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zoals het een goed-doel betaamt
Een jaarverslag als dit dient ter verantwoording. In de eerste plaats
wil het bestuur van de stichting zich jegens haar donateurs verantwoorden. Diegenen die zorgden voor de opbouw van het vermogen,
hebben er recht op te weten wat er met hun geld gebeurt. Aan hen
willen we dus vertellen, hoe de resultaten van ons vermogensbeheer
zijn uitgevallen. Ook behoort een stichting zich te verantwoorden
jegens de maatschappij: een stichting draagt slechts een minimum
aan belasting af en daar moeten dan diensten tegenover staan waarmee het algemeen belang is gebaat. Met dit jaarverslag verantwoorden
wij ons door te openbaren, welke projecten we hebben gesteund en
in welke mate we dat hebben gedaan. Uiteraard is onze financiële verantwoording in de jaarstukken van de stichting bestemd voor zowel
donateurs als andere belangstellenden. Alleen al hierom geven we de
grootst mogelijke aandacht aan onze jaarverslagen. Zoveel, dat het
belangstellenden niet alleen de gewenste informatie verschaft, maar
ook opdat de strekking aanspreekt. We hopen met dit verslag in die
opdracht te zijn geslaagd.

Welkom!
De Raad van Bestuur is verheugd, dat de heer Pieter Kerdel de uitnodiging
om zitting te nemen in onze Raad van Advies, heeft aangenomen. De heer
Kerdel heeft zijn sporen in de Nederlandse financiële wereld verdiend met
zijn prestatie om het eens – zieltogende – commissionairshuis Kempen &
Co te ontwikkelen tot een moderne bank met gespecialiseerde diensten
aan zowel investeerders als beleggers. Wij prijzen ons gelukkig dat de heer
Kerdel zich voor consultatie beschikbaar heeft gesteld en dat zijn naam
aan ons instituut is verbonden.
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een blijvende bron van geld
Wanneer we aan een bron denken, dan zien we in gedachten water uit
de grond stromen. Voor elk leven op aarde is water essentieel, vandaar
dat de gekozen beeldspraak zo goed aansluit bij het doel van de stichting. Die wil een bron zijn van financiële steun aan instellingen die het
werk doen om onze doelen te realiseren. Blijvend? Ja, want de essentie
van de DVR Stichting is haar vermogen, dat elk jaar opnieuw de stroom
opbrengsten genereert, waarmee de uitkeringen worden betaald.
De stichting wordt er niet armer van, net zo min als een waterbron
opdroogt na het lessen van onze dorst. Zo gezien is de functie van de
dvr Stichting geen andere dan die van schakel tussen onze donateurs
en de instellingen die onze uitkeringen ontvangen – om monumenten
te restaureren, de natuur te verzorgen of metterdaad het dierenwelzijn
te dienen. Hiermede is nog niet alles gezegd, want de DVR Stichting
staat ook nog eens garant, dat de opbrengsten van haar vermogen, nu
en in de toekomst, slechts voor haar drie doelen zullen worden aangewend. Dat is de zekerheid die aan donateurs wordt gegeven. Dit kan
een belangrijke overweging zijn voor iemand, die zijn rol als erflater
overdenkt. Degene die zijn geld, om hoge successierechten te vermijden, aan een goed-doel wil nalaten, zal er juist zeker van willen zijn, dat
zijn nalatenschap niet éénmalig wordt besteed, maar juist blijvend
als bron zal fungeren. Aan een ieder, die onze doelen een warm hart
toedraagt, beveelt de DVR Stichting zich daarom graag als kandidaatlegataris aan. Raadpleeg Uw notaris of neem contact met het kantoor
van de DVR Stichting op. Ons telefoonnummer is 015 – 262 07 63.

waar blijft het geld?
In 2003 heeft de DVR Stichting C 90.000 uitgekeerd. Zoals te doen
gebruikelijk werd dit bedrag eerst in drie gelijke porties verdeeld, teneinde elk onzer drie doelgebieden in dezelfde mate te dienen. In totaal
zijn er dit jaar 36 projecten met een uitkering vereerd. Gemiddeld
hebben we dus C 2.500 per gegadigde uitgekeerd. In werkelijkheid
kwam dit bedrag maar één keer tot uitkering. In 19 gevallen kregen de
gegadigden meer, in 16 gevallen minder dan het gemiddelde. Op het
doelgebied Natuurbehoud hadden zich slechts 7 gegadigden gemeld.
Dan is het niet verbazingwekkend dat slechts één van deze gegadigden
minder dan het gemiddelde kreeg toegekend. Voor onze uitkeringen
ten behoeve van restauratie van monumenten was de belangstelling
weer enorm. Ons bereikten daarvoor 55 aanvragen, waarvan er tenslotte 16 zijn gehonoreerd. Op het doelgebied dierenwelzijn hebben we de
pot ad C 30.000 onder de 13 aanvragers verdeeld.

