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Neen. We hadden ons – stilletjes – voorgenomen om een vermogen van
tien miljoen gulden bijeen te garen. Dat diende uiteraard te gebeuren
zolang die gulden nog bestond. Nog bij de aanvang van het jaar 2001
hadden we goede hoop het doel te bereiken, maar helaas, de beurs zat
tegen en van groei van het vermogen was in het verslagjaar alleen nog
maar nèt sprake. Daarom niet getreurd. Negen miljoen gulden is ook
een mooi bedrag en daar moeten we dan maar genoegen mee nemen.
Een gemiddelde vermogensstijging van negen ton in guldens per jaar
is voor beginners toch zo slecht nog niet?

Hoe kwamen we eraan?
Dat verhaal begint met de giften die we van onze donateurs hebben
gekregen. Daarover zeggen we natuurlijk niets dan goeds. Zeker als het
alles bij elkaar om het lieve bedrag van netto ƒ 5,2 mln. gaat!

Wat deden we met al dit geld?
We gingen het beleggen, waarmee we in totaal ƒ 982.000 aan nettoinkomen incasseerden. Vervolgens keerden we dit bedrag aan geschikte gegadigden uit. Daarenboven incasseerden we nog eens ƒ 3,9 mln.
aan vermogensaanwas, het product van ons eigen vermogensbeheer.
Er is dus bepaald geen reden om een klaagzang aan te heffen.
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Aan wie keerden we uit?
Niet minder dan 86 instellingen hebben we in de loop van onze tien
jaren met uitkeringen verblijd! Dit zijn de mensen die monumenten
hebben gerestaureerd, die het welzijn van dieren hebben bevorderd en
die de schaarse natuur in Nederland feitelijk hebben geholpen. Zij zijn
blij met ons en wij zijn dank aan hen verschuldigd, want zij hebben
onze doelen met hun werk daadwerkelijk gediend. In veel gevallen
waren het vrijwilligers, mensen die uit liefhebberij doen, wat wij als
stichting zo graag verwezenlijkt zien. Het product van deze samenwerking is voor ons allemaal een bron van satisfactie en dus een stimulans
om op deze weg door te gaan.

Wat zeggen ze van ons?
Er is nòg een opbrengst die we na tien jaren kunnen oogsten, één die
niet direct in geld is uit te drukken, maar die wel een voorwaarde voor
succes is. We doelen op de verworven reputatie van de dvr stichting.
Ook al is de bekendheid van ons instituut nog niet echt groot, daar
waar zij is doorgedrongen ontmoeten we waardering. Onze reputatie is
er een van degelijkheid en zo moet het ook zijn. We beseffen overigens
maar al te goed, dat we dit voor een belangrijk deel te danken hebben
aan ons Comité van Aanbeveling, waarop wij trots zijn. De leden van
het Comité drukken als het ware het stempel goedgekeurd op ons
werk, waarmee we buitengewoon zijn geholpen. We kunnen daarvoor
dan ook niet erkentelijk genoeg zijn. Hier maken we ook graag melding
van de bijstand die we genieten van onze Raad van Advies. Hun meedenken is voor ons een waardevolle steun gebleken.

En nu?
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wordt beleefd als in de afgelopen tien jaren. Daarbij zal een groeiende
bijdrage van de stichting aan de gestelde doelen onze drijfveer
blijven. Met goede moed gaan we ons tweede decennium in, bewust
van de taak die we op ons hebben genomen. Bewust ook van de functie
die we in de maatschappij vervullen. Daaraan worden we haast dagelijks herinnerd, dankzij de stroom van aanvragen om financiële steun.
De dvr stichting fungeert als een fonds, dat jaarlijks de middelen
beschikbaar krijgt om die steun te verlenen. In een wereld die gebukt
gaat onder mateloosheid van ’s mensen drang naar het bevredigen van
materiële behoeften, komen wij op voor de belangen van monument,
plant en dier en voor die van de generaties die na ons komen. Aldus
hopen we, op onze manier, de maatschappij te kunnen blijven dienen.
De Raad van Bestuur

