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

Stichting Dinamo Fonds
Kantoor Martinus Nijhofﬂaan 2 / 2624 es Delft
Telefoon 015-262 07 63
Fax 015-262 89 43
Rekening Postbank 44 99 125
Stichtingenregister K.v.K. Rotterdam, nummer 41 132 775
E-mail info@dinamofonds.nl
Internet www.dinamofonds.nl

Aanvragen om toekenning van een uitkering uitsluitend per brief te richten tot de Raad van Bestuur.
Het Dinamo Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als een instelling ten dienste van het algemeen
nut, met alle ﬁscale faciliteiten van dien.
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inleiding
Het jaar 2006 zouden we voor het Dinamo Fonds het liefst betitelen
als een gunstig jaar. Maar dat kunnen we helaas niet, want in juni
leden we een groot verlies. Toen kwam het bericht van overlijden van
ons bestuurslid en oud-voorzitter Ernst Roosegaarde Bisschop. Ernst
is van het begin af aan, dus vanaf 1992 lid geweest van onze Raad van
Bestuur, welke hij drie en een half jaar als voorzitter heeft geleid. Ernst
is altijd zeer betrokken geweest bij de zaken van het Fonds en hij heeft
er op zijn oude dag zijn schouders onder gezet. Hij was gezien onder
zijn collega’s en dat had hij niet alleen te danken aan zijn verrukkelijke
zin voor humor, maar zeker ook aan zijn bereidheid om de positieve
kanten van geleverde prestaties te benadrukken. Ernst maakte veel
liever complimenten, dan bezwaren. Waarmede niet gezegd is, dat hij
niet kritisch kon zijn. Maar dan bestond daar meestal ook wel reden
toe. Dit alles maakt duidelijk waarom we Ernst dank verschuldigd zijn.
We zullen hem node missen.
Voor het Dinamo Fonds is uitkeren aan de statutaire doelen
de voornaamste reden van bestaan. In 2006 was het bedrag dat
tot uitkering is gebracht het hoogste ooit, ook al was dit niveau al
eenmaal eerder bereikt in het jaar 2002. Ook het fondsvermogen
heeft een hoogtepunt bereikt. De kosten hebben we goed in de hand
gehouden en eigenlijk zijn de vooruitzichten bepaald niet slecht.
Ons optimisme is vooral gebaseerd op de verbeterende rentestand.
Vorig jaar spraken we onze bezorgdheid hierover uit. Voor een
fonds als het onze is het van essentieel belang, dat we ons kapitaal
vruchtdragend kunnen uitzetten. De laatste paar jaar werden we in
dit opzicht bepaald niet verwend. Onze uitkeringen zijn afhankelijk
van het inkomen, dat onze beleggingen afwerpt. Zou de trend van
rentestijging zich voortzetten, dan liggen dus hogere uitkeringen in
het verschiet. Vooral hierop baseren we onze verwachting dat we in
2007 het totaal aan uitkeringen wederom kunnen verbeteren. En dus
gaan we daar met opgewekt gemoed aan werken.
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uitkeringen dierenwelzijn
Op de ‘markt’ voor uitkeringen is het duwen en dringen als het
monumentenrestauraties betreft. Op het gebied van dierenwelzijn
komt dit ook nog al eens voor, maar in dit kader ontvingen we in
2006 niet meer dan een dozijn bruikbare aanvragen om te honoreren. In 2005 waren het er 19. Dit maakte ons leven iets gemakkelijker en het gemiddelde bedrag per uitkering wat hoger. Dus alom
tevredenheid!

