comité van aanbeveling
Mr. Pieter van Vollenhoven
voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds en Nationaal Groenfonds

Mr. Hans van den Broek
oud-minister van Buitenlandse Zaken; oud-lid van de Europese Commissie

Dr. Aad G. Jacobs
oud-voorzitter van de Raad van Bestuur ing Groep

Prof. Dr. Bob Smalhout
arts

Dr. Pieter Winsemius
oud-minister van vrom; oud-voorzitter van de Vereniging Natuurmonumenten

Raad van Bestuur
Ernst Roosegaarde Bisschop – voorzitter, vice-president Prudential-Bache (rtd)
Donald E. van Raalte – secretaris-penningmeester, beleggingsadviseur
Drs. Peter D. Bredt – oud-directeur Private Banking MeesPierson, Den Haag
Mr. Antonius G. den Ouden – belastingconsulent
Eduard E. van Raalte – senior systeemontwikkelaar ing Groep
Drs. Max graaf Schimmelpenninck – trustdirecteur
Mr. Rutger R. Wijnen – bedrijfsadviseur
Raad van Advies
Balten van Eesteren – secr-penningmr. Van Eesteren – Fluck & Van Lohuizen Stichting
Mr. Ruurt R. Hazewinkel – beleggingsadviseur
Mr. J.G. Adolf baron Sirtema van Grovestins – oud-directeur-generaal abn nv
Drs. Hubert van Woudenberg Hamstra bc – directeur Secretariaat sba
Secretariaat
mevrouw C. van Lit-Molenaar
Kantoor Martinus Nijhofflaan 2 / 2624 es Delft
t: 015 -262 07 63 / f: 015 -262 89 43 / dvrstichting@hetnet.nl
Rekening Postbank 44.99.125
Stichtingenregister K.v.K. Rotterdam, nummer 41.132.775

een moeilijk jaar
Voor een fonds als de dvr stichting is de waarde van zijn beleggingsportefeuille van cruciaal belang. In 2002 zijn de aandelenkoersen
dramatisch gedaald en dus was dit een slecht jaar voor onze instelling.
De wereldbeurzen kampen reeds drie jaren met het fenomeen baisse
en op zichzelf is dit al iets heel bijzonders. Daar komt nog bij, dat de
vooruitzichten voor risicodragende beleggingen zeker niet rooskleurig
genoemd kunnen worden. Dit lijkt heel wat anders dan de recessies die
we in jongste decennia hebben gekend. Wat is er dan wel aan de hand?
Alle maatregelen van de monetaire autoriteiten ten spijt, de conjunctuur, de aandelenbeurzen en het vertrouwen in de economie gaan achteruit. Er is sprake van sterke deflatoire krachten, waar men niet goed
raad mee weet. Een oorzaak daarvan is te vinden in veranderingen in de
wereldbevolking. Zolang die ongestoord toenam, was er sprake van
groei. Nu is er nog wel sprake van een groeiende wereldbevolking, maar
de mate van toename van het aantal mensen is nu dalende en dit is op
zichzelf een zegen. Want de overbevolking veroorzaakt een kaalslag op
aarde en die zou ooit wel eens onomkeerbaar kunnen blijken. Wat we
hiermede willen zeggen, is dat we geconfronteerd worden met verreikende vraagstukken. Het kan haast niet anders of soberder tijden
breken aan.
De Nederlandse staat moet nu ook minder gaan uitgeven en de eerste
regering Balkenende gaf het voorbeeld: de uitgaven voor natuur werden gehalveerd. Het moge een blijk van daadkracht zijn, maar toejuichen doen wij de maatregel nu ook weer niet. Eén ding is duidelijk,
onze eigen beperkte uitkeringen voor natuur, dieren en monumenten
zullen meer nodig zijn dan ooit. De politiek loopt niet bepaald warm
voor doelen als de onze en dus moeten wij ons inspannen om enige
compensatie te bieden. Daarbij vragen we om Uw hulp. Alleen met
meer kapitaal, dus met donaties als die van U, kan onze stroom van
uitkeringen wassen. En dat is hard nodig.
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uitkeren, maar hoeveel?
Die vraag behoort eigenlijk pas aan de orde te komen op het moment
dat we weten, hoeveel netto-inkomen het stichtingsvermogen heeft
opgebracht. Welnu dat weten we pas in de tweede helft van het jaar en
dat is eigenlijk te laat. We maken een budget op in de maand april en
dan wordt min of meer vastgesteld, hoeveel we per doelgroep gaan
verdelen. In het jaar 2002 waren we iets te enthousiast en keerden
meer uit dan achteraf verdiend bleek te zijn. Nu is dat geen drama,
want we hebben nog wat kosten kunnen uitsparen en een beetje elasticiteit moet er in het systeem zitten. Maar begin 2003 lijkt het minder
zeker dan vorig jaar of we het niveau van uitkeren zullen kunnen handhaven.
In 2002 is aan elk van de drie doelgroepen $ 35.000 uitgekeerd en dit
was dus weer iets meer dan in 2001. De volgende bladzijden vertellen in
het kort de verhalen over wat ontvangers er mee gingen doen.
In de sector Monumentenzorg waren er meer dan genoeg gegadigden.
Nog geen kwart van het aantal aanvragers konden we met onze uitkering blij maken en dit is een teken aan de wand. Er zijn onvoldoende
middelen beschikbaar voor het behoud van monumenten in Nederland. Daarom zijn we blij een bijdrage te hebben kunnen leveren aan de
restauratie van 12 monumenten. Onze uitkeringen waren bescheiden,
doch werden wel in dank ontvangen. Meer hierover op blz. 7 t/m 9.