Groei van het vermogen dvr stichting
1992

2001
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Het tweede decennium is nu voor de dvr stichting begonnen. We
hopen dat er voor alle betrokkenen evenveel genoegen aan ons werk

In dit jaarverslag zijn alle geldsbedragen uitgedrukt in guldens.
Alleen de balans en de jaarrekening op blz 20 vermelden de bedragen in zowel guldens als in euro’s.
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d’ene natuur is d’andere niet
De natuur dienen kan op meer dan één manier
Moeten we zoeken naar objecten die het meeste natuur per euro opleveren?
Of moeten we kijken naar het potentieel aan natuur, dan wel de nadruk
leggen op de vierkante meters grond? Neen zeggen anderen, het gaat niet
om de hoeveelheid, maar om de kwaliteit, want daarin schuilen de verschillen. Weer anderen zeggen dat we moeten letten op de inspanning van degenen die de natuur creëren of onderhouden. Er bestaat ook nog het criterium dat verborgen ligt in het woord urgentie, hoe nodig is onze financiële
steun? Voor elk antwoord is wat te zeggen. Wij zijn praktisch en zoeken
naar de eigen merites van elk project. Als de natuur maar wordt gediend!
In het jaar 2001 hebben we een zestal natuurprojecten gesteund. Het is
een bonte rij. We beginnen met de twee kleintjes, die elk ƒ 2.500 uitgekeerd kregen. Beide zijn Brabants.
De Stichting Stadsnatuur Eindhoven, een kleine, jonge, maar bezielde
vrijwilligersclub, heeft een stukje ongebruikte grond gevonden. Het
ligt in een volkstuinterrein en er kan nu een natuurpoel gegraven worden. Het wordt een resultaat van samenwerking met de volkstuinders,
de Gemeente en Het Brabants Landschap. De Collse Poel gaat de natuur
in Eindhoven en allerlei amfibieënsoorten dienen. Alleen de financiering is nog een klein probleem, maar aan de oplossing ervan wordt
gewerkt. Van de dvr stichting is in ieder geval ƒ 2.500 binnen en dit is
bijna de helft van de kostprijs.
De andere kandidaat was opnieuw de Werkgroep Behoud de Peel uit
Meyel. Die willen ook graag aan het werk en het liefst aan een eigen
stukje natuur. Dus willen ze Peelgrond gaan verwerven. Daartoe hebben ze een aparte stichting opgericht, die als grondeigenaar zal gaan
fungeren. Het gaat dus om een “dochter” van de werkgroep, die op
poten moest worden gezet. Om de initiële kosten te dekken, schonken
wij ƒ 2.500 aan de intussen opgerichte Stichting veen.
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We blijven nog even in Brabant en gaan naar Heesch. In een buitenwijk
ligt De Berkt, de naam van wat eens een landgoed met een jachthuis
was. Al vele decennia was het geen echt jachthuis meer. Sindsdien
wordt het huis bewoond door een familie, die er – ook al weer lang
geleden – een broodbakkerij, een café en een levensmiddelenwinkeltje
in dreven. De ondernemers bezaten ook het voormalige jachtterrein,
dat grotendeels een agrarische bestemming had gekregen. Nu is het
huis bewoond door een nazaat, die ook een stuk van de bijbehorende
grond erfde. Deze grond heeft hij voor een groot deel in natuurterrein
veranderd, waarin o.a. 3 flinke poelen zijn gegraven. Onze steun ad
ƒ 10.000 dient voor de natuurlijke aankleding van de poelen, die daar in
de buurt niet zo veel voorkomen. Het natuurterrein is een boeiende
verrassing voor mens en dier. Mede dankzij “ons” riet, waar kikkers nu
ongezien in kunnen kwaken. Dolle pret!
Aan een project op de Ermelose heide keerden we ƒ 10.000 uit. Het werd
een bijdrage aan de bouw van een kooi voor de kudde schapen, welke
zich er – weer – gaat vestigen. De Stichting Schapedrift heeft een dicht
bij de overheid staand bestuur en is een initiatief, dat populair is bij de
plaatselijke bevolking. Begrijpelijk, want niemand heeft last van de
schaapjes en iedereen vindt het leuk om de hei aangekleed te zien met
een levende wollen versiering, die de heide ook nog eens gezond en
mooi houdt!