Hoe bespaar je belasting-geld
De DVR Stichting is door de Belastingdienst gerangschikt als een
instelling tot nut van het algemeen. Met deze in artikel 24, lid 4 van de
Successiewet 1956 bedoelde aanmerking, zijn donateurs en erflaters
zeker van de belastingvoordelen die hen daarmede toevallen.
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doelgroep welzijn van dieren
In dit doelgebied zijn relatief veel kleine instellingen werkzaam, die
meestal zijn bemand door vrijwilligers. Het laagste bedrag van onze
uitkeringen ging naar een gegadigde, waarvan wij eerst in een laat stadium hoorden en dat een nog nauwelijks begonnen project betrof. In
meer dan één opzicht hebben we daarvoor een uitzondering gemaakt.
Het gaat hierbij om de stichting Fideilin Support te Waddinxveen,
waarvan de oprichtingskosten zo ongeveer met onze uitkering konden
worden bekostigd. Feitelijk fungeerde de zwerfkattenopvang al wel bij
de familie van Doorn in Waddinxveen, maar dan als een privé-aangelegenheid. Particulieren komen bij ons in de regel niet in aanmerking als
gegadigde voor een uitkering, tenzij de continuïteit van hun “bedrijf”
is gewaarborgd. Wij vroegen derhalve om de oprichting van een
lichaam, waarbij dus meer dan één persoon is betrokken. Dat is nu dus
een stichting geworden. De zwerfkatten worden nog – even liefderijk –
door de betrokken familie opgevangen. Wij wensen Fideilin Support
veel succes toe.
We steunden nota bene nog een eenmanszaak en daar deden we minder lastig. Het roofvogelasiel van de heer Holtslag in Barchem heeft
normaliter helemaal geen geld van ons nodig. Maar nu het ging om een
kooi met de afmetingen van een hal, ja toen kon de roofvogelvriend
wel financiële assistentie gebruiken. We hebben hem graag geholpen,
vooral omdat hij heel goed weet hoe hij met roofvogels moet omgaan.
Kennis, die echt dun gezaaid is.
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overheidssubsidie voor hun dassenopvangcentrum. Voor de tweede
maal gaven we steun aan de stichting Eekhoornopvang uit De Meern.
Ditmaal was het geld bestemd voor de vervanging van hun computer,
die op het punt van instorten stond. De stichting Vogelasiel het Gooi,
Almere en Omstreken te Bussum moest nodig zijn vogelbuitenverblijven vervangen en daarbij hebben we ze kunnen helpen.
Opvangen doet ook de stichting Dierenambulance R.E.O. te Rotterdam, maar waar het om reptielen gaat, praten we niet over wilde dieren. Het gaat altijd om in huis genomen dieren, die daarvoor niet
geschikt zijn en na verloop van tijd gedumpt worden. Dus ontfermen
zij zich onder andere over echte gifkikkers. Of er al niet genoeg onechte bestaan! Nu we het toch over dierenambulances hebben, de stichting Dierenambulance Zuid-Oost Friesland uit Drachten en de stichting Dier in Nood in Peins kregen elk een bijdrage aan investeringskosten. De eerste voor de aanschaf van een computer, de ander
voor de vervanging van hun ambulance.

Opvang van dieren in het wild, die hulp van de mens nodig hebben,
was nog al eens het doel van de instellingen, die in 2003 een uitkering
van de DVR Stichting kregen. We noemen dan eerst weer de vereniging
Das & Boom, die haar derde termijn van onze, hun in totaal toegezegde ƒ 25.000 in vijf jaren, kreeg overgemaakt. Dit is een bijdrage
aan het dekken van het tekort, ontstaan door het wegvallen van

De Hoofdafdeling Dier en Maatschappij van de Utrechtse Universiteit
gaf als het ware een gebruiksaanwijzing uit van de wetten op het
gebied van dierenwelzijn, bestemd voor een ieder die dierenmishandeling aan de rechts-kaak wil stellen. Omdat wij hopen dat het boekje
getiteld Handhaving Wetgeving Dierenwelzijn dat welzijn feitelijk zal
bevorderen, hebben we aan de uitgave van een boek met een uitkering
bijgedragen. Iets dat we tot nu toe nooit hebben willen doen. De uitzondering bevestigt maar weer eens de regel!
De stichting Geldersche Kasteelen is bezig het Kasteel Nederhemert te
restaureren. De met haar gelieerde stichting Het Geldersch Landschap
zag in bepaalde kelders van het kasteel de mogelijkheid een toplocatie
als winterverblijf voor vleermuizen te creëren. Daarvoor deden ze een
beroep op o.a. de DVR Stichting om kosten te dekken; niet tevergeefs.
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doelgroep monumentenzorg
Een kudde schapen exploiteren blijkt toch mogelijk. De stichting
Noorder Heideschapen in Beetsterzwaag doet het. De schapen produceren wol en brengen geld op door andermans heidevelden onkruidvrij
te grazen. Je moet ze dan alleen telkens een tijdje uitlenen. Dan moet
er wel een watertank mee, die op een aanhanger vervoerd moet worden. Om die te bekostigen diende onze uitkering.
Vorig jaar kreeg stichting De Ezelsociëteit te Zeist een uitkering voor de
aanschaf van een trailer om ezels te transporteren. Maar dit jaar was er
nog steeds niet genoeg geld voor de realisatie van dit plan. Dus kregen
ze van ons de nog ontbrekende C 1.900 om het attribuut te kunnen
kopen. We kregen bericht dat alle ezels èn vrijwilligers er blij mee zijn
gemaakt!
En zo is het ook bij de stichting ’t Olde Manegepeerd in Dalmsholte.
Daar ging het niet om een trailer, maar om een afrastering. Ja, want
anders lopen de peerden weg.