instellingen zich dit overleven tot doel heeft gesteld. Zij doen dit puur
uit dierenliefde en verdienen dan ook een bijzonder woord van dank.
Meer hierover op blz. 11 t/m 13.
Zeven gegadigden waren er in het kader van de doelgroep Natuurbehoud. Onderling verschilde de omvang van de projecten veel en zo
ook de maat van de organisaties die om onze bijdrage hadden gevraagd. Wij zijn geneigd een voorkeur voor kleine instellingen aan de
dag te leggen. Dit houdt geen kritiek in op de grote lichamen,maar
voor kleine instellingen is het veel moeilijker om financiële hulp te vergaren. Zelf weten we er alles van, want als fonds zijn we nu eenmaal
ook klein. Reclame maken of subsidie krijgen is er voor de kleintjes niet
of nauwelijks bij. Toch wordt er vaak vrijwillig uitstekend werk verricht.
Van de zeven geholpen gegadigden was het merendeel niet wat je
noemt ‘groot’. Op blz. 15 en 16 leest U de bijzonderheden.

Uitkeringsgeschiedenis dvr stichting
120.000
100.000

Op het gebied Welzijn van Dieren zijn het veelal kleine organisaties, die
om geld verlegen zitten. Dit is één van de redenen waarom we dit jaar
het beschikbare bedrag over niet minder dan 14 instellingen hebben
verdeeld. In twee gevallen hebben we een bijdrage geleverd aan instellingen van formaat, die zich met hun project inspannen om een
bepaalde diersoort te helpen overleven. Het geeft ons eens te meer het
gevoel goed bezig te zijn. Er komt nog bij dat geen van deze beide

4

jaarverslag 2002 dvr stichting

80.000
60.000
40.000
20.000
1992 19931994 19951996 199719981999200020012002

ons gironummer is: 44.99.125

5

doelgroep monumentenzorg
Twaalf in een dozijn
Twaalf gegadigden hebben een uitkering gekregen. Anderen kregen nul
op het rekwest. We deden wat we konden.
In Diever in Drenthe staat aan de Brink het Schultehuis, een middeleeuws gebouw, ooit het huis van de schout, die door Graaf Willem
Lodewijk van Nassau in 1595 was benoemd. Berend Ketel verkreeg daarmee de opdracht feitelijk te fungeren als burgemeester, notaris, inner
van belastingen, deurwaarder en rechter. Gaat U zitten! Dat alles in één
kamer en nog een kamertje. Want het stenen huis diende ook als
woonhuis en bovendien als koelruimte voor de melk van zijn er achter
liggende boerderij. De stichting Het Drentse Landschap heeft het
Schultehuis van de gemeente gekocht om het als monument voor de
locale gemeenschap te bewaren. Wij hebben het Landschap een bijdrage ad $ 5.000 in de kosten kunnen geven.
De overige restauratieprojecten kregen elk $ 3.000 van ons, met uitzondering van twee, die de laatste $ 3.000 moesten delen. Eén van die
twee is het Haagse Hofje van Wouw, in 1647 gesticht door Cornelia van
Wouw, die het lang als regentes beheerde. De woningen waren en zijn
nog altijd bestemd voor zelfstandig wonende ‘minvermogende vrouwen van Protestants-Christelijke huize’. Onze bijdrage wordt gebruikt
voor het opnieuw vergulden van kleine versierselen aan de toegangsmuur, aan de pomp en aan lantaarns.
De andere $ 1.500 is gebruikt voor de restauratie van de oudste kas van
het Landgoed Vollenhoven bij De Bilt. Het monument dateert uit begin
19 e eeuw en heeft heel wat generaties groenten huisvesting geboden.
Het is intussen al weer gereed voor de uitoefening van zijn functie.
In Sliedrecht stond een synagoge letterlijk ‘in’ de Lekdijk (zie foto).
Gebouwd werd hij omstreeks 1845 en hij heeft gefungeerd tot 1920.
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Sinds die tijd heeft het gebouw grotendeels leeg gestaan of als opslagplaats dienst gedaan. Veel Joods leven is er in Sliedrecht nooit geweest,maar de Duitsers zagen tijdens de bezetting toch nog kans de
laatste families uit te roeien. Het gebouwtje is eenvoudig, zeker niet
mooi, maar vooral braaf. Het is een monument door z’n ouderdom,
door z’n functie en door de historie. Het gebouw stond op de nominatie om afgebroken te worden, maar toen kwam Sliedrecht in opstand.
Het is vervolgens als een taart in stukken ‘gesneden’ en iets verderop
in een quasi-dijk weer opgebouwd. Het wordt weer ingericht als een
synagoge.
Kerkgebouwen vereisen meestal enorme sommen geld wanneer
restauratie geboden is. Vier andere kerkgebouwen hebben we in 2002
helpen instandhouden. Die van Herveld (Gelderland) en van Havelte
(Drenthe) zijn nh kerken in kleine gemeenten en dus hebben ze het
moeilijk. De derde kerk is de rk kerk van Veenhuizen, thans eigendom van de Stichting Drents-Overijsselse Kerken. De gevangenen
moesten in de vorige eeuw op zondag naar deze of naar de nh kerk toe,
dus over gebrek aan gehoor had de pastoor, resp. de dominee nooit te
klagen. De kerk functioneert nog altijd, maar nu ook voor de dorpsbewoners. Het is de opvolger van een te klein geworden kerk uit de
tijd van de Maatschappij van Weldadigheid van Generaal van den
Bosch, de eigenlijke ‘oprichter’ van Veenhuizen. Eigenlijk is heel
Veenhuizen een monument, waarvan de rk kerk een onderdeel is.
Alleen de naam al van de nieuwe kerkeigenaar stelt een voorbeeldig
beheer ervan zeker.