een ecologische verbinding binnen een zeer ruim bemeten natuurlijke
strook op de Oost-Maasoever, die loopt van – zeg – Venlo tot bijna
Nieuw Bergen. “Ons” bos sluit aan bij het Nationale Park De Hamert
aan de Noordzijde en de Dorperheide aan de Zuidkant. Het gaat de z.g
Maasduinen verbinden.
Het tweede grote project dient voor de financiering van grondaankoop
door de Stichting Natuurbeheer Reeuwijkse Plassen. Deze instelling
bezit al een paar stukjes grond en heeft er stukjes natuurgebied van
gemaakt. Die vallen bepaald op, want de natuur in de Reeuwijkse Plassen is zwaar belast door tal van oorzaken. We noemen de recreanten
– en die zijn er in grote getale –, de vaart met te grote, resp. te snelle
schepen, de instroom van “gebiedsvreemd” water, het gebrekkige toezicht, de vissers en de jagers. Er zijn nu eenmaal een groot aantal verschillende belangen, die vanuit het oogpunt van natuurbehoud zelden
parallel lopen. Aan problemen heeft genoemde stichting dan ook geen
gebrek en een steuntje in de rug kunnen ze dan ook best gebruiken.

Tenslotte “investeerden” we nog ƒ 25.000 in elk van twee grote projecten. Het ene is een prachtig megaproject van Stichting Het Limburgs
Landschap, dat de naam Roburwaranda draagt. Het is niet genoemd
naar een chinees restaurant of zo, maar de naam verwijst naar de vereniging van bedrijven, welke het Limburgs Landschap steunen. Wij
betalen mee aan de aanleg van bos op een stuk ex-bouwland dat tussen twee bestaande grote natuurterreinen in ligt. Het gaat dienen als
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het verhaal over dieren
Het begint weer over de vreselijke misstand – het stierenvechten.
Nergens in Europa wordt het kwellen van dieren als commercie geduld.
Overal is het bij de wet verboden. Maar in landen als Spanje, Portugal
en (Zuid-)Frankrijk wordt het gedoogd, eenvoudigweg omdat er geld
mee gemoeid is, omdat er kapitaal in is geïnvesteerd en omdat het een
macht is, die deze commercie exploiteert. Waarom treedt het gezag
hier niet tegen op, zult U vragen. Niet omdat het zo mooi is, want het is
een afschuwelijk schouwspel. Eens was het ophangen en het onthoofden van mensen ook in Europa een publieke vermakelijkheid. Dat kunnen we nu nauwelijks meer begrijpen. Nederlanders kunnen ook de lol
van het kijken naar het langzaam afmaken van een stier niet begrijpen:
het is gewoon een kwestie van beschaving. Stierenvechten bestaat
alleen omdat er – nog – geld mee is te verdienen. Hoe moet er een eind
aan komen? Dit lukt alleen wanneer de gezagdragers die het nu nog
toelaten, tot een verbod ervan worden gedwongen. Het moet hen duidelijk worden gemaakt dat de beschaafde wereld het niet langer accepteert. Ze moeten daarom almaar felle protesten horen, van iedereen
die het stierenvechten verwerpt. Ook van U!
Het Comité Anti Stierenvechten doet op zijn manier zijn best. Het kan
bogen op successen en succesjes in de strijd tegen stierenvechten. Zij
willen zich best inspannen om een front te vormen. Zij zijn bezig om
samen met zusterorganisaties plannen uit te werken om protestlegers
te mobiliseren. Wij willen ze er graag bij helpen om deze moordscène in
Europa de nek om te draaien. Zij kregen ten tweede male een bijdrage
van ƒ 30.000 en we zullen in het jaar 2002 de strijd tegen dit kwaad
nauwlettend en met instemming blijven volgen.
Het lijkt wel of we een zwak voor uilen hebben, want we steunden in
2001 twee projecten om de uilen in Nederland te helpen. Het eerste is
dat van Vogelbescherming Nederland. Die voert een nog vijf jaren
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durend plan uit om kerkuilen broedplaatsen te verschaffen. Lokale
vogelwachten zetten daartoe geëigende kasten uit. Wij financieren het
project met ƒ 12.500 ineens, maar dit geld wordt pas in de loop van elk
van de jaren 2001 t/m 2004 besteed. Het is een slotakte van een al jaren
geleden begonnen plan om de kerkuil te helpen voortbestaan en dat
heeft reeds succes geoogst.
De Vogelwerkgroep Boxmeer kreeg vorig jaar de toezegging van ons
voor een financiële bijdrage van ƒ 2.500 per jaar gedurende een 2-jarige
periode. Deze kleine organisatie maakt kasten voor stootvogels naar
eigen inzicht en zet ze in een behoorlijk groot gebied uit. Ook hier
wordt succes geboekt. In 2001 zijn er heel wat uileneieren gelegd en
uitgebroed.
Eekhoorns zijn populaire dieren dankzij hun elegantie. Soms worden
eekhoorns aangereden, of in beslag genomen en dan kunnen ze gebracht worden bij de Stichting Eekhoornopvang in De Meern. Daar
weten ze hoe ze met deze mensenschuwe dieren moeten omgaan teneinde de herplaatsing in de natuur mogelijk te maken. Veel geld is er
niet mee gemoeid, want het personeel bestaat uit vrijwilligers. Ze hebben wel een voertuig nodig en aan de kosten daarvan hebben we
ƒ 7.500 bijgedragen.