f i g uur li j k g e s proke n
Het Dinamo Fonds heeft de ideale constructie om
zijn doel te dienen. Het is een afgezonderd kapitaal
dat zorgt voor een permanente bron van inkomsten
voor de gegadigden van uitkeringen. In principe
droogt deze bron nooit op. Het goede doel blijft dus
permanent gesteund worden. Goed nieuws voor
de donateurs van het Fonds. Iedere donatie heeft
als effect dat, ﬁguurlijk gesproken, de kraan van
uitkeringen een tikkeltje verder wordt opengezet.
Uitkeringsgeschiedenis Dinamo Fonds
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v Het laagste bedrag in geld werd gegund aan de Vogelwerkgroep
Boxmeer e.o. Dit is een kleine instelling bestaande uit vrijwilligers, die
zich inzetten voor uil-achtige roofvogels. Honderden vogels worden
jaarlijks geboren in nestkasten, die de werkgroep in de omgeving van
Boxmeer ophangt. Een goed begin is het halve werk denken de vogels.
Onze ¤ 500 is geïnvesteerd in een lange ladder.
v De Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland is een landelijk overkoepelingsorgaan, dat met het ringen van vogels de resultaten van
het werk van de werkgroepen meetbaar maakt. Voor de ringen zelf
hebben ze steun nodig en die hebben ze – net als vorig jaar – met
¤ 1.500 van het Dinamo Fonds gekregen.
v Nu we het toch over vogels hebben, de Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert is bezig het onderkomen van de eerste opvang te
verbeteren, na 25 jaar behelpen. Dit doen ze in het kader van een megaproject, waaraan Europa ¤ 150.000 wil gaan bijdragen. De Europese
doelstelling reikt veel verder dan de onze; Europa betaalt mee voor
educatie, voorlichting e.d. Wij met ¤ 5.000 alleen voor vogelwelzijn.
v Dieren opvangen doet ook de Stichting Egelopvang Het Gooi e.o.
Die had dringend behoefte aan een eigen vervoermiddel om gewonde
dieren op te halen. Dat hebben ze voor een prikkie kunnen kopen. Met
onze prik ad ¤ 3.000 wel te verstaan.
v De Stichting Dierenpiramide te Gasselternijveen (Drenthe) kreeg
¤ 1.500 voor het renoveren van de kattenruimte. Dit is niet zomaar een
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uitkeringen natuurbehoud
opvang: alle opgenomen dieren worden er door mevrouw van Lith met
bijzondere liefde ontvangen.
v Mevrouw Spaans in Den Haag bedoelt het net zo goed, maar haar
activiteit richt zich op zwerfkatten, hoewel andere dieren in nood ook
bij haar welkom zijn. Ze probeert ze te herplaatsen en daarom heet
haar stichting Dierenplaatsingsdienst, die ¤ 1.000 van ons kreeg.
v De Stichting Kattenhulp Delﬂand is geen concurrent, maar een collega uit Delfgauw. Mevrouw Wiegman heeft haar zaakjes goed voor
elkaar, ook al is haar stichting nog geen twee jaar oud. Onze ¤ 3.000 is
bestemd voor de inrichting van de quarantaineruimte.
v Parnassia is een groot psycho-medisch centrum in Den Haag. Voor
op te nemen patiënten is het belangrijk, dat hun huisdier ook wordt
opgenomen. Daartoe wordt een dierenpension aan het instituut toegevoegd. Parnassia draait op voor de exploitatiekosten, d.w.z. meer
dan ¤ 100.000 per jaar! Wij keerden ¤ 5.000 uit om de realisatie van
het project te helpen bekostigen. Er zal straks zeker goed gezorgd
worden voor de tientallen dieren die er komen wonen.
v Twee dierenambulances kregen dit jaar een bijdrage. Die uit ZuidOost Limburg kreeg ¤ 2.500 voor de inrichting van hun ‘nieuwe’
ambulance. Die uit Steenwijk kreeg ¤ 2.000 als bijdrage voor de aanschaf van een tweedehands ambulance.
v Tenslotte de actiegroepen. Proefdiervrij was weer van de partij en
ontving ¤ 5.000 voor hun project ‘Proefdieren in mvo beleid’ (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).
v En Wakker Dier kreeg eenzelfde bedrag om te besteden aan hun
campagne tegen het onverdoofd castreren van biggen. Gecastreerd
worden de biggen om de smaak van varkensvlees te dienen. De concurrentie laat geen marge toe om de kosten van verdoving te dekken.
Wakker Dier is druk doende hiervoor oplossingen aan te dragen. Dit is
hard nodig, want zelf willen we ook niet graag onverdoofd gecastreerd
worden. Gelukkig lust niemand ons vlees, verdoofd of onverdoofd.
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Wat ons in onze rol als ‘uitkeerder’ opvalt, is dat het aantal aanvragen voor resp. monumentenrestauraties en dierenwelzijnsprojecten
veel groter is dan dat voor natuurbehoud. Daarvan is de reden, dat
de verantwoordelijkheid voor de natuur slechts bij uitzondering
door kleine organisaties wordt geambieerd. Ze bestaan wel, maar
het wemelt er niet van. Dus zullen we om die praktische reden ons
geluk ook bij de ‘reuzen’ moeten zoeken. Dat heeft zo z’n voordelen. De ‘groten’ zijn altijd wel ergens bezig met een voor ons passend project.
v In 2006 kwamen we de Vereniging Natuurmonumenten weer tegen.
Over groot gesproken! Maar het project zelve vergde niet meer dan
¤ 33.000. Het bereikte ons uit handen van de beheerder van het gebied Vlietlanden. De parel daarvan – als we het zo mogen noemen – is
Ackerdijk, dat al meermalen uitkeringsgeld van ons fonds heeft aangenomen. In het jaar 2006 ontving Natuurmonumenten een uitkering
van ¤ 1.000 als bijdrage aan een tweede hooivlet. Zo’n boot is nodig
voor het afvoeren van maaisel, maar kan ook voor andere doeleinden