Het Bakker & Timmenga orgel van de kerk in Hollum (Ameland) dateert
van 1894 en is uiteraard een Fries product. Elke restauratie aan zo’n
fraai orgel kost een vermogen en de Amelanders alleen kunnen dat
natuurlijk niet opbrengen en dus hielpen wij graag een handje.
Twee korenmolenrestauraties zijn in 2002 ook ondersteund met uitkeringen van de dvr stichting. Eén is die van molen De Zwaan te Kerkwerve (Zeeland) en de andere die van molen Zeldenrust te Westerwijtwerd (Friesland).
Tenslotte maken we melding van onze uitkering ten behoeve van de
restauratie van de Oranjerie in de Hortus Botanicus, de botanische tuin
van de Leidse Universiteit. Dit bouwsel dateert van 1744 en is ontworpen door Daniël Marot, die ook de architect was van de tuinen van
Het Loo. Deze restauratie past in de Campagne voor Leiden en met
Leiden wordt feitelijk zijn beroemde Universiteit bedoeld. De dvr
stichting is verheugd ook daaraan een bescheiden bijdrage te hebben
kunnen leveren.

De voormalige Gereformeerde Kerk, thans Ontmoetingskerk te Bergen
op Zoom, is architectonisch een bijzonder gebouw. Het is een product
van B.T.B.B. Boeyinga en dateert van 1928. Het werd in een katholieke
stad een protestants gebouw, in de stijl van de Amsterdamse School.
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doelgroep welzijn van dieren
Op = op
Schildpadden denken veilig te zijn wanneer ze kop en poten intrekken.
Jammer, het beschermt hen tegen andere dieren, maar helaas niet
tegen de slechte mens. Die pakt ze op, stopt ze in kistjes met tientallen
tegelijk, timmert de kistjes dicht en verzendt ze als snelgoed naar
Hongkong. Daar moeten ze door de douane zijn aangetroffen en in beslag zijn genomen. Vervolgens naar Rotterdam doorgestuurd. Ze komen dan in erbarmelijke staat in Diergaarde Blijdorp terecht dat als
opvangadres ging fungeren. Blijdorp is geen opvangcentrum, maar wel
een instelling die zich het lot van de schildpadden aantrekt en die
bovendien wil helpen de soort te laten overleven. Want de Chinezen
geloven dat schildpadden een goede grondstof zijn voor medicijnen.
Met honderden miljoenen Chinezen zijn er altijd genoeg zieken. Dus is
de markt onverzadigbaar. Alleen Hongkong ‘consumeert’ per jaar 5
miljoen schildpadden. In China zijn ze economisch al op, dus wordt er
geïmporteerd, maar ook elders beginnen ze ‘op’ te raken. Gevolg: zo’n
30 soorten schildpadden zijn al (of nagenoeg) uitgestorven. Om voort
te bestaan zijn ze aangewezen op de dierentuinpopulaties. Zo gaat het
dus ook met de 135 schildpadden uit Hongkong. Veertien ervan haalden het niet en stierven binnen een aantal dagen. De rest is niet van
één soort en wordt – op vier na – verspreid over andere dierentuinen in
de wereld. Voor Blijdorp waren dit kosten waarvoor geen dekking
bestond en dus waren we blij, dat we een deel van het probleem met
een uitkering ad $ 3.500 voor onze rekening konden nemen.