De Vereniging Das & Boom staat dezer dagen nogal in de belangstelling, o.a. omdat zij opkomt voor de belangen van de korenwolf, een
met uitsterven bedreigde hamstersoort. Ook op een ander front wordt
de vereniging belaagd, namelijk op dat van de financiering van hun
dassenopvangcentrum. De overheid placht jarenlang een subsidie ad
ƒ 25.000 voor de exploitatie van dit opvangcentrum te verstrekken.
Wij hebben aangeboden om gedurende vijf jaren telkens ƒ 5.000 aan
hen uit te keren, teneinde aldus 20% van het subsidiegat te dichten.
Dit voorstel hebben ze aanvaard en dus kregen ze in 2001 onze eerste
gift.
Wakker Dier is een jonge actiegroep die een deeltaak van de voormalige stichting Lekker Dier heeft overgenomen. Wakker Dier komt op voor
de “huisdieren” van de Nederlandse boeren. Dus koeien, varkens, kippen, konijnen en ga zo maar door. Zij doen dit o.a. door het voeren van
processen en zij boeken er heus successen mee. Juist op dit terrein van
de procesvoering hebben wij een bijdrage van ƒ 10.000 geleverd.
Uiteraard is de hoop en verwachting dat daarmede het leven van deze
“huisdieren” gediend wordt.

Vogelopvangcentrum Fûgelpits is een naam die onlangs helaas de pers
haalde. Hun vestiging in Anjum is namelijk om een serie redenen
gesloten. We hebben er nog niet zo lang geleden een bijdrage ad ƒ 7.500
aan uitgekeerd, maar de mogelijkheid is niet uitgesloten dat we die
weer terugkrijgen. Wanneer er geen ander adres wordt gevonden om
het vogelasiel te exploiteren, dan zou dit vogellied uitgefloten zijn. De
slachtoffers zouden de vogels zijn, want de Fûgelpits was befaamd om
zijn uitstekende werk. We blijven hopen op een goede afloop.