worden gebruikt. Daarmee dienen we geen spectaculair object, maar
wel de terreinbeheerder, die dicht bij ons kantoor al vele jaren uitstekend zorgt voor de hier schaarse natuur.
v Voor ons doen spectaculair waren wel de bedragen die we in 2006
aan Het Zuid-Hollands Landschap en aan Het Drentse Landschap
schonken. Elk kregen ze ¤ 12.000, dus samen iets meer dan twee derde
van het te verdelen budget. Het waren dan ook echt projecten naar
onze smaak. Het Zuid-Hollands Landschap gaat er grond in de Vijfherenlanden langs de Diefdijk voor kopen. Daar heeft het al vijf ‘losse’
stukken land in bezit en het is uit op aankoop van de tussenliggende
gronden. Een ambitieus plan voor de lange termijn, maar zodra het
is voltooid, zal het ZHL zich er bezitter van een groot en waardevol
natuurterrein kunnen noemen.
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uitkeringen monumentenzorg
v Het Drentse Landschap bezat al jaren een restant natuur temidden
van nog niet zo heel lang geleden ‘in cultuur gebracht’ boerenland,
dat de naam Bongeveen draagt. Het ligt ten oosten van het dorp Vries
in Noord-Oost Drenthe. Dit wordt nu vergroot tot een respectabel stuk
wetland. Watervogels zullen zich er straks echte bofkonten voelen.
v Water is ook de zaak waarom het project draait van een stichting
in Wilnis, die zich – net als onze vrienden uit Aalsmeer – De Bovenlanden noemt. Deze instelling ontving een uitkering van ¤ 5.000 bestemd
voor het onderhoud en verbetering van de oeverbescherming van de
legakkers in het Gagelgebied. Dit binnen het kader van een plan van
Landschapsbeheer Utrecht, dat met subsidie van de overheid wordt
uitgevoerd.
v SIW organiseert met medewerking van Staatsbosbeheer zomerse
vrijwilligersprojecten. Het project Guisveld was in 2006 een kamp voor
jonge buitenlanders, 20 in getal, waaronder één Nederlands meisje.
Ze moesten gedurende twee weken veel riet maaien en dat is geen
licht karwei, maar met elkaar hadden ze een goed georganiseerde,
nuttige en vooral ﬁjne vakantie. Het Dinamo Fonds nam met ¤ 3.000
ongeveer de helft van de kosten van het project op zich. Staatsbosbeheer draaide voor een ietsje meer op.
v De Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Wieringen kreeg nog eens ¤ 1.000 van ons. In 2003 en 2005 ontving deze
instelling eerder uitkeringen van het Dinamo Fonds ten behoeve van
het herstel van de Wieringse ‘Tuunwoalkes’.
v Ook de Stichting Schapedrift Ermelo is een oude bekende. In 2001
ging het om een schaapskooi, ditmaal om een ‘nieuwe’ getrainde herdershond. Die kost een aardig sommetje, waaraan wij een bijdrage
ad ¤ 1.000 leverden. Er wordt dus weer gehoed, zoals het hoort op de
Ermelose heide.
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Onlangs maakte het ministerie van Cultuur (ocw) bekend, dat er
een gat van 200 miljoen euro bestaat voor restauratie van 900 rijksmonumenten die dringend nodig is. Dit houdt in, dat één op de zes
monumenten restauratie behoeft. Op de tv is, naar Brits voorbeeld,
een soort verkiezing gehouden, waarbij de kijkers hun voorkeur
voor bepaalde monumenten kenbaar konden maken. De ‘winnaar’
kreeg 9 ton van de Bankgiroloterij om de restauratie te laten uitvoeren. Het kerkje van Vierhuizen won, terecht of niet, het doet er
niet toe. Hoofdzaak is, dat de belangstelling voor monumenten is
bevorderd en dat de ‘stemmers’ aan het nadenken zijn gezet. Het
programma maakte ook duidelijk, dat er tal van criteria bestaan,
die een gebouw tot monument kan verheffen. Een van de redenen
waarom monumentenzorg zo’n boeiend onderwerp is!
v Dr. Ir. W. van Tijen was een man met karakter. Hij was opgeleid
als civiel ingenieur, maar tijdens zijn zes-jarig verblijf in NederlandsIndië kreeg hij polio. Hij repatrieerde en moest de rest van zijn leven
met een kruk lopen. Nog als patiënt verdiepte hij zich in de volkswoningbouw. Zo werkte hij zich uit de lichamelijke misère en begon een
loopbaan als architect. Dat kon bij nog aan. En hoe! Niet lang voor
zijn dood ontving hij een Delfts eredoctoraat, in Rotterdam staat in
het Van Tijenplantsoen een monument te zijner ere. Hij bracht het
tot topniveau. Hij was een fervent gelover in Het Nieuwe Bouwen, de
School van Rietveld. Compromissen waren bij Van Tijen onmogelijk,
maar zijn werk was altijd tot in de kleinste details perfect. De perfectionist was ook nog eens een sociaal bewogen man. De Rotterdamse
Bergpolderﬂat uit 1934 bracht hem grote faam; de eerste flat met galerij. Nieuw was ook de aparte doucheruimte in de bescheiden arbeiderswoningen. Geen wonder dat de elite van de hippische sportwereld
Van Tijen in 1937 uitzocht om aan ’s lands oudste manege een gebouw
te plakken, waar zowel het hippisch bedrijf, een tribune, als een ware
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sociëteit onderdak zouden krijgen. Het is nu een monument alwaar
jaarlijks de Koningin waardig wordt ontvangen om het prestigieuze
chio (Concours Hippique International Ofﬁciel) bij te wonen. De restauratie was kostbaar en onze bijdrage aan de Vereniging Rotterdamse
Manège was ¤ 2.000.
v Kasteel Heeswijk is een heel bijzonder monument. Niet om zijn
bouw, maar om zijn historie. Die vertelt o.m. het verhaal van een