Een ander dier dat mede dankzij een uitkering van de dvr stichting
overlevingskans krijgt, is de boomkikker in Drenthe. Tegenkomen
doen we hem niet a) omdat hij er nauwelijks meer is en b) omdat het
dier de kleur van de boom heeft, waarop hij of zij zit. Het Drentse Landschap is er voor de natuur in Drenthe en de boomkikker (zie foto) speelt
daarin nauwelijks een rol. Toch trekt het Landschap zich het lot van
dit diertje aan. Een stukje grond in Het Reestdal werd – mede op onze
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kosten – als moeras ervoor ingericht en nu moeten we maar wachten
of er nog een populatie is. Hun bedje is gespreid. Met bijzondere dank
aan Het Drentse Landschap!
Zes andere gesteunde projecten waren die van dierenasielen. Het
betrof wel een rijke variatie van dieren. Vogels vonden een onderkomen in Rotterdam bij Vogelklas Karel Schot, die geld nodig had voor
het maken van roofvogelkooien en in Zundert bij het Vogelrevalidatiecentrum voor de bouw van meer kooien. Das & Boom kreeg zijn tweede
van de vijf beloofde uitkeringen t.b.v. hun dassenopvangcentrum. Vlak
bij huis hebben we Vogel- en egelopvang Delft gesteund en zo ook
Streekdierentehuis ’t Julialaantje in Rijswijk. Nummer zes in deze serie
is De Ezelsociëteit in Zeist, die het druk heeft met de opvang van ezels.
Ja, het is echt zo!
Twee instellingen spannen zich in t.b.v. zwerfkatten, t.w. de Werkgroep
Zwerfkat van de Dierenbescherming in Maastricht en Het Poezenparadijs dat gevestigd is in St. Annaparochie. Als mens zou je daar op het
poezenbestaan bijna jaloers worden.

Ons laatste gesteunde project is er een van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming. Raad eens voor welk zoogdier? Het
zit hoog in de toren! Het project heet ‘Vleermuizen op kerkzolder in
Zuid-Kennemerland’. We hebben ze met onze uitkering goed geholpen, want het is een dure grap om ‘eenvoudige’ voorzieningen op kerkzolders en kerktorens door vaklieden te laten aanbrengen. Maar de
vleermuizen denken daar anders over en kunnen zich thans iedere
morgen afvragen: waar zullen we nu eens gaan overdagen?

Groei van het vermogen dvr stichting
1992

Twee dierenambulances vroegen om onze uitkering voor vervanging
resp. herstel van hun ambulance. Het heeft geholpen, kijkt U maar in
Heerlen bij de stichting Dierenambulance Zuid Oost Limburg of in
Oldenzaal bij de Dierenbescherming Afd. Oost-Twente.

2002

4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000

De dvr stichting heeft al een paar jaar projecten ten behoeve van uilen
gesteund. Deze vogels hebben nogal wat moeite met te leven in een zo
veranderend land als het onze. Het is fijn te constateren dat er nogal
wat werkgroepen bestaan die zich, al of niet in samenwerking met de
Vogelbescherming, het lot van deze dieren aantrekken. De Kerkuilenbescherming Steenwijk e.o. deed een beroep op ons en voor hun werk
keerden we $ 500 aan hen uit.