12

2001 jaarverslag dvr stichting

zinnig, degelijk & ambitieus

13

onze zorg bij monumentenzorg
Hoe verdelen we de koek?
De koek in het jaar 2001 was er één van ƒ 75.000. Meer dan 30 (!) gegadigden dongen naar een uitkering. Allemaal monumenten die de moeite
waard zijn om gerestaureerd te worden. Er moesten keuzen gemaakt worden. Welnu, het resultaat is: zes kerken, een kerkorgel, een kloostercomplex, een bruggetje, een voormalig schoolgebouw, een fort, een molen en
een stoomgemaal. In totaal 13 projecten. De uitgekeerde bedragen waren
alle van éénzelfde orde à ƒ 5.000 tot ƒ 7.500.
Onder de kerken is de RK Antoniusparochie uit Oldenzaal de enige welke in een stad is gevestigd. De kerk is gebouwd in 1911/12 en toen was er
geld voor een fraai gebouw, mede dank zij de kwartjes van toenmalige
parochianen. Ook nu brengen de parochianen offers, maar hun aantal
is niet meer wat het was. Desondanks kan de kerk gerestaureerd worden en onze bijdrage helpt een financieel tekort delgen. Uit hetzelfde
jaar stamt de Nieuwe Kerk te IJmuiden-West. Hieraan heeft de Schotse
architect W.A. Forsyth zijn invloed doen gelden. De ene kerk is rk, de
andere nh en tòch lijken ze op elkaar. De torens bijvoorbeeld zou je kunnen verwisselen zonder dat iemand het merkt. Behalve de kosters dan.
De vier andere kerkgebouwen zijn dorpskerken. Elk van deze kan bogen
op een lange geschiedenis. Een ervan is de nh Kerk te ’s-Heerenberg,
die naast het kasteel ligt. Het huidige gebouw is in wezen slechts ca. de
helft van een vroegere parochiekerk. Die deed dienst tot de hervorming
in 1568, daarna volgde verval. Alleen het dwarsschip en de westbeuk
van de oude kerk zijn weer opgebouwd en dit is de huidige nh kerk
geworden en dit verklaart de merkwaardige vorm van de kerk.
De overige 3 kerkrestauraties zijn niet minder interessant. Het betreft
de Mauritiuskerk te IJlst (Fr.), de NH kerk te Hylaard (Fr.) en de Kerk van
Rozendaal (Gld.). Dit laatste gebouw is merkwaardig. Van de straat
gezien lijkt het op een pakhuis. De achterkant lijkt de voorgevel te zijn
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van een fors 18e eeuws herenhuis en de ramen aan de zijkant wekken
de indruk dat die aan een synagoge toebehoren! Helaas belet de ruimte in dit jaarverslag om verder uit te weiden over de kerkgebouwen. Wij
vragen om begrip.
We blijven nog wel even in de buurt van het onderwerp kerken. We
gaan naar Haren (Gr.) waar we in de Dorpskerk een orgel tegenkomen
dat trots het jaartal 1770 draagt. Orgels plegen als soortnaam die van
de maker te dragen en in Haren is het een Hinsz-orgel. Echter, Hinsz
was, strikt genomen, niet de bouwer, maar de herbouwer van een
bestaand orgel uit 1675. Vevolgens is het toch een Hinsz-orgel geworden! Onze bijdrage aan de dure restauratie is bescheiden in relatie tot
de totale kosten: net iets meer dan 1%.
Het is geen kerk maar het is wel een gebouw met een religieuze bedoeling. Het Dominicanenklooster in Zwolle is een complex dat eerst in
1901 is gebouwd. Maar de Dominicanen waren al in Zwolle vòòr de hervorming. De kerk kreeg een neogotisch uiterlijk en is net als het hele
complex imposant.
Een bruggetje maar dan wel een onderdeel van een monument. Het
verbindt de boomgaard aan de Allersmaborg, natuurlijk in Groningen.
Het oude exemplaar is – zeg maar – verrot, maar heeft lang dienst
gedaan. Het wordt vervangen door een nieuw bruggetje, dat geheel in
stijl zal zijn met de Allersmaborg zelf.
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Het hotel is destijds gebouwd als theehuis t.b.v. de bewoners. Nu is er
Hengelo’s beste restaurant in gevestigd. Héél apart.
Het Fort aan de Drecht in Uithoorn is een onderdeel van de Stelling
van Amsterdam. Dit is de naam van een verdedigingslinie om
Amsterdam, waarbij inundatie een essentiële rol speelde. De linie is
± 1900 ontworpen en werd in de loop van een jaar of 30 aangelegd. In
1911 was het Fort aan de Drecht bij Uithoorn klaar. Het heeft meegeholpen aan het bewaren van onze neutraliteit in de eerste wereldoorlog: de Stelling Amsterdam leek een onneembare vesting. Pas toen de
luchtmacht zich als permanent wapen had aangediend, verloor de
Stelling haar strategische betekenis. Nu is zij door unesco opgenomen in de lijst van Werelderfgoed. Het fort is dus gerestaureerd en
daaraan heeft de dvr stichting bijgedragen.
Nummer 12 in deze serie betreft zowaar een korenmolen in Blokker. Hij
stond eerst ergens in de Zaanstreek maar is in 1898 een nieuw leven
beschoren. Zijn naam – De Krijgsman - heeft de molen vast te danken
aan zijn stoere postuur. Het is Noord-Hollands hoogste! Daarom alleen
al is het behoud ervan van belang, maar zijn rol als meelfabriek was
ook de moeite waard. In 1934 werd de windmolen weer concurrerend en
in de oorlog bewees hij zo mogelijk nog waardevoller diensten.