Acht keer bij de kerk
Hier is het duwen en dringen, zo groot is het aantal gegadigden dat
zich bij ons meldt. Tientallen daarvan moeten we afschrijven, omdat
we met C 30.000 nu eenmaal niet ver komen bij restauraties, zeker
niet als het kerkgebouwen betreft. Helaas is het zo dat restauratie
daarvan in veel gevallen dringend nodig is. We kozen er dit jaar zes
uit, die we elk met een bedrag ad C 2.750 hebben gesteund. Het gaat
om de nh kerken van Menaldum (toren) en van Watergang, de
Sloterkerk in Osdorp (Amsterdam), de Lutherse Kerk Delft, de Oude
St. Clemenskerk te Gerwen en de Lourdeskapel Zwaag. Voorts hebben
we bijgedragen aan de restauratie van twee kerkorgels, die van de nh
kerk te Noordwolde en die van het kabinetorgel van de NH Kapel
Zorgvlied (Dr.).

Hoe krijg je een praalgraf?
Je moet wel een bijzonder iemand zijn geweest. Je moet ook vast aardig
jegens je nakomelingen zijn geweest, want die hadden natuurlijk een
say in the matter. Was je schatrijk, ja, dan waren de kansen op een
praalgraf groter dan wanneer je van de bedeling leefde. Maar wil een
praalgraf echt een monument zijn, dan moet het gemaakt zijn door
een bekwame kunstenaar en van schitterend materiaal. De afmetingen
ervan – waarmee loeven zouden kunnen zijn afgestoken – spelen ook
een rolletje mee. Een praalgrafrestauratie die wij in 2003 steunden was
dat van François van Bredehof, in leven burgemeester van Hoorn, die in
1721 overleed. Het bevindt zich in de Grote Kerk van Oosthuizen, die in
bezit is van de Stichting Oude Hollandse Kerken. Zij noemt “haar” graf
oogverblindend mooi. De Nicolaaskerk van Wijhe is iets bescheidener in
haar aanbeveling van haar drie praalgrafmonumenten, waarvan de
twee mooiste nog nodig gerestaureerd moesten worden. Eén daarvan

10

jaarverslag 2003 dvr stichting | ons gironummer is: 44.99.125

jaarverslag 2003 dvr stichting | ons gironummer is: 44.99.125

11

is die ter ere van T.A. baron van Voorst tot Hagenvoorde en stamt uit 1707
en de andere voor C.W. baron van Dedem uit 1714. Wijhe vindt U vlak bij
de IJssel net boven de grens met de provincie Gelderland, dat alleen
daarom al het bezoeken waard is. Praalgraven als deze zijn bijzondere
monumenten, die het meer dan waard zijn om bewaard te blijven.

Vijf andere curieuze restauraties en een oude molen

Tenslotte hebben we nog aan één molenrestauratie met een uitkering
bijgedragen. Die is al aardig gevorderd, want is al in 2001 begonnen en
zou twee jaren vergen. Ook de aanvrage van stichting De Oude Molen is
al jaren in ons bezit. Waar is die molen oud geworden? In Oudemolen
(Noord-Brabant)! Er is nòg iets bijzonders: de gerestaureerde molen
mag alleen dienen voor object-eigen activiteiten. Dus niet voor winkel,
horeca of woning; ze moet koren malen en daarmee uit.