schatrijke, van oorsprong Belgische adellijke familie, die in de 19e
eeuw druk bezig was met het kopen van een ratjetoe aan kunst.
Verstand ervan hadden ze aanvankelijk niet, maar al doende leert
men en tenslotte bezaten ze schatkamers vol. Daar is niet zoveel van
over, maar genoeg om het gerestaureerde kasteel als een 1e klas museum aan te merken. De laatste familie stierf kinderloos en dankzij
Albertine barones van den Bogaerde van Terbrugge – barones van
Heeckeren van Kell, kwam de Stichting Kasteel Heeswijk in het bezit van het kasteel met alles erin en erbij. Die instelling zorgde voor
een perfecte exploitatie van het bezit. Zeker een bezoek waard! Wij
droegen met een relatief hoogst bescheiden ¤ 3.000 bij.
v Hindeloopen was al eens – in 1998 – de plaats, waar het Dinamo
Fonds kon helpen een monument te restaureren. In 2006 deden we
dat weer, nu door de restauratie van de als monument erkende sluis
en sluisbrug te ondersteunen met een bedrag van ¤ 2.500. De haven
van Hindeloopen is nu weer gerehabiliteerd en dat was de bedoeling.
v Van Hindeloopen naar Houten. Met de trein? Ja, maar we willen
niet naar het Centraal Station, maar naar het Oude Station dat in 1937
is gesloten. Het stationsgebouw uit 1868 stond op het punt om gesloopt te worden ten behoeve van een verdubbeling van het spoor.
Dat vond men zonde, het was per slot het laatste van de zes precies
gelijke stationsgebouwen, die ooit in die buurt hebben gestaan. Het
gebouw wordt nu 170 m. verplaatst en gerestaureerd. Maar reizigers
zullen er niet meer aankomen of vertrekken. Of het moeten stellen
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zijn, die er hecht in de echt zullen worden verbonden. Wij droegen
¤ 1.000 bij aan het project van de Stichting Station op Wielen.
v De Kleine en de Groote is de bijzondere naam van de Stichting Oude
Algemene Begraafplaats Zeist, die ook ¤ 1.000 van ons ontving. Dit
om het Poortgebouw van de voormalige begraafplaats daterend uit
1829 te kunnen restaureren. Het wordt met het ‘park’ rustpunt midden in Zeist. Goed dat het bewaard wordt.
v Dat geldt ook voor het praalgraf Menno baron van Coehoorn. Dat
bevindt zich in de Vaste Burchtkerk in het Friese dorp Wijckel. Baron
van Coehoorn was een veldheer, die vooral beroemd is geworden als
vestingbouwer. Het prachtige praalgraf is na zijn dood in 1704 door
zijn kinderen opgericht. Nu – na 300 jaar – wordt het voor een slordige
kwart miljoen euro gerestaureerd. Hiervan is ¤ 1.000 afkomstig van
het Dinamo Fonds.
orgels
v Twee kerkorgel-restauraties ontvingen vorig jaar elk een uitkering
ad ¤ 2.000. In beide gevallen gaat het om kerkorgels uit het Hoge
Noorden. Helemaal toeval lijkt dit niet te zijn. In het Noorden des
lands staan veel kerken, de orgeldichtheid zal er dus ook hoog zijn.
We schrijven uitsluitend uit hoofde van indruk. Statistieken staan ons
niet ter beschikking. Onze bijdragen gingen naar de Verenigde (Doopsgezinden en Remonstranten) Christelijke Gemeente Dokkum, die over
een Van Dam-orgel uit 1863 beschikt en naar de Hervormde Kerk te
Kantens, waarin zich een Husz- (Huysz- of Huis-) orgel bevindt, waarvan de oorsprong tot p 1660 teruggaat.
molens
v Elk jaar ontvangen we een reeks aanvragen om steun bij molenrestauraties. Dus is de keuze voor ons enorm. We proberen elk jaar
zoveel we kunnen daadwerkelijk te helpen. In 2006 was één ervan
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de poldermolen ‘De Eendracht’ te Sebaldeburen (Gr.) eigendom van
Molenstichting Westerkwartier. De andere was De Widde Meuln uit Ten
Boer (Gr.). Het is de laatst overgebleven molen langs het Damsterdiep
(het waren er eens 30!). Het was en is weer een koren- en pelmolen.
En hij wordt weer wit. Beide ontvingen ¤ 2.000.
en dan nog negen kerken
v Om met de ‘kleintjes’ te beginnen kiezen we die in Zeddam.
De Protestantse Gemeente heeft ¤ 24.854 nodig voor de restauratie.
Het is een gemeentelijk monument, maar overheidssubsidie is er niet
bij. Dus moeten ze zelf het grootste deel ophoesten en dat maakt het
kerkelijk leven niet gemakkelijker. Onze ¤ 1.000 was dan ook welkom
en dat lieten ze ons weten.
v De Hervormde Kerk Angerlo had een iets ingrijpender restauratie
voor de boeg. Het monument ontving een rijkssubsidie, kon zelf nog
iets meer dan dat bijdragen, maar er bleef een ﬂink tekort bestaan.
Dat konden we met onze uitkering van ¤ 1.000 iets beperken.
v De RK Sint Plechelmusparochie in De Lutte bezit met de glas-inlood ramen in haar kerk een kostbaar kunstwerk. Aan de restauratie
daarvan hebben we ¤ 1.000 bijgedragen.
v De NH kerk te Niekerk (Ulrum) kreeg ¤ 1.000 voor haar restauratieproject, dat voor zo’n dorpskerk met ¤ 202.472 knap duur was.
Er kwamen tegenvallers bij en er bleef een ﬂink tekort op de restauratierekening prijken. Dat hebben we tenminste een beetje kleiner
gemaakt.
v De PKN Kerk te Wons moest ook gerestaureerd worden. Het gaat
hier om een 8-kantige koepelkerk en is een fraai gebouw dat zorgvuldig onderhoud verdient. De kostendekking is daarvan het grootste
probleem. Wij konden dit met een uitkering ad ¤ 1.000 verlichten.
v De Dorpskerk Middenbeemster is er één van een veel groter
formaat en de restauratie kostte daarom veel meer en het tekort op de