12

jaarverslag 2002 dvr stichting

2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000

ons gironummer is: 44.99.125

13

doelgroep natuurbehoud
De natuur dienen kan op vele manieren
Vogelbescherming Nederland is een trouwe klant van de dvr stichting.
Al drie jaren in ons korte bestaan is de Vogelbescherming ontvanger
van uitkeringen geweest. Wel altijd voor een vogelproject. In 2002 was
de Vogelbescherming weer van de partij, maar nu voor een natuurproject. Zelf exploiteert de Vogelbescherming nog één natuurgebied, te
weten De Ackerdijkse Plassen, dat tussen Delfgauw en Rotterdam Airport in ligt. Merkwaardig genoeg doet de natuur (lees: de vogels) het
goed op die plek. Het gebied is onlangs met een flinke lap grond vergroot en het bijkomende land moest tot natuurgebied omgewoeld
worden. Daar heeft de dvr stichting aan meebetaald met een uitkering ad $ 12.000. Laten we hopen dat dit prachtige stuk natuur nooit
ten offer valt aan meer beton, asfalt, rails of wat dies meer zij!
Werken in de natuur als vakantiepret. Het bestaat en het is nog leuk
ook. De siw organiseert het in samenwerking met Staatsbosbeheer.
De laatste zorgt voor het project en het benodigde gereedschap. Het
gaat om kleine groepjes jongeren (m/v) van allerlei nationaliteit. Die
brengen een weekje door in de natuur, slapen bij gastgezinnen, zien
wat van Nederland en van onze cultuur en gaan ten slotte enthousiast
weer naar huis. De kosten zijn laag en worden gedragen door sponsors
van de siw. In 2002 keerden wij aan hen $ 2.500 uit en daar heeft de
natuur bepaald van geprofiteerd.
Iets vergelijkbaars doet de Nederlands Jeugdbond voor Natuurstudie
op zijn Natuurwerkdag. Hier gaat het meer om praktijk behorend bij de
studie, maar het resultaat is ook, dat de natuur er mee wordt gediend.
De njn kreeg $ 3.000 uitgekeerd.
De stichting De Bovenlanden in Aalsmeer is weer door ons geholpen.
Dit keer bij de aankoop van een stukje moerasbos, rietland en bijbehorend water aan het Koddespoeltje (zie foto). De stichting is actief bezig
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financiën
op haar doelgebied: grondaankoop en het onderhoud ervan is voor
haar een geijkte methode om haar doel te bewerkstelligen. Onze bijdrage was $ 5.500.
Een heel ander natuurproject is de bouw van een Natuurbrug door de
Stichting Steun Goois Natuurreservaat. Dit is een project van zwaar
kaliber en onze bijdrage ad $ 4.500 dekt slechts de kosten van een heel
smal strookje brug. Vooral voor de fauna is zo’n brug van belang. Dan
denken we niet alleen aan leefruimte, maar ook aan het voorkomen
van inteelt-gevaren. De brug gaat feitelijk twee anders gesloten natuurgebieden, verbinden.
Heel wat anders beoogt het project Bomen voor Koeien van de stichting wAarde. Dit probeert te bereiken dat koeien in de zomer alleen
maar grazen in weiden waarop een hoekje schaduw van een boom te
vinden is. Als je op een smoorhete dag een kudde koeien onder een
boom ziet samendrommen begrijp je het doel van de stichting. Ontbreekt zo’n boom, dan zal niemand denken: was ik maar een koe. Dus
kreeg de stichting wAarde van ons een bijdrage van $ 4.500.
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Zo heerlijk als het leven van beleggers leek te zijn in de late negentiger
jaren, zo treiterig is de aandelenmarkt voor hen sinds de eeuwwisseling. Tenminste, als ze de mode volgden en deden wat wijsheid leek. De
dvr stichting heeft ook van de grote beurshausse geprofiteerd en tot
en met het jaar 2001 hebben we niet echt last gehad van de trendbreuk.
Helaas, in 2002 zijn we wel herinnerd aan de betekenis van het woord
koersdaling. Ook al heeft de stichting gelukkig geen dramatisch verlies
geleden. Na regen komt zonneschijn, zeggen we dan maar tegen elkaar
en vergeten maar het ‘soms ook wel eens niet’er aan toe te voegen.
Het stichtingsvermogen, dat eigenlijk de functie van fonds vervult,
daalde met 8,9% tot $ 3.814.248. De beleggingen in risicodragende
aandelen dragen de schuld ervan. Aan het begin van het boekjaar was
rond de 53% van het vermogen in aandelen belegd. Aan het eind was
dit nog maar ca. 50%. Deze daling in percentage is ten dele het gevolg
van een ons dwingend opgelegd bod op onze aandelen Bank voor Internationale Betalingen te Basel. Een bod dat vervolgens bijna 50% te
laag bleek te zijn. Het Haagse Internationale Hof van Arbitrage, gehuisvest in het Vredespaleis, moest er aan te pas komen!

De stichting voc-Tuinen tenslotte, kwam met een niet alledaags project, dat ingegeven werd door de voc-herdenking. De initiatiefnemers,
Connie van Koningsbrugge en Chris Zuurhout zijn voor tv-kijkers naar
tuinprogramma’s bekende namen. Bij ons staan ze te boek als vechtjassen voor hun passie. Ze zijn erin geslaagd ons te overtuigen dat hun
Flevolandse activiteit niet alleen de bezoekers dient, maar in sommige
opzichten ook de natuur. Onze bijdrage wordt gebruikt voor de aanleg
van natuurvriendelijke hagen in de Zeebodem Tuinen.Dit past helemaal in ons straatje, want vorig jaar steunden we al een ander project
inzake natuurvriendelijke heggen.