Het zijn ook graven, maar wel van een geheel ander genre, die van de
eeuwen oude Portugees-Joodse begraafplaats Beth Haïm te Ouderkerk
a/d Amstel. Hier is het hek van de begraafplaats, waar de graven naar
Joods gebruik nooit geruimd mogen worden, onderdeel van het monument, waarvan we de restauratie hebben gesteund. Het Kasteel van
Ooijen (Limburg) heeft wel trekjes van een middeleeuws kasteel, maar
is meer een voorname oude grote hoeve, waaraan telkens stukken zijn
aangebouwd. Zo ontstond een merkwaardige plattegrond. De overmaatse hoeve heet nu kasteel. Gerestaureerd krijgt die heel wat meer
allure. De Vereniging tot behoud van Stoomwerktuigen gaat een
stoomtractor van het merk Kenma restaureren. De tractor diende als
landbouwwerktuig en was schaars in zijn soort. De Roeivereniging De
Delftsche Sport gaat de Sint Huybrechtstoren restaureren. Tegelijk met
een eerdere restauratie kwam er een uitbouw aan vast, die in 1914 door
Han van Meegeren ontworpen is, de meestervervalser van Vermeer;
destijds was hij nog slechts een begaafd student. Nummer vier in deze
serie is het Tuinhuis ’t Spijck te Vleuten. Het gaat om een tuinhuis ontworpen door de beroemde Zocher, dat oorspronkelijk bij Huize
Harmelen heeft gestaan. In 1913 heeft boer Griffioen het gekocht en
geplaatst bij zijn boerderij. Zijn nakomelingen hebben nu voor de
restauratie van het fraaie bouwsel een stichting opgericht, die het niet
alleen wil opknappen, maar ook weer gaan terugbrengen naar
Harmelen. Wij deden ook een duit in het daarvoor bestemde zakje.
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doelgroep natuurbehoud
In het kader van deze doelgroep ondersteunden we met een voor ons
doen ruim bemeten bedrag een project van het Landschap NoordHolland. Die sloot zich aan bij een landelijk initiatief van
Vogelbescherming Nederland om de roerdomp, een verlegen vogel,
behorende tot de groep van reigers, een kans te bieden in Nederland te
overleven. Het Landschap bezit een gebied dat de Eilandspolder heet.
Het ligt bezuiden Alkmaar en gaat een “eiland” in dit kader inrichten
voor moerasvogels als de roerdomp. Wanneer deze dieren de bemoeienis op prijs stellen, zullen ze daarvan blijk geven door er op eieren te
gaan zitten broeden. Voor wat hoort wat! Wij betaalden C 10.000 aan
deze actie mee.
In 2003 ondersteunden we weer bepaalde natuurwerk-acties. Eén van
– weer– de SIW die het internationale vrijwilligersproject in het natuurgebied Guisveld van Staatsbosbeheer bij Wormerveer organiseerde. De
andere was – weer – de Natuurwerkdag van Landschapsbeheer Nederland i.s.m. een reeks natuurorganisaties, met als doel de jeugd warm
te maken voor de natuur èn de natuur daarbij te dienen.
De stichting Het Luntersche Buurtbosch kreeg een bijdrage voor de
“ombouw” van een voormalig kampeerterrein tot een stuk natuurgebied bestaande uit een heideveld en een flinke poel. Lunteren heeft dit
bos te danken aan notaris van den Ham, die op zijn zeventigste levensjaar de aanleg van zijn bos tot één van zijn hobby’s maakte. Een goede
bezigheid, want hij werd er 90 mee! En Lunteren heeft er al meer dan
een eeuw plezier van. De nieuwe heide en de poel zullen het bos in
natuurwaarde zeker verrijken.
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Daarvan heeft de vereniging sinds 1975 al een stukje – De Driehoek
genaamd – in beheer, om zich te kunnen uitleven in onder andere een
kikkerpoel. Er is nu een nieuw beheersplan in uitvoering, waarbij rekening wordt gehouden met ecologische verbindingen, met het verzandingsproces van de poel en met het behoud van een historische houtwal. Het project is kleinschalig, maar aan vakkennis ontbreekt het niet.
Wie Akkrum in Friesland kent, weet dat zich daar twee overmaatse
gebouwen in het dorp bevinden met namen als Welgelegen en
Coopersbrug. Het waren tehuizen en dat zijn ze nog met dit verschil,
dat er toen niet en nu wel huur betaald moet worden. Maar de huurders kunnen natuurlijk niet opdraaien voor de kosten van “hun” landgoed. Die zijn nu wel onderwerp van deze regels. Er is een stichting
opgericht om de Groene Ruimten van Akkrum te voorzien van een
steunfonds. De herinrichting van de parken (vier in totaal) kost meer
geld dan de gemeente zelf kan opbrengen. Wij betalen dus een beetje
mee. Krijgen we daar natuurgebied voor terug? Nee, maar wel natuurlijke elementen in overigens fraaie parken. Dat is ook voor de natuur
beter dan verwaarloosde tuinen uit de vorige eeuw.

Utrechtse biologen vinden elkaar in Utrecht op het terrein van de
Universiteit. Ze hebben er een Utrechtse Biologen Vereniging en die
vroeg ons om een bijdrage aan een door hen uit te voeren project. Dat
is natuurlijk in Utrecht, ja zelfs op het terrein van de Universiteit.