12

rekening is dan ook groot. Het gebouw is een ontwerp van Hendrick
de Keyser en dus van grote cultuur-historische waarde. Onze bijdrage
was ¤ 3.000.
v Zo’n zelfde bedrag ging naar de Stichting tot instandhouding van
de R.K. kerk te Beesd. Dit is een knoert van een kerk en daarbij hoort
een torenhoge restauratierekening. Alleen de rijkssubsidie bedroeg al
¤ 1.200.000 en dan blijven nog vele tonnen over om te ﬁnancieren.
Het stichtingsbestuur zet zich naar eigen zeggen tomeloos in om
geldbronnen aan te boren. Bij ons boekten ze met ¤ 3.000 het meest
haalbare aan succes. In 1999 steunden we al de restauratie van de
Hervormde Kerk in dit Betuwse stadje, waarvoor we zo langzamerhand
een zwak krijgen.
v Het is geen kerk doch slechts een toren, de Bonifatiustoren in
Leeuwarden. Hij is 85 m hoog en is feitelijk een onderdeel van de Sint
Bonifatiuskerk, gebouwd door Dr. P.J.H. Cuypers en dan weet je het
wel. Uiteraard een rijksmonument. De eigendom is niet meer bij de
parochie, maar nu in zijn geheel bij de Stichting Sint Bonifatiustoren.
Maar de parochie is nog wel de gebruiker van het gebouw en die is nu
verlost van een permanente ﬁnanciële heksentoer. De restauratie is
dit keer weer gelukt en wij droegen ¤ 2.500 bij.
v De laatste van de gesteunde kerkrestauraties was die van de
Hervormde Kerk te Koudekerk a/d Rijn. Dat die er is, is de schuld van
Aleida van Poelgeest. Deze stoute meid hield het met hertog Albrecht
van Beieren en zoiets was in die dagen nog not done. Het kostte haar
dan ook het leven, want ze werd vermoord. De moordenaars werden
vergeven, indien zij de bouw van de kapel van deze kerk bekostigden en
dat deden ze. In 1453 was de bouw voltooid. Aan de huidige restauratie
betalen we ¤ 3.000 mee.
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financiën
Balans per 31-12 (gecomprimeerd)
Activa

2006

Effecten
Liquiditeiten

2005

2.813.974 2.847.448
2.755.606 2.189.803

Passiva
Eigen vermogen
Nog te betalen

5.569.580 5.037.251

2006

2005

5.545.500 5.013.575
24.080
23.676
5.569.580 5.037.251

Staat van Baten en Lasten (gecomprimeerd)
Baten

2006

Netto donaties
Rente en dividend

2005

Lasten

2006

2005

247.809
177.429

231.534
156.609

Kosten

105.000
47.120

90.000
44.547

258.807

330.249

Overschot*

531.925

583.845

684.045

718.392

684.045

718.392

Uitkeringen

Waardevermeerdering effecten

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

Het Dinamo Fonds houdt de kosten
in de hand. Daar staat een bepaling
in het Reglement borg voor.
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Het jaar 2006 was ﬁnancieel een goed jaar voor het Dinamo Fonds.
In één cijfer samengevat: het fonds groeide met 10,6%. Ondanks
het feit dat we een zeer conservatief ﬁnancieel beheer gevoerd
hebben. Twee buitengewone factoren hebben ons resultaat
helpen oppoetsen. De ene is het fraaie bedrag dat donateurs
hebben ingebracht, de andere de vordering op Unilever, waarover wij
reeds in vorige jaarverslagen berichtten. Even voor de jaarwisseling
werd die door het treffen van een schikking inbaar.
De schikking trof Unilever met een groep voormalige houders
van preferente aandelen, die Unilever in 2004 in rechte hebben
aangesproken. Het Dinamo Fonds maakte deel uit van deze groep.
Binnenkort zal Unilever ons een bedrag ad ¤ 154.000 bij wijze van
vergoeding uitbetalen. Onze belegging van destijds, een post van
100.000 van deze preferente aandelen, zal daarmede winstgevend
tot een einde komen. In het vermogen per eind 2006 is in dit
verband een vordering van ¤ 154.000 opgenomen. Dat maakt het
beleggingsresultaat van het boekjaar 2006 zeer bepaald toonbaar. Wij
plegen dit bekend te maken in één cijfer, bestaande uit de som van
de inkomsten uit vermogen en de geboekte vermogenswinsten – of
verliezen – uitgedrukt als percentage van het gemiddelde vermogen.
Het komt uit op 8,3% waarmee we ons tevreden menen te mogen
achten.

Beleggingsresultaat *
2006

2005

1992 t/m 2006 (gem. per jaar)