Het volgende project is de restauratie van een voormalige kleuterschool in Hengelo, nu een onderdeel van hotel ’t Lansink. Samen een
element van Tuindorp ’t Lansink, dat ± 1900 voor het personeel van
Stork is gesticht. De geschiedenis ervan is een succesverhaal. De wijk
is nog altijd in trek, ook al is er weinig aan de woningen veranderd.

Het laatste monument in deze serie is een stoomgemaal, dat de naam
De Tuut draagt en wie het wil zien moet naar Appeltern (Gld.) gaan. Hij
ziet dan een eenvoudig, maar verre van lelijk gebouw met daarop een
lange, hoge dunne schoorsteen. Het is het enige stoomgemaal dat is
overgebleven van de 34, welke er ooit in Gelderland hebben gestaan.
De Tuut werd in 1918 gebouwd, maar het stoomtijdperk was maar kort.
Tot in 1966 heeft De Tuut dienst gedaan, om nu als monument de rol
van museum te vervullen.
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donaties
Het is voor de dvr stichting een verheugend feit, dat het aantal donateurs in 2001 groter was dan ooit tevoren. Trouwe donateurs zijn heel
belangrijk voor een instelling als de onze. Immers zij dragen bij aan het
stichtingsvermogen, dat zo’n essentiële rol in het functioneren van de
stichting speelt. In 2001 waren het 111 particulieren en 10 bedrijven. En
dat zijn er 3 meer dan het aantal, waar we vorig jaar prat op gingen. De
geleidelijke groei heeft zich dus voortgezet.

Lof aan de donateurs
In totaal brachten donaties in 2001 ƒ 586.520 netto in het laatje. Zonder
deze gulle bijdragen zou er in het geheel geen vermogensstijging te
melden zijn geweest. Een reden te meer om donateurs op deze plaats
lof toe te zwaaien.
Donateurs werven zonder kosten te maken, is en blijft een moeilijke
opgave. In 2001 hebben we wel wat aan werving d.m.v. voordelige
advertenties uitgegeven, maar de resultaten vielen niet mee. Voor een
deel is dit een kwestie van klimaat. Ook hier speelde de malaise op de
beurs een rol. We blijven alert op mogelijkheden om voor weinig geld
publiciteit te verwerven.
Tot de donateurs behoorden wederom een reeks bedrijven, waarvan we
de namen in het nevenstaande staatje hebben opgenomen.

Een geschiedenis zonder einde
De dvr stichting kent geen minimum donatie. Alle giften, groot en
klein, zijn welkom. Alle ontvangen bedragen worden direct aan het vermogen toegevoegd. De dvr stichting fungeert als een fonds, waarvan
de netto-inkomsten jaarlijks worden uitgekeerd en vervolgens besteed
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aan projecten op het gebied van monumentenzorg, natuurbehoud en
welzijn van dieren. Aldus helpt iedere donatie aan het versterken van
de toekomstige uitkeringscapaciteit: elke gift is dus het begin van een
geschiedenis zonder einde!