Toen Wieringen nog een eiland was, waren de tuinwallen niet zo
gewoon als elders. Sterker nog: alleen op Wieringen sprak men niet
van tuinwallen, maar van Tuunwoalkes. Ze waren bijna een meter
hoog. Nu zijn ze er bijna niet meer en dat vindt de plaatselijke
Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Wieringen
“De Rotgangs” jammer. Vandaar dat ze restanten van tuinwallen willen herstellen en een paar verdwenen walletjes weer doen
terugkeren. Dat doen zij samen met de Stichting Landschapszorg
Wieringen. Tuinwallen kunnen de natuur van dienst zijn en dan gaat
het om schapen en geiten, maar ook om wilde dieren (dassen?) van
allerhande formaat (onder andere vlinders en vogels). Daarom hebben
we het project met genoegen gesteund.
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financiën,
meer dan geld tellen alleen
Groei van het vermogen van de DVR Stichting (x 1.000)
4.500

Zes maal goed nieuws
Eerste goede nieuws:
Het fondsvermogen heeft een nieuw hoogtepunt bereikt. Per ultimo
2003 had de stichting een eigen vermogen ad C 4.198.187, meer dus dan
op enige vorige jaarwisseling. Het is in 2003 met C 383.939 gestegen en
dat is te danken aan koersstijgingen van effecten en aan de ontvangen
donaties. Het verdriet van 2002 is hiermede tenminste verwerkt.

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000

Tweede goede nieuws:
Het beleggingsresultaat was in 2003 een positieve 7,88% en dat is een
heel belangrijke verbetering na de negatieve cijfers van de voorgaande
twee jaren. Het beleggingsresultaat is het totaalrendement van
inkomsten en waardestijging. In één getal wordt het effect van het
gevoerde beheer tot uitdrukking gebracht.

1.500
1.000
500
-

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Uitkeringsgeschiedenis van de DVR Stichting

Beleggingsresultaat *
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* = koersverschil + rente en dividend, uitgedrukt in % van het gemiddeld ter beschikking staand vermogen
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Derde goede nieuws:
De inkomsten uit rente en dividenden waren flink hoger dan vorig jaar.
Maar dit was ten dele te danken aan een betaling van rente over een
vordering waarvan we in vorige jaren alleen maar konden dromen. Het
betreft de uitkoopsom van de Bank voor Internationale Betalingen te
Basel aan haar voormalige aandeelhouders. Op last van het Internationale Hof van Arbitrage in Den Haag moest de Bank een flinke
nabetaling doen waarin 5% rente was begrepen over een meerjarige
periode. Waarmee we in 2003 dus hebben geboft.
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Balans per 31-12-03

Activa
Effecten
Liquiditeiten

(gecomprimeerd)

2003

2002 Passiva

3.497.088 3.651.579
785.986 184.835

2003

4.198.187 3.814.248
84.887
22.166

Eigen vermogen
Nog te betalen

4.283.074 3.836.414

2002

4.283.074 3.836.414

Staat van Baten en Lasten over 2003 (gecomprimeerd)

Baten
Netto donaties
Rente en dividend

2003
196.166
148.100

2002 Lasten
266.847
124.422

Waardevermeerdering effecten

Uitkeringen
Kosten

2003

2002

90.000
41.086

105.000
38.858

383.939

621.294
-373.883

515.025

391.269

Vijfde goede nieuws:
De kosten van de stichting bleven in 2003 net binnen de grens van 1%
van het slotvermogen. Ten opzichte van vorig jaar stegen ze iets in verband met het drukken van een wervingsfolder.
Zesde goede nieuws:
In 2003 is C 90.000 aan onze doelen uitgekeerd. Dit bedrag werd in het
begin van het jaar gebudgetteerd. Toen beleefden de effectenbeurzen
hun dieptepunten en we vonden het toen nodig, het al als hoog ervaren uitkeringsbedrag van 2002 ad C 105.000 te reduceren. Onze ruimte
tot uitkeren blijkt toen toch redelijk goed te zijn ingeschat. We hopen
dit uitkeringsniveau in 2004 op zijn minst te kunnen handhaven, maar
voelen ons door de lage rentestand daarin wel geremd.