8,3%

10,3%

13,3%

* = waardeverschil + rente en dividend, uitgedrukt in % van het gemiddeld ter beschikking staand vermogen
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donateurs
Aan het einde van het boekjaar was bijna de helft van het fondsvermogen liquide. Daaruit vloeide dus slechts een spaarrente als inkomen
in het fonds. We wonnen er evenwel de grootst mogelijke zekerheid
mee. Gek genoeg verloren we op ons obligatiebezit. De rentestand
was stijgende en dus de boosdoener voor beleggers in obligaties.
Verrassenderwijs deden de aandelenkoersen het in doorsnee goed.
Dankzij hun koersstijgingen werden de verliesjes bij de obligaties
meer dan goed gemaakt. Aan het einde van het boekjaar was een
derde deel van het vermogen in aandelen belegd. Intussen hebben
we in een nieuwe bepaling van het bestuursreglement vastgelegd,
dat bij de belegging van het vermogen gestreefd moet worden naar
een belang in risicodragende beleggingen van circa de helft van het
vermogen. Ons wacht dus in 2007 de opdracht om een ﬂink deel van
de liquide middelen in aandelen te beleggen. Dus zijn we blij als de
koersen dalen, maar ook als ze stijgen, als u begrijpt wat we bedoelen!
Aan het eind van het boekjaar is er een hoopgevende ontwikkeling in
het oplopen van de rentestand te onderkennen. De inkomstenrekening
van het fonds zal daarvan proﬁteren. Wij hopen dat deze ontwikkeling
zich weet te handhaven. Dan zal het verhogen van het bedrag aan
jaarlijkse uitkeringen geen probleem meer vormen. In 2006 was dit
bedrag al ¤ 15.000 meer dan dat van 2005.Daarmede werd weer het
niveau van 2002 bereikt. We hopen stellig de stijgende trend in de
uitkeringsbedragen te kunnen herstellen. De cijfers van onze balans
per ultimo 2006 tonen al een stijgende tendens. Dat geldt ook voor
de baten en lasten. Tot deze laatste behoren de kosten, welke in 2006
weer ruim onder de grens van 1% van het gemiddelde vermogen
bleven. Die grens is als maximum opgenomen in het Reglement van
het Dinamo Fonds.
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Over donateurs kunnen we alleen maar goed nieuws melden. Want
elke donatie draagt bij aan de stijging van het fondsvermogen. Dat is
het verschil met de meeste goede doelen, die het bedrag van de donatie doorgeven of zelf gebruiken ter realisering van het doel. Onze
donateurs daarentegen bouwen gezamenlijk aan het fondsvermogen, opdat het jaarlijks uit te keren inkomen ervan kan toenemen.
Maar er is meer goed nieuws, want er zijn in 2007 meer donaties dan
ooit binnengekomen. Zó moeten we het hebben: meer donaties,
meer vermogen, meer inkomen, dus meer uitkeringen. Het lijkt wel
een auto, want er is sprake van een versnellingsproces. Daarom geloven we ook stellig de juiste formule te hebben gekozen.
Zorgen hebben we natuurlijk ook. Zo bijvoorbeeld over het aantal bestaande donateurs. Er komen telkens wel weer nieuwe bij, maar helaas ontvallen ze ons ook zo nu en dan. Meestal als consequentie van
hun overlijden. In dit verband roepen wij wederom uw hulp in. In de
eerste plaats door het Dinamo Fonds in uw testament op te nemen.
Dan zal uw naam als donateur voortleven in de Erelijst van Legatoren,
die wij elk jaar in onze verslagen opnemen. Met een legaat bestemt u
uw donatie voor onze drie doelen en daar doet u toch goed aan! In de
tweede plaats vragen we u om met uw nabestaanden te overleggen
of zij uw donateurschap te zijner tijd niet willen overnemen. Nu komt
dit onderwerp u misschien prematuur voor. Wij hopen en wensen u
toe, dat het ook prematuur zal blijken. Maar dat wij donateurs nodig
hebben, bewijst het verleden. Het fondsvermogen is immers voor het
grootste deel door donateurs bijeengebracht. De rest is het resultaat
van gevoerd beheer. Bedenk verder wat er al niet met de opbrengsten
van dit vermogen is gedaan en hoeveel nut het heeft opgeleverd. Ook
moet u weten, dat de bestaande donateurs tevreden zijn. Dit leiden
we af uit hun trouw, want opzeggers komen bij het Dinamo Fonds
nauwelijks voor. Integendeel zelfs; het is niet zelden dat we donateurs
bedanken voor hun hogere donatie!

jaarverslag 2006
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In 2006 ontving het Dinamo Fonds ¤ 247.809 in de vorm van donaties.
Voor het Fonds betekent dit een vooruitgang met 5%. Eén donatie willen we bij wijze van uitzondering met name noemen, te weten die van
het International Partners Charity Fund uit Bermuda en die bedroeg
¤ 10.000. De partners zijn geen Nederlanders en de charity richt zich
in essentie meer op onderwerpen als kunst en hoger onderwijs dan
speciﬁek op de doelen van het Dinamo Fonds. Wij geven hier graag
uitdrukking aan onze buitengewone dank voor de steun die we van
alle donateurs in 2006 weer hebben mogen ontvangen.

Circa tweederde van het
fondsvermogen is door donateurs
bijeengebracht.
De rest is een product van eigen
vermogensbeheer.

In de Erelijst van Legatoren is geen wijziging gekomen.

Groei van het vermogen Dinamo Fonds (x 1.000)

Erelijst van Legatoren

6.000

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 Raad van Bestuur dvr stichting 1992-1999
Joanna F. Scheltema-Westhoff, † Hilversum, 04-09-99
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uitkeringsregister
*) Voor de uitkeringen gedaan in de periode 1992 t/m 2001 verwijzen we U naar onze website, www.dinamofonds.nl