Het stichtingsvermogen is samengesteld uit een totaalbedrag aan ontvangen donaties en een agio. Dit laatste is nagenoeg gelijk aan de som
van al of niet gerealiseerde koersveranderingen. Per ultimo 2002 bedroeg het agio $ 1.169.181 en dit is nog altijd ruim 30% van het vermogen. Daarom hoort U ons nog niet klagen!
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Het beleggingsresultaat in 2002 was dus –12,5%, maar het gemiddeld
jaarlijks resultaat in de geschiedenis van de dvr stichting is nog altijd
een robuuste 15,44%. We tekenen ervoor zo’n gemiddeld resultaat in
nog vele toekomstige jaren te kunnen handhaven.
Dat zal wel een illusie blijven, want in onze goede jaren profiteerden we
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Balans per 31-12-02 (gecomprimeerd)
Activa

van wel heel bijzondere omstandigheden die zich voorlopig niet meer
zullen herhalen.

Passiva
2002

Effecten
Liquiditeiten

2001

3.651.579 3.801.127
184.835 414.319

2002
Eigen vermogen
Nog te betalen

3.836.414 4.215.446

2001

3.814.248 4.188.131
22.166
27.315
3.836.414 4.215.446

Per 31 december 2002 bedroeg het vast rentedragende deel van de portefeuille 36% en het risicodragende deel 50%. De overblijvende 14%
vertegenwoordigt ons bezit aan preferente aandelen e.d.

Beleggingsresultaat *
2002

2001

1992 t/m 2002
gem. per jaar

– 12,5%

– 1,93%

15,44%

Staat van Baten en Lasten over 2002 (gecomprimeerd)
Baten

Lasten

Netto donaties
Rente en dividend
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2002

2001

266.847
124.422

266.151
140.908

391.269

407.059

2002

2001

105.000
38.858
Waardevermindering effecten 621.294
Netto resultaat
–373.883

102.100
36.106
217.902
50.951

391.269

407.059

Uitkeringen
Kosten

Het totaalbedrag aan uitkeringen in 2002 was een fractie hoger dan in
2001. Elke doelgroep kreeg $ 35.000 te verdelen. De conjunctuur heeft
dus geen invloed gehad op ons uitkeringsbeleid. De grafiek van onze
uitkeringen sinds het begin vertoont daarom nog steeds een opgaande
lijn en daar zijn we blij mee. Onze uitkeringen zijn betaald uit de inkomsten uit vermogen, dus rente en dividend. Die bron was iet of wat
krap bemeten, reden waarom we de kosten verder hebben beperkt.
Aldus konden we de in het bestuursreglement vastgestelde richtlijnen
blijven nakomen.
We gaan het jaar 2003 in, in de hoop dat de baisse in de conjunctuur
zijn slotfase is ingegaan. Het is desondanks duidelijk, dat de financiële
omstandigheden een prominente rol in het leven van de stichting zullen blijven vervullen.

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

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

jaarverslag 2002 dvr stichting
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donaties
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 totaal brachten donaties in 2002 netto $ 266.847 in het laatje,
iets meer dan vorig jaar. Reden te meer om donateurs lof toe te
zwaaien en met dank te overladen. Hun bijdragen zijn een blijvende bron van additionele inkomsten, die de stichting nodig heeft
om aan de stijgende behoefte aan uitkeringen te kunnen voldoen.
Tot de donateurs behoorden 106 particulieren, waarvan de grote
meerderheid vaste donateur mag worden genoemd. De bedrijven
die de dvr stichting in het jaar 2002 met een donatie hebben
gesteund staan hieronder vermeld. Hun bijdragen zijn ons bijzonder welkom en wij stellen het ook zeer op prijs dat wij hun namen
in ons verslag mogen opnemen.

Bedrijfsdonateurs
abn-amro
Banque Artesia Nederland
dvr Adviesbureau bv
Hunter Douglas n.v.
Kühne + Heitz n.v.
Lombard Odier (Nederland) Holding n.v.
MeesPierson n.v.
Pan-Invest b.v.
Van Raalte Advies bv

20

jaarverslag 2002 dvr stichting

In de Erelijst van Legatoren is in het jaar 2002 geen wijziging gekomen.
Zij waren zo goed om tijdens hun leven de dvr stichting in hun testament met een erflating te begunstigen.

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

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 aan projecten op het gebied van monumentenzorg, natuurbehoud en welzijn van dieren. Aldus helpt iedere donatie c.q. erflating
aan het versterken van onze 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

ons gironummer is: 44.99.125
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uitkeringsgeschiedenis
Doelgroep Monumentenzorg
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2001

’t Lansink (schoolgebouw), Hengelo

ƒ 7.500

1999

Drentse Landschap (De Lokkerij)

ƒ 25.000

1999

Dierenbesch. Leeuwarden (De Wissel)

2001

Fort aan de Drecht, Uithoorn

ƒ 6.000

1999

St. Heempark Heech, Heeg

ƒ 10.000

1999

Vogelrevalidatiecentrum Zundert

ƒ 10.000

ƒ 2.000

2001

St. Vr. Dominicanenklooster, Zwolle

ƒ 6.000

1999

Werkgroep Behoud de Peel, Meyel

ƒ 7.500

1999

Comité Anti Stierenvechten, Utrecht

ƒ 7.500

ƒ 10.000

1992

Ver. Hendrick de Keyser, Amsterdam

1993

Rijnlandse Molenstichting, Leiden

ƒ 5.000

2001

Gron. Borgen St. (brug Allersmaborg)