Maak van uw donatie een belastingaftrek
Giften aan de dvr stichting zijn meestal aftrekposten voor de inkomstenbelasting. Wie gebruik maakt van de diensten van een notaris, kan zich
de aftrekbaarheid zelfs zeker stellen. De belastingdienst heeft de dvr
stichting gerangschikt als een instelling te algemenen nutte. Voor nadere
inlichtingen houden we ons graag beschikbaar. Telefoon: 015 – 262 07 63.

Bedrijfsdonateurs
abn-amro
Banque Artesia Nederland
Dehnert & Jansen bv
dvr Adviesbureau bv
Hunter Douglas n.v.

Kühne + Heitz n.v.
MeesPierson n.v.
Stichting Optimix
Pan-Invest b.v.
Steiger Direct Marketing bv

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, 1-1-99
voorzitter van de Raad van Bestuur van de dvr stichting 1992-1999
Joanna F. Scheltema-Westhoff, † Hilversum, 04-09-99
In de Erelijst van Legatoren is in het jaar 2001 geen wijziging gekomen.

zinnig, degelijk & ambitieus
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financiën
De sleutel tot toekomstmuziek
Balans per 31-12-01 (gecomprimeerd)
Activa

Passiva
NLG

Effecten
Liquiditeiten

Euro

8.376.583 3.801.127
913.039 414.319

NLG
Eigen vermogen
Nog te betalen

9.289.622 4.215.446

Euro

9.229.427 4.188.131
60.195
27.315
9.289.622 4.215.446

Staat van Baten en Lasten over 2001 (gecomprimeerd)
Baten

Lasten
NLG

Netto donaties
Rente en dividend

586.520
310.520

Euro
266.151
140.908

NLG
Uitkeringen
Kosten
Waardevermindering effecten
Netto vermogensaanwas

897.040

407.059

225.000
79.567
480.192
112.281
897.040

Euro
102.100
36.106
217.902
50.951
407.059

De jaarstukken van de dvr stichting zijn voorzien van een goedkeurende verklaring van
Wallast accountants & belastingadviseurs te Delft

Vorig jaar gaven we ons jaarverslag het motto Zonder groei geen Leven
mee. Eén jaar later, nu, zitten we gelukkig niet met een probleem. Er wàs
groei in 2001: het vermogen per 31 december is hoger dan dat van vorig
jaar, we genoten meer inkomsten uit vermogen en het bedrag aan betaalde uitkeringen is flink gestegen. Ook kunnen we in dit verband nog
vertellen, dat het aantal van onze donateurs is gegroeid. Dus, de narigheid op de beurs heeft ons maar betrekkelijk weinig kwaad gedaan.
Het stichtingsvermogen steeg met ƒ 112.281 tot ƒ 9.2 mln. De inkomsten
uit rente en dividend namen met ƒ 44.341 toe tot ƒ 310.520. Dit wil echter nog niet zeggen dat we over ons eigen vermogensbeheer dik tevreden zijn. Konden we vorig jaar nog prat gaan op geboekte successen,
dit jaar moeten we erkennen, dat het beleggingsresultaat* – de meetlat voor het gevoerde beheer – een klein negatief percentage aangeeft.
Dit is jammer, maar zeker niet dramatisch.

Beleggingsresultaat
2001

2000

1992 t/m 2001
(gem. per jaar)

- 1,93%

19,56%

18,23%

Het gemiddelde beleggingsresultaat van de afgelopen tien jaren is nog
steeds ruim 18%. Het wijst op een prachtige vooruitgang welke we in 10
jaar per saldo met degelijk beleggen hebben weten te bereiken. Als we
die uitdrukken als een percentage van het eindvermogen per ultimo
2001, dan komen we op 43%. Met andere woorden: 43% van dat vermogen hebben we in tien jaar met beleggingswinsten verdiend.
* = Koersverschil + rente en dividend, uitgedrukt in % van het gemiddeld ter beschikking
staand vermogen.
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dvr stichting – een zinnig goed-doel
De beleggingsportefeuille is qua karakter in 2001 niet gewijzigd. Aan
het eind van het jaar maakten vast rentedragende obligaties en liquiditeiten 37,6% van het vermogen uit. Tel daarbij 9,4% aan (preferente)
aandelen met een rentegevend karakter. De rest, 53%, is in gewone
aandelen belegd.