doelgroep welzijn van dieren
2002 Drentse Landsch. (boomkikker Reestdal) ¤
2002 Stg. Dierenambulance ZO Limburg
¤
2002 VZZ (vleermuizenproject), Arnhem
¤
2002 Diergaarde Blijdorp (schildpaddenopvang) ¤
2002 Stg. Vogelrevalidatiecentrum Zundert
¤
2002 Dierenbescherming Afd. Oost Twente
¤
2002 Stg. Vogelklas Karel Schot, Rotterdam
¤
2002 Verg. Das & Boom, Beek-Ubbergen
¤
2002 Vogel- en Egelopvang Delft e.o.
¤
2002 Stg. De Ezelsociëteit, Zeist
¤
2002 Werkgroep Zwerfkat, Maastricht
¤
2002 Kerkuilenbescherming Steenwijk e.o.
¤
2002 Stg. Poezenparadijs, Annaparochie
¤
2002 Dierentehuis ’t Julialaantje, Rijswijk
¤
2003 Geldersch Landsch. (vleerm. Nederhemert) ¤
2003 Stg. Dierenambulance Rotterdam e.o.
¤
2003 Stg. Ambulance Dier in Nood, Peins
¤
2003 Stg. Vogelasiel het Gooi, Almere e.o.
¤
2003 Hoofdafd. Dier & Mij. Universtiteit Utr. ¤
2003 Roofvogelasiel Holtslag, Barchem
¤
2003 Stg. Noorder Heideschapen, Spannum
¤
2003 Stg. Dierenambulance ZO Friesland
¤
2003 Verg. Das & Boom, Beek-Ubbergen
¤
2003 Stg. De Ezelsociëteit, Zeist (trailer)
¤
2003 Stg. Eekhoornopvang, De Meern (comp.) ¤
2003 Stg. ’t Olde Manegepeerd, Dalmsholte
¤
2003 Stg. Fideilin Support, Waddinxveen
¤
2004 Verg. Dierenopvangcentrum Amsterdam ¤
2004 Stg. Dierenambulance ZO Limburg
¤
2004 Vogel- en Egelopvang Delft e.o.
¤
2004 Stg. Vogelopvang Utrecht
¤
2004 Stg. Eugène Gebhard-Dierenteh. Maastr. ¤
2004 Verg. Das & Boom, Beek-Ubbergen
¤
2004 Stg. Dierenambulance ’s-Hertogenbosch ¤
2004 Stg. Dierenhulp-Dierenambulance Tiel ¤
2004 Stg. Zwerfkatten Rotterdam
¤
2004 Stg. Op Herme – Rusthuis oude pony’s ¤
2004 Stg. Fideilin Support, Waddinxveen
¤
2004 Stg. Wakker Dier, Amsterdam
¤
2004 Verg. Proefdiervrij, Den Haag
¤
2004 Stg. Weidevogelbescherming De Monden ¤
2004 Stg. Poezenparadijs, Sint Annaparochie ¤
2004 Kerkuilenwerkgroep Noord-Holland
¤
2005 Stg. Dierenasiel Tiel
¤
2005 Stg. Haags Dierencentrum
¤
2005 Stg. AAP (chimpanseecomplex)
¤
2005 Stg. Vogelasiel Het Gooi, Almere e.o.
¤
2005 Verg. Das & Boom, Beek-Ubbergen
¤
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Stg. Egelopvang Het Gooi, Almere e.o.
¤
Stg. Donkeys Help, Bonaire
¤
Stg. Dierenopvangcentrum Noordwijk
¤
Stg. Dierenambulance Centraal Limburg ¤
Stg. Hulpcentrum Wilde Dieren Limburg ¤
Stg. Kerkuilenwerkgroep Nederland
¤
Stg. Duif, Vlissingen (Werkgr.Scheldekat) ¤
Stg. Melief, Rockanje
¤
Stg. Zwerfkatten Havengebied IJmuiden ¤
Stg. Kerkuilenwerkgroep Flevoland
¤
Stg. Dierenasiel Deventer
¤
Stg. Poezenparadijs, Sint Annaparochie ¤
Vogelwerkgroep Boxmeer e.o.
¤
Stg. Fideilin Support, Waddinxveen
¤
Verg. Proefdiervrij, Den Haag
¤
Verg. Wakker Dier, Amsterdam
¤
Stg. Vogelrevalidatiecentrum Zundert
¤
Parnassia, Den Haag (dierenpension)
¤
Stg. Egelopvang Het Gooi, Almere e.o.
¤
Stg. Kattenhulp Delﬂand, Delfgauw
¤
Stg. Dierenambulance ZO Limburg
¤
Stg. Dierenambulance Hulpverl.Steenwijk ¤
Stg. Kerkuilenwerkgroep Nederland
¤
Stg. Dierenpiramide, Gasselternijveen
¤
Stg. Dierenplaatsingsdienst, Den Haag ¤
Vogelwerkgroep Boxmeer e.o.
¤
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doelgroep natuurbehoud
Vogelbescherming Ned. (Ackerdijk)
¤ 12.000
Stg. De Bovenlanden, Aalsmeer
¤ 5.500
Stg. Steun Goois Natuurreservaat
¤ 4.500
Stg. wAarde (Bomen voor Koeien)
¤ 4.500
Stg. VOC-Tuinen, Dronten
¤ 3.000
NJN (Natuurwerkdag)
¤ 3.000
SIW Intern.Vrijwilligersprojekten, Utrecht ¤ 2.500
Landschap NH (Roerdompeiland)
¤ 10.000
Utrechtse Biologen Vereniging (Driehoek) ¤ 4.000
Stg. Het Luntersche Buurtbosch
¤ 4.000
Agrarische Natuurvereniging Wieringen ¤ 4.000
Stg. Steunfonds Groene Ruimten Akkrum ¤ 4.000
Landschapsbeheer Ned. (Natuurwerkdag) ¤ 2.500
SIW Intern.Vrijwilligersprojekten, Utrecht ¤ 1.500
Limburgs Landschap (Einderb./Schoork.) ¤ 12.000
Stg. De Bovenlanden, Aalsmeer
¤ 12.000
Stg. Landgoed Steenbergen, Wapenveld ¤ 2.000
SIW Intern.Vrijwilligersprojekten, Utrecht ¤ 1.500
Stg. De Hof, Hilversum
¤ 1.000
Landschapsbeheer Groningen
¤ 1.000
IVN Noord-Oost Friesland (Tolhuispark) ¤ 500
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Het Drentse Landschap (Diependal)
Stg. De Bovenlanden, Aalsmeer
Stg. Probos, Wageningen (bosranden)
Verg. Natuurmonumenten (Schieveen)
SIW Intern.Vrijwilligersprojekten, Utrecht
Agrarische Natuurvereniging Wieringen
Drentse Landschap, Torenveen-Bonnerkl.
Zuid-Hollands Landschap (Diefdijk-west)
Stg. De Bovenlanden, Wilnis (Gagelgeb.)
SIW Intern.Vrijwilligersprojekten, Utrecht
Stg. Schapedrift, Ermelo
Agrarische Natuurvereniging Wieringen
Natuurmonumenten, hooivlet Vlietl.
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doelgroep monumentenzorg
Drentse Landschap (Schultehuis, Diever) ¤
Stg. Campagne voor Leiden (Oranjerie) ¤
NH Kerk Hollum (orgel)
¤
Molen Zeldenrust, Westerwijtwerd
¤
Stg. Beh. Molen De Zwaan, Kerkwerve
¤
SDOK (RK Kerk Veenhuizen)
¤
NH Kerk Herveld
¤
Herv. Gemeente Havelte
¤
Stg. De Dijksynagoge, Sliedrecht
¤
Prot. Kerkgem. Bergen op Zoom
¤
Stg. Vr. Landgoed van Vollenhoven
¤
Stg. de Hof van Wouw, Den Haag
¤
NH Kerk Menaldum (kerktoren)
¤
NH Kerk Watergang
¤
Sloterkerk, Amsterdam-Osdorp
¤
Lourdeskapel Zwaag
¤
Lutherse Kerk Delft
¤
Oude Sint Clemenskerk, Gerwen
¤
NH Kerk Noordwolde (orgel)
¤
Stg. de Oude Molen, Oudemolen
¤
Stg. David H. de Castrofonds (Beth Haïm) ¤
SOHK (grafmon. Grote Kerk Oosthuizen) ¤
Nicolaaskerk, Wijhe (grafmonument)
¤
Verg. Beh. Stoomwerktuigen, Nijkerk
¤
Stg. Kasteel Ooijen, Broekhuizenvorst
¤
Verg. De Delftsche Sport (Huybrechtstoren) ¤
Stg. Tuinhuis ’t Spijck, Vleuten
¤
NH Kapel Zorgvlied (orgel)
¤
Grote Kerk, Vreeland
¤
Engelmunduskerk, Velsen-zuid
¤
Zuiderkerk, Enkhuizen
¤
Lambertuskerk, Raamsdonk
¤
Sint Agatha Kerk, Beverwijk
¤
Bergsingelkerk, Rotterdam
¤