ƒ 6.000

1999

St. De Bovenlanden, Aalsmeer

ƒ 7.500

1999

Ver. Proefdiervrij, Den Haag

ƒ 7.500

1994

Vereniging Behoud Kerk Heveskes

ƒ 10.000

2001

Dorpskerk Haren (Hinsz-orgel)

ƒ 6.000

2000

NH Landschap (Compensatieschor)

ƒ 30.000

1999

St. Dierenzorg en ambulance, Emmen

ƒ 5.000

1995

St. Venemansmolen, Winterswijk

ƒ 17.500

2001

Stoomgemaal de Tuut, Appeltern

ƒ 6.000

2000

St. De Bovenlanden, Aalsmeer

ƒ 20.000

1999

St. Schildpaddenopvang Alphen a/d Rijn

ƒ 5.000

1995

Molenstichting Winsum (De Ster)

ƒ 16.000

2001

RK Parochie H. Antonius, Oldenzaal

ƒ 5.000

2000

St. wAarde, Beek-Ubbergen

ƒ 5.000

1999

Ambulance Dier in Nood, Peins

ƒ 5.000

1996

St. Vr. Hillegondakerk, Rotterdam

ƒ 12.500

2001

NH Gemeente IJlst (Mauritiuskerk)

ƒ 5.000

2000

Ver. Agr. Nat. Beheer Vockestaert

ƒ 5.000

2000

Comité Anti Stierenvechten, Utrecht

ƒ 30.000

1996

Herv. Gem. Lichtenvoorde

ƒ 12.500

2001

NH Gemeente ’s-Heerenberg

ƒ 5.000

2001

St. Het Limburgs Landschap

ƒ 25.000

2000

Diergaarde Blijdorp, Rotterdam

ƒ 10.000

1997

St. Landschap Overijssel (Hof Espelo)

ƒ 20.000

2001

NH Gemeente Hylaard

ƒ 5.000

2001

St. Natuurbeheer Reeuwijkse Plassen

ƒ 25.000

2000

St. Eurodog, Valthermond

ƒ 10.000

1997

St. J.W. Racerhuis, Oldenzaal

ƒ 15.000

2001

Herv. Gemeente IJmuiden (Nieuwe Kerk)

ƒ 5.000

2001

St. Schapedrift, Ermelo

ƒ 10.000

2000

Vogelwerkgroep Boxmeer e.o.

ƒ 5.000

1998

St. Stadsherstel Hindeloopen

ƒ 30.000

2001

NH gemeente Rozendaal

ƒ 5.000

2001

Landgoed De Berkt, Heesch

ƒ 10.000

2000

St. Dierentehuis Zeist e.o.

ƒ 5.000

1998

St. De Sterremolen, Utrecht

ƒ 5.000

2002

Drentse Landschap (Schultehuis, Diever)

$ 5.000

2001

Werkgroep Behoud de Peel, Meyel

ƒ 2.500

2001

Comité Anti Stierenvechten, Utrecht

ƒ 30.000

1998

Museum Kerspel Varsefelt, Varseveld

ƒ 5.000

2002

St. Campagne voor Leiden (Oranjerie)

$ 3.000

2001

St. Stadsnatuur Eindhoven

ƒ 2.500

2001

Vogelbescherming Ned. (kerkuil)

ƒ 12.500

1998

St. Gron. Molenvrienden (Ten Boer)

ƒ 2.500

2002

NH Kerk Hollum (orgel)

$ 3.000

2002

Vogelbescherming Ned. (Ackerdijk)

$ 12.000

2001

St. Wakker Dier, Amsterdam

ƒ 10.000

1999

St. Bibliotheca Thysiana, Leiden

ƒ 25.000

2002

Molen Zeldenrust, Westerwijtwerd

$ 3.000

2002

St. De Bovenlanden, Aalsmeer

$ 5.500

2001

St. Eekhoornopvang, De Meern

ƒ 7.500

1999

St. Museumhaven Zierikzee

ƒ 7.500

2002

St. Beh. Molen De Zwaan, Kerkwerve

$ 3.000

2002

St. Steun Goois Natuurreservaat

$ 4.500

2001

St. Vogelopvang Fûgelpits, Anjum

ƒ 7.500

1999

St. Luidklokkenfonds Utrecht

ƒ 7.500

2002

SDOK (RK Kerk Veenhuizen)

$ 3.000

2002

St. wAarde (Bomen voor Koeien)

$ 4.500

2001

Ver. Das & Boom, Beek-Ubbergen

ƒ 5.000

1999

St. De Hof, Hilversum

ƒ 5.000

2002

NH Kerk Herveld

$ 3.000

2002

St. VOC-Tuinen, Dronten

$ 3.000

2001

Vogelwerkgroep Boxmeer e.o.