Waardevermin-

170.759

dering effecten
Netto resultaat

515.025

391.269

De jaarstukken van de DVR Stichting zijn voorzien van een goedkeurende verklaring van
pkf Wallast accountants, belastingadviseurs & bedrijfsjuristen te Delft
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Vierde goede nieuws:
In het jaar 2003 bleven donateurs ons weer trouw. De stroom van dit
jaar ontvangen donaties bleef vrijwel intact. In de jaarstukken plegen
we donaties op te nemen in netto bedragen, dus na aftrek van schenkingsrecht. Als het gaat om periodieke schenkingen dan moet een –
weliswaar gereduceerd – recht over de totale schenking ineens worden
afgedragen. In het eerste jaar lijkt het daarom of er minder dan feitelijk is geschonken. Meer over donaties op pagina 20.
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De beleggingen
De samenstelling van de beleggingsportefeuille van de stichting is in
principe niet veranderd. Alleen gradueel is de nadruk meer op liquiditeit en minder op aandelen komen te liggen. De effectenportefeuille
bestaat uit drie componenten: gewone aandelen, obligaties en preferente aandelen. Het valutarisico inherent aan het bezit van Amerikaanse beleggingen proberen we tot een minimum te reduceren.
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de gulle gevers van geld
Donateurs delen we op in categorieën. Het gaat om (hun) geld en dan
zal de lezer wel denken ze delen ons in naar rato van de hoogte van de
ontvangen bedragen. Maar dat is nu net niet het geval. Bij de dvr
Stichting is iedere donateur vrij in de bepaling van zijn of haar donatie:
er bestaat geen minimum, noch een maximum en iedere donateur is
ons even lief. Onze eerste afsplitsing van de grote hoop zijn de
bedrijfsdonateurs. Onder bedrijven zijn we dan zo vrij alle lichamen te
verstaan, die meer vertegenwoordigen dan een enkele bestaande persoon. De particuliere donateurs zouden we kunnen indelen naar leeftijd, naar woonplaats, naar ras of godsdienst, naar lengte of gewicht,
maar dat doen we allemaal niet. We splitsen ze wel af naar aard van de
gift: is die periodiek of niet. De eersten hebben een notariële akte getekend, waarin zij vastlegden hoeveel en hoe lang zij de DVR Stichting
financieel zullen steunen. Die bedragen zijn fiscaal volledig aftrekbaar.
Anderen kunnen meestal hun gift grotendeels of geheel aftrekken,
maar dan op een andere regel van hun aangiftebiljet.
In 2003 genoot de DVR Stichting de steun van 101 particuliere en 9
bedrijfsdonateurs. Tezamen stortten zij C 196.166 netto in de kas van
de stichting. Daarvoor zeggen wij hun op deze plaats nogmaals graag
hartelijk dank.

In de Erelijst van Legatoren is in het jaar 2003 geen wijziging gekomen.

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!

Bedrijfsdonateurs
abn-amro
Banque Artesia Nederland
dvr Adviesbureau bv
Hunter Douglas n.v.
Kühne + Heitz n.v.
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MeesPierson
Beleggingsmij. mesh bv
Pan-Invest b.v.
pkf Wallast
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wie kregen ons geld?
doelgroep monumentenzorg
1992
1993
1994
1995
1995
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
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Verg. Hendrick de Keyser, Amsterdam
Rijnlandse Molenstichting, Leiden
Vereniging Behoud Kerk Heveskes
Stg. Venemansmolen, Winterswijk
Molenstichting Winsum (De Ster)
Stg. Vr. v/d Hillegondakerk, Rotterdam
Herv. Gem. Lichtenvoorde
Landschap Overijssel (Hof Espelo)
Stg. J.W. Racerhuis, Oldenzaal
Stg. Stadsherstel Hindeloopen
Stg. De Sterremolen, Utrecht
Museum Kerspel Varsefelt, Varseveld
Stg. Gron. Molenvrienden (Ten Boer)
Stg. Bibliotheca Thysiana, Leiden
Stg. Museumhaven Zierikzee
Stg. Luidklokkenfonds Utrecht
Stg. De Hof, Hilversum
Stg. Rest. Herv. Kerk Beesd
Scouting Delfland (Kruithuis), Delft
Stg. Molen Kyck over den Dyck, Dordrecht
Molenstichting Gorecht (Onnen)
Stg. Sevink Mölle, Winterswijk
SOHK (orgel Delfshaven, Rotterdam)
O.L. Vrouwe Hemelvaart, Loosduinen
Herv. Gemeente Blokzijl
Herv. Gemeente Berlikum
Stg. Vrienden Tinallinger Kerk
Minderbroederskerk, Roermond
RK Parochie Sint Vitus, Blauwhuis
Stg. Rest. Sint Lambertus, Hengelo
NH Gemeente Doezum
Herv. Gemeente Hijkersmilde
Museumbrouwerij, Hilvarenbeek
Molen de Krijgsman, Blokker
’t Lansink (schoolgebouw), Hengelo
Fort aan de Drecht, Uithoorn
Stg. Vr. v/h Dominicanenklooster, Zwolle
Gron. Borgen Stg. (brug Allersmaborg)
Dorpskerk Haren (Hinsz-orgel)
Stoomgemaal de Tuut, Appeltern
RK Par. H. Antonius, Oldenzaal
NH Gemeente IJlst (Mauritiuskerk)
NH Gemeente ’s-Heerenberg