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
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

Lutherse Kerk Groningen (orgel)
¤
Vermaning, Wormerveer (orgel)
¤
NH Kerk Schraard (kerkhofmuur)
¤
H. Trudokerk, Stiphout (kabinet-orgel) ¤
Albatroshuis, Nieuwe Pekela
¤
Molenstichting Oldambt (De Noordstar) ¤
Verg. De Holl. Molen (De Speelman)
¤
Schooltje 't Stift, Weerselo
¤
Gron. Borgen Stg. (hek Piloersemaborg) ¤
Stg. Onderhoud Koornbeurs, Delft
¤
Stg. Boerderij Zuidpool, Usquert
¤
Karmelietenklooster, Boxmeer (ramen) ¤
H. de Keyser (Waeze 32, Oldeboorn)
¤
Stg. Der Aa-kerk (Remonstr. kerk Gron.) ¤
Stg. De Oude Kerk, A’dam (Sacristie)
¤
Bantsiliek te Bant
¤
Limburgs Landschap (vijver Neercanne) ¤
Prot. Gemeente Oosterhout (Vredeskerk) ¤
RK Par. H. Antonius van Padua, Keldonk ¤
Dorpskerk Bleiswijk (dakruiter)
¤
Baptistengm. Hoogeveen (vm. synagoge) ¤
Vituskerk, Hilversum (toren)
¤
Dorpskerk Beekbergen (Schilling-orgel) ¤
Hervormde Kerk Wadenoijen (orgel)
¤
NH Kerk Paesens (Gilmann-orgel)
¤
RK Kerkhof Zwolle (kapel + ommuring) ¤
Hist. Stg. De Cromme Leeck, Wognum ¤
Grafm. J. van ’sGravenweert, Oosterbeek ¤
Gem.mus. Helmond (waterput kasteel) ¤
Stg. Behoud Zerkenvloer Graft
¤
Dorpskerk, Middenbeemster
¤
Hervormde Kerk, Koudekerk a/d Rijn
¤
RK Kerk, Beesd
¤
Stg. Kasteel Heeswijk
¤
Stadsherstel Hindeloopen (sluis + -brug) ¤
Sint Bonifatiuskerk, Leeuwarden
¤
Verg. Rotterdamse Manège
¤
Hervormde Kerk, Kantens (orgel)
¤
Ver. Chr. Gem. Dokkum (Van Dam-orgel) ¤
Molenstg. Westerkwartier (De Eendracht) ¤
Stg. Widde Meuln, Ten Boer
¤
Stg. Oude Alg. Begraafplaats, Zeist
¤
Stg. Station op Wielen, Houten
¤
Stg. Praalgraf M. baron van Coehoorn
¤
Protestantse Kerk, Zeddam
¤
PKN Kerk, Wons
¤
NH Kerk, Niekerk
¤
Sint Plechelmuskerk, De Lutte (ramen) ¤
Hervormde Kerk, Angerlo
¤
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