ƒ 2.500

1999

St. Rest. Hervormde Kerk Beesd

ƒ 5.000

2002

Herv. Gemeente Havelte

$ 3.000

2002

NJN, (Natuurwerkdag)

$ 3.000

2002

Drentse landschap (boomkikker Reestdal) $ 8.000

2000

Scouting Delfland (Kruithuis), Delft

ƒ 5.000

2002

St. De Dijksynagoge, Sliedrecht

$ 3.000

2002

SIW Intern. Vrijwilligersprojekten, Utrecht $ 2.500

2002

St. Dierenambulance ZO Limburg

$ 3.500

2000

St. Molen Kyck over den Dyck

ƒ 4.000

2002

Prot. Kerkgem. Bergen op Zoom

$ 3.000

2002

VZZ (vleermuizenproject), Arnhem

$ 3.500

2000

Molenstichting Gorecht (Onnen)

ƒ 4.000

2002

St. Vr. Landgoed van Vollenhoven

$ 1.500

2002

Diergaarde Blijdorp (schildpaddenopvang) $ 3.500

2000

St. Sevink Mölle, Winterswijk

ƒ 4.000

2002

St. de Hof van Wouw, Den Haag

$ 1.500

2002

St. Vogelrevalidatiecentrum Zundert

$ 3.000

2000

SOHK (kerkorgel Delfshaven, Rotterdam)

ƒ 4.000

2002

Dierenbesch. Afd. Oost Twente

$ 3.000

2000

O.L. Vrouwe Hemelvaart, Loosduinen

ƒ 4.000

2000

Herv. Gemeente Blokzijl

ƒ 4.000

2000

Herv. Gemeente Berlikum

ƒ 4.000

2000

St. Vrienden Tinallinger Kerk

ƒ 4.000

1992

Utrechts Landschap (Blauwe Kamer)

2000

Sint Minderbroederskerk, Roermond

ƒ 4.000

1993

2000

RK Parochie Sint Vitus, Blauwhuis

ƒ 4.000

2000

St. Rest. Sint Lambertus, Hengelo

2000

Doelgroep Welzijn van Dieren
1992

Vogelbescherming Nederland, Zeist

ƒ 2.000

2002

St. Vogelklas Karel Schot, Rotterdam

$ 2.500

1993

St. Behoud Przewalskipaard, Rotterdam

ƒ 5.000

2002

Ver. Das & Boom, Beek-Ubbergen

$ 2.300

1994

St. Vogelklas Karel Schot, Rotterdam

ƒ 10.000

2002

Vogel- en Egelopvang Delft e.o.

$ 1.700

ƒ 2.000

1995

Ver. Das & Boom (dassenopvang)

ƒ 17.500

2002

St. De Ezelsociëteit, Ees

$ 1.500

St. Duinbehoud, Leiden

ƒ 5.000

1996

St. AAP (bouw huis chimpansees)

ƒ 25.000

2002

Werkgroep Zwerfkat, Maastricht

$ 1.000

1994

St. Damland, Bergen (De Wijde Nes)

ƒ 10.000

1997

Land. Inspectiedienst Dierenbescherming ƒ 25.000

2002

Kerkuilenbescherming Steenwijk e.o.

$

500

ƒ 4.000

1995

St. Natuur + Vogelwacht, Dordrecht

ƒ 17.500

1997

St. Het Berenbos, Rhenen

ƒ 10.000

2002

St. Poezenparadijs, Annaparochie

$

500

NH Gemeente Doezum

ƒ 4.000

1996

St. De Bovenlanden, Aalsmeer

ƒ 25.000

1998

Vogelbescherming Ned. (steen- en kerkuil) ƒ 25.000

2002

Dierentehuis ’t Julialaantje, Rijswijk

$

500

2000

Herv. Gemeente Hijkersmilde

ƒ 4.000

1997

St. Natuurbeheer Reeuwijkse Plassen

ƒ 20.000

1998

St. Behoud Przewalskipaard, Rotterdam

2000

Museumbrouwerij, Hilvarenbeek

ƒ 3.000

97/98 ZH Landschap (Krimpener Waard)

ƒ 25.000

1998

Ooievaarsbuitenstation De Lokkerij

ƒ 5.000

2001

Molen de Krijgsman, Blokker

ƒ 7.500

1998

ƒ 32.500

1998

St. Zwerfdier, Alkmaar

ƒ 2.500

Doelgroep Natuurbehoud

Drentse Landschap (Oude Diep)
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ƒ 10.000
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dvr Stichting
Martinus Nijhofflaan 2
2624 es Delft
Telefoon: 015 -262 07 63
Fax: 015 -262 89 43