ƒ 2.000
ƒ 5.000
ƒ 10.000
ƒ 17.500
ƒ 16.000
ƒ 12.500
ƒ 12.500
ƒ 20.000
ƒ 15.000
ƒ 30.000
ƒ 5.000
ƒ 5.000
ƒ 2.500
ƒ 25.000
ƒ 7.500
ƒ 7.500
ƒ 5.000
ƒ 5.000
ƒ 5.000
ƒ 4.000
ƒ 4.000
ƒ 4.000
ƒ 4.000
ƒ 4.000
ƒ 4.000
ƒ 4.000
ƒ 4.000
ƒ 4.000
ƒ 4.000
ƒ 4.000
ƒ 4.000
ƒ 4.000
ƒ 3.000
ƒ 7.500
ƒ 7.500
ƒ 6.000
ƒ 6.000
ƒ 6.000
ƒ 6.000
ƒ 6.000
ƒ 5.000
ƒ 5.000
ƒ 5.000

2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

NH Gemeente Hylaard
ƒ
Nieuwe Kerk IJmuiden
ƒ
NH gemeente Rozendaal
ƒ
Drentse Landschap (Schultehuis, Diever) C
Stg. Campagne voor Leiden (Oranjerie) C
NH Kerk Hollum (orgel)
C
Molen Zeldenrust, Westerwijtwerd
C
Stg. Beh. Molen De Zwaan, Kerkwerve
C
SDOK (RK Kerk Veenhuizen)
C
NH Kerk Herveld
C
Herv. Gemeente Havelte
C
Stg. De Dijksynagoge, Sliedrecht
C
Prot. Kerkgem. Bergen op Zoom
C
Stg. Vr. Landgoed van Vollenhoven
C
Stg. de Hof van Wouw, Den Haag
C
NH Kerk Menaldum (kerktoren)
C
NH Kerk Watergang
C
Sloterkerk, Amsterdam-Osdorp
C
Lourdeskapel Zwaag
C
Lutherse Kerk Delft
C
Oude Sint Clemenskerk, Gerwen
C
NH Kerk Noordwolde (orgel)
C
Stg. de Oude Molen, Oudemolen
C
Stg. David H. de Castrofonds (Beth Haïm) C
SOHK (grafmon. Grote Kerk Oosthuizen) C
Nicolaaskerk, Wijhe (grafmonument)
C
Verg. Beh. Stoomwerktuigen, Nijkerk
C
Stg. Kasteel Ooijen, Broekhuizenvorst
C
Verg. De Delftsche Sport (Huybrechtstoren) C
Stg. Tuinhuis ’t Spijck, Vleuten
C
NH Kapel Zorgvlied (orgel)
C

5.000
5.000
5.000
5.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
1.500
1.500
2.750
2.750
2.750
2.750
2.750
2.750
2.750
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.150

doelgroep natuurbehoud
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1997
1998
1998
1999

Het Utrechts Landschap (Blauwe Kamer)
Stg. Duinbehoud, Leiden
Stg. Damland, Bergen (De Wijde Nes)
Stg. Natuur + Vogelwacht, Dordrecht
Stg. De Bovenlanden, Aalsmeer
Stg. Natuurbeheer Reeuwijkse Plassen
ZH Landschap (Krimpener Waard)
Het Drentse Landschap (Oude Diep)
ZH Landschap (Krimpener Waard)
Het Drentse Landschap (De Lokkerij)
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ƒ 2.000
ƒ 5.000
ƒ 10.000
ƒ 17.500
ƒ 25.000
ƒ 20.000
ƒ 15.000
ƒ 32.500
ƒ 10.000
ƒ 25.000

1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

Stg. Heempark Heech, Heeg
ƒ 10.000
Werkgroep Behoud de Peel, Meyel
ƒ 7.500
Stg. De Bovenlanden, Aalsmeer
ƒ 7.500
NH Landschap (Balgzand)
ƒ 30.000
Stg. De Bovenlanden, Aalsmeer
ƒ 20.000
Stg. wAarde, Beek-Ubbergen
ƒ 5.000
Verg. Agr. Nat. Beheer Vockestaert
ƒ 5.000
Het Limburgs Landschap (Maasduinen) ƒ 25.000
Stg. Natuurbeheer Reeuwijkse Plassen
ƒ 25.000
Stg. Schapedrift, Ermelo
ƒ 10.000
Landgoed De Berkt, Heesch
ƒ 10.000
Werkgroep Behoud de Peel, Meyel
ƒ 2.500
Stg. Stadsnatuur Eindhoven (Collse Poel) ƒ 2.500
Vogelbescherming Ned. (Ackerdijk)
C 12.000
Stg. De Bovenlanden, Aalsmeer
C 5.500
Stg. Steun Goois Natuurreservaat
C 4.500
Stg. wAarde (Bomen voor Koeien)
C 4.500
Stg. VOC-Tuinen, Dronten
C 3.000
NJN (Natuurwerkdag)
C 3.000
SIW Intern.Vrijwilligersprojekten, Utrecht C 2.500
Landschap NH (Roerdompeiland)
C 10.000
Utrechtse Biologen Vereniging (Driehoek) C 4.000
Stg. Het Luntersche Buurtbosch
C 4.000
Agr. Nat-.en Landschapsbeheer Wieringen C 4.000
Stg. Steunfonds Groene Ruimten Akkrum C 4.000
Landschapsbeheer Ned. (Natuurwerkdag) C 2.500
SIW Intern.Vrijwilligersprojekten, Utrecht C 1.500

doelgroep welzijn van dieren
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999

