herv. Gem. Buurmalsen, rest. kerk
Prot. Gem. te Horssen, rest. heerenbanken
Prot. Gem. Nieuwerkerk, rest. dak
St. Nat. Mon. Sint-Jan, Den Bosch, rest.
St. Vr. vd Grote Kerk Dr., verwarming
Herv. Gem. St. Laurens, rest. kozijnen
Prot. Gem Ferwert, rest. gl. in loodramen
St. Dorpsk. Beusichem-Zoelmond, rest.
Doopsgezinde Gem. Leeuwarden, rest.
St. Tsjerkerest. Lollum-Waaksens, rest.
Vrijz. GeloofsGemeensch. Vaassen, ramen
RK P. H. Sebastianus,Ilpendam,rest. kerk
St. Molens Binnenmaas, molen de Hoop
Molenst. Súdwest-Fryslân,Nylânnermole
Ver. De Holl. Molen, rest. molen De Roos
St. De Fryske Mole, rest. van 3 molens
St. Windkorenmolen De Leeuw, hydrofob.
St. Inst. B.korenmolen Hermien, molenkap
St. Vr. Tolberterkerk, rest. H. Hess-orgel
St. Severijn-Orgel St Martinus Cuijk,rest
Herv. Gem. Bolsward, rest. Hinsz-orgel
Gr. of St. Laurenskerk,R’dam,transeptorgel
Prot. Gem. Warmond, rest. Lohmanorgel
Jozefkerk Assen, rest. Van Dam-orgel
Nieuwe Kerk Delft, rest. Bätz-orgel
Oude Kerk te A’dam,rest. Vater-Müllerorgel
Chr Ger Kerk H’wijk, Flaes en Brünjes-org.
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St.Vr.Semsstr’kerk, Stadsk,Van Vulpen-org. ¤ 	
Gr.of M. Magdalena Goes, Marcussen-org ¤ 	
Par. St Augustine Geleen, rest Loret-orgel ¤ 	
Museum v Loon,A’dam,rest. entreegebied ¤ 	
St. Beh Kasteel de Keverberg,Kessel, rest. ¤
St. Piet Hein,R’dam, rest. interieur schip
¤ 	
Natuurmon.,’s Graveland, rest. tbc-huisje ¤
St. Beh. Mon. Súdwest-Fryslân, vuurtoren ¤
St. Beh. Joodse Begr.’pl. Oisterwijk, muur ¤
St. De Zwerver,rest woon- en atelierschip ¤
St. Huis te Manpad, tuinmuren, hoofding. ¤ 	
Herv. Gem. te Sprang, rest. kerk
¤
Prot. Gem. Scharmer-Harkstede, rest. kerk ¤
Evg Luth Gem L’wrdn-Harlingen, rest. kerk ¤
Bapistengemeente, L’warden, ren. kerk
¤
Prot. Gem. Oosterhout, ren. ramen
¤
Prot. Gem. Oosterhout, ren. ramen
¤
St Beh Kerktoren P.bierum, rest. toren
¤
Prot. Gem. Terkaple, rest. kerk
¤
Prot. Gem. Wolphaartsdijk, herin. kerkgeb. ¤
Prot. Gem. te Zundert, herin. kerkgeb.
¤
Prot. Gem. Langweer, rest. kerk en herin.
¤
Prot. Gem. Monster, ren. kerk
¤
GKV Rotterdam Centrum, herin. kerkgeb. ¤
St. Vr. Vaassense Dorpskerk, rest. toren
¤
St. Vr. Sloterkerk, A’dam, rest. kerk
¤
Herv. Gem. Sint Maartensdijk, rest. kerk
¤
Mo.st. Boarnsterhim, Himpenserp.molen ¤
St. De Fryske Mole, rest. van 3 molens
¤
St. Erfg’d Kollumerland en Nieuwkruisland ¤
Molenst. Súdwest-Fryslân, Pol.mol.De Snip ¤
St. Beh. Molen De Hoop, Wolphaartsdijk
¤
St. De Zijper Molens, rest. van 2 molens
¤
St. Beh. Korenm. De Zwaluw, Hasselt, rest. ¤
St. Molens Binnenmaas, rest. Korenmolen ¤
Prot. Kerk de Glind, ren. Vierdag-orgel
¤
Prot Gem Scharmer-H’stede, Schnitger-org. ¤
Kerk Garmerwolde, rest. V. Oeckelen-orgel ¤
Lambertuskerk, Helmond, Robustelly-orgel ¤
Prot. Gem. Brummen, rest. Holtgräve-orgel ¤
St. Rest. Hardoff-orgel 1865 Deinum
¤
Herv. Kerk Schraard, rest. Vermeulen-orgel ¤
St. Bonifatiusk. L’warden, rest. Adema-org. ¤
Prot. Kerk Boxmeer, rest. Knipscheer-orgel ¤
St. Beh. Scheepstimmerwerf Middelharnis ¤
Sint Petrus’Banden Kerk, Venray, ramen
¤
Sint Petrus’Banden Kerk, Venray, beeldengr ¤
Sint Jozefkerk, Velsen-N. rest. torenuurwrk. ¤
St. beh Veluwse Sprengen&Beken, kelder ¤
Ver. H. de Keyser, rest. Huis Barnaart H’rlem ¤
Monumentenst. Harlingen, rest. Grote Sluis ¤
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Jan van Nassaustraat 102
2596 bw ’s-Gravenhage
tel: 070 - 324 60 06
www.dinamofonds.nl