1
2
3
4
5
6

Secureren – De Raad van Advies heeft geen

gen voor een fonds, dat als vermogen van

uitvoerende bevoegdheid, maar waakt wel

de stichting dienst doet.

over het functioneren van de stichting.

Investeren – Het vermogen is in effecten belegd; het wordt op een degelijke klassieke

Het bedrag dat we aan kosten hebben besteed was ƒ 79.567. Dit is uiteraard het resultaat van een uiterst zuinig beleid, waarmee we ruim onder het door ons zelf gestelde maximum van 1% van het vermogen bleven. De uitkeringen bedroegen in 2001 in totaal ƒ 225.000 en dit is 25%
meer dan het bedrag dat we in 2000 uit deelden. In 10 jaar tijd hebben we
in totaal op ƒ 18.000 na één miljoen gulden uitgekeerd en aan zo’n bedrag hebben we in die periode alleen in onze stoutste dromen gedacht.
Ook dit bijna miljoen gulden hebben we in het kader van ons vermogensbeheer verdiend, maar dan in de vorm van rente en dividend. De
uitkeringen zijn en blijven het hoofddoel van de stichting. Daarom is
de stijgende lijn van de jaarlijkse totalen zo’n belangrijk en tevredenstellend gegeven. Het wordt geïllustreerd in onderstaand grafiekje.

manier beheerd, zoals een goed huisvader
betaamt.

Renderen – Het vermogen werpt vruchten af in
de vorm van rente en dividend, waaruit de
kosten worden betaald en de uitkeringen
gehonoreerd.

{

250.000

}

Potverteren – Da’s nou jammer, maar het is er
niet bij. De inkomsten worden gebruikt

voor de uitkeringen aan onze goede doelen
en aan kosten, die volgens het Bestuurs-

regelement per jaar ten hoogste 1% van
het vermogen mogen bedragen.

9

Kwalificeren – Daarom is de dvr stichting
een zinnig goed-doel om als donateur te
begunstigen. Ook uit het oogpunt van

Selecteren – Tot uitkeren wordt pas overge-

belastingaftrek! Daarom is de dvr stich-

gaan na een serieuze selectie van gegadig-

ting ook bij uitstek geschikt om in testa-

den; projecten worden getoetst op doel en

menten als legataris te worden aange-

kwaliteit.

wezen; mits de erflater maar van natuur,
monumenten en dieren houdt.

Uitkeren – Sinds 1992 tot en met 2001 heeft de

Uitkeringsgeschiedenis dvr stichting

7
8

Collecteren – De dvr stichting zoekt bijdra-

10

dvr stichting 98 uitkeringen toegekend.

Gireren – Voor de één klinkt het als de creatie

Daarmee was in totaal de lieve som van

van een aftrekpost, voor de ander als het

ƒ 982.000 gemoeid.

brengen van een offer, de derde ziet er een

200.000

Controleren – Het kantoor van de stichting

150.000

voert het door de Raad van Bestuur uitge-

vriendendienst in, de vierde ziet het als
een investering, maar alle donaties zijn
welkom.

stippelde beleid uit. De financiën worden
100.000

door een registeraccountant gecontroleerd.

50.000

1992
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De dvr stichting heeft in de eerste 10 jaar van haar bestaan in totaal 98 uitkeringen aan 86 verschillende
instellingen toegekend. Een specificatie hiervan is voor belangstellenden op aanvraag beschikbaar.

dvr Stichting
Martinus Nijhofflaan 2
2624 ES Delft
Telefoon: 015 -262 07 63
Fax: 015 -262 89 43