Vogelbescherming Nederland, Zeist
Stg. Behoud Przewalskipaard, R’dam
Stg.Vogelklas Karel Schot, Rotterdam
Verg. Das & Boom (dassenopvang)
Stg. AAP (bouw huis chimpansees)
Land. Inspectiedienst Dierenbescherming
Stg. Het Berenbos, Rhenen
Vogelbesch. Ned. (steen- + kerkuil)
Stg. Behoud Przewalskipaard, R’dam
Ooievaarsbuitenstation De Lokkerij
Stg. Zwerfdier, Alkmaar
Dierenbesch. Leeuwarden (De Wissel)
Vogelrevalidatiecentrum Zundert
Comité Anti Stierenvechten, Utrecht

ƒ 2.000
ƒ 5.000
ƒ 10.000
ƒ 17.500
ƒ 25.000
ƒ 25.000
ƒ 10.000
ƒ 25.000
ƒ 10.000
ƒ 5.000
ƒ 2.500
ƒ 10.000
ƒ 10.000
ƒ 7.500

1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

Verg. Proefdiervrij, Den Haag
ƒ 7.500
Stg. Dierenzorg + ambulance, Emmen
ƒ 5.000
Stg. Schildpaddenopv. Alphen a/d Rijn
ƒ 5.000
Ambulance Dier in Nood, Peins
ƒ 5.000
Comité Anti Stierenvechten, Utrecht
ƒ 30.000
Diergaarde Blijdorp, Rotterdam
ƒ 10.000
Stg. Eurodog, Valthermond
ƒ 10.000
Vogelwerkgroep Boxmeer e.o.
ƒ 5.000
Stg. Dierentehuis Zeist e.o.
ƒ 5.000
Comité Anti Stierenvechten, Utrecht
ƒ 30.000
Vogelbescherming Ned. (kerkuil)
ƒ 12.500
Stg. Wakker Dier, Amsterdam
ƒ 10.000
Stg. Eekhoornopvang, De Meern
ƒ 7.500
Stg. Vogelopvang Fûgelpits, Anjum
ƒ 7.500
Verg. Das & Boom, Beek-Ubbergen
ƒ 5.000
Vogelwerkgroep Boxmeer e.o.
ƒ 2.500
Drentse Landsch. (boomkikker Reestdal) C 8.000
Stg. Dierenambulance ZO Limburg
C 3.500
VZZ (vleermuizenproject), Arnhem
C 3.500
Diergaarde Blijdorp (schildpaddenopvang) C 3.500
Stg. Vogelrevalidatiecentrum Zundert
C 3.000
Dierenbescherming Afd. Oost Twente
C 3.000
Stg. Vogelklas Karel Schot, Rotterdam
C 2.500
Verg. Das & Boom, Beek-Ubbergen
C 2.300
Vogel- en Egelopvang Delft e.o.
C 1.700
Stg. De Ezelsociëteit, Zeist
C 1.500
Werkgroep Zwerfkat, Maastricht
C 1.000
Kerkuilenbescherming Steenwijk e.o.
C 500
Stg. Poezenparadijs, Annaparochie
C 500
Dierentehuis ’t Julialaantje, Rijswijk
C 500
Geldersch Landsch. (vleerm. Nederhemert) C 3.000
Stg. Dierenambulance Rotterdam e.o.
C 3.000
Stg. Ambulance Dier in Nood, Peins
C 3.000
Stg. Vogelasiel het Gooi, Almere e.o.
C 3.000
Hoofdafd. Dier & Mij. Universtiteit Utr. C 3.000
Roofvogelasiel Holtslag, Barchem
C 3.000
Stg. Noorder Heideschapen, Spannum
C 2.500
Stg. Dierenambulance ZO Friesland
C 2.400
Verg. Das & Boom, Beek-Ubbergen
C 2.300
Stg. De Ezelsociëteit, Zeist (trailer)
C 1.900
Stg. Eekhoornopvang, De Meern (comp.) C 1.400
Stg. ’t Olde Manegepeerd, Dalmsholte
C 1.000
Stg. Fideilin Support, Waddinxveen
C 500
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dvr Stichting
Martinus Nijhofflaan 2
2624 es Delft
Telefoon: 015 -262 07 63
Fax: 015 -262 89 43

