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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
zijn instellingen, 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 voor het Fonds te werven. Daarnaast is de Raad belast met de selectie van gegadigden
voor de jaarlijkse uitkeringen. Twee keer per jaar komt
de Raad daartoe bijeen. In de maand november zijn er
voldoende inkomsten uit het vermogen vergaard om tot
betaling van de toegekende uitkeringen over te gaan.
Het Dinamo Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (anbi), met
alle ﬁscale faciliteiten van dien.

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

inleiding
zwoegerstaal
Het Dinamo Fonds heeft in het jaar 2007 aan zijn doelen een totaalbedrag van
¤ 120.000 tot uitkering gebracht en daarvan hebben 39 instellingen, welke
onze doelen er daadwerkelijk mee dienen, geprofiteerd. Voorwaar een resultaat waarmee we na 17 jaar zwoegen geenszins ontevreden zijn. Redelijkerwijs mag nu worden verwacht, dat voor de toekomst een jaarlijkse uitkering
van tenminste bovengenoemd bedrag is zekergesteld. Daarvoor behoeven
we niet meer te zwoegen. Als we het toch doen – en dat zijn we wel van plan
– dan doen we dat om het niveau van uitkering te kunnen verbeteren. Daar
willen we in slagen. Uw hulp zullen we er dankbaar bij aanvaarden.
een denkertje
Dit is een verslag over het jaar 2007, maar we beginnen met te herinneren
aan een uitkering welke we in 2006 aan de Stichting Wakker Dier toekenden.
Die was bestemd voor hun actie tegen het onverdoofd castreren van biggen.
Castratie is ‘nodig’ om de smaak van het vlees op het door de consument
gewenste niveau te houden. Wakker Dier kan nu bogen op succes. Zo gaan de
Nederlandse supermarkten binnen afzienbare tijd nog uitsluitend vlees van
bij castratie verdoofde biggen verkopen. Wij hebben de directie van Wakker
Dier gefeliciteerd met het behaalde succes, maar hen ook laten weten dat
wij de gehanteerde methode om gesprekken met winkelpersoneel met een
verborgen camera op te nemen, niet bepaald bewonderen. Wij waren van
mening, dat daarmede onnodig een fatsoensnorm wordt overschreden.
Directeur Arthur Wiltink reageerde prompt met het verschaffen van uitleg.
Wakker Dier moet het voor het effect van haar campagnes hebben van de
steun van ‘de’ media. In dit geval ging het om het tv programma Radar. Dat
tracht zoveel mogelijk kijkers te boeien. Nu zijn die niet bijzonder ﬁjnzinnig.
Dus wil Radar best grof zijn. Daarmee hebben ze succes bij een breed publiek
– dat ﬂink consumeert. We hebben met Wakker Dier afgesproken, dat ze ons
voortaan alleen om geld zullen vragen voor acties die onze normen niet
overschrijden. Wij willen echter wel die biggen – of andere dieren – blijven
dienen. Zo is onze tijd: alleen het doel telt, (haast) elk middel is geoorloofd.
Is zeuren over normen en waarden (nagenoeg) zinloos? Who’s to blame?
Dat is wel even een denkertje.
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uitkeringen dierenwelzijn
Toen de Batavieren zich in Nederland vestigden, hadden ze het
vooral druk met overleven. Daarom joegen ze op wild en verdedigden ze zich tegen gevaarlijke en hinderlijke dieren. Ze maakten zich
in ieder geval niet druk om dierenwelzijn. Nu leven we een ﬂink
aantal eeuwen later en is dierenwelzijn nog steeds een issue, zoals
dat heden ten dage heet. Er bestaan nog veel onlustgevoelens bij
mensen die van mening zijn, dat dieren vaak onverdiend onrecht
wordt aangedaan. Dat lokt bij sommigen zelfs bizarre daden van
terrorisme uit. Helemaal fout natuurlijk, maar waar ontbreekt het
dan aan? Het antwoord is: aan een algemeen erkende ﬁlosoﬁe over
de vraag, hoe wij mensen met dieren dienen om te gaan.
In april 2007 werd het Dinamo Fonds benaderd door de Stichting Dier
en Recht, welke al 70 jaar – meest sluimerend - bleek te hebben bestaan. De naam wordt ook geschreven als Dierenrecht en dan volgt
soms Nederland. Aldus is het lichaam geregistreerd bij de KvK. Het is
nauw bevriend met de Stichting Varkens in Nood. Onze uitkering ad
¤ 2.500 is gevraagd voor ‘inspectie en rechtshandhaving’. Gelijke bedragen zijn toen aan vier andere instellingen gevraagd. Het plan leek
ons waardevol en in 2007 gebeurde het volgende: het uitgeven van
een juridisch vakblad roar (Review Of Animal Rights), het doen van 6
aangiften inzake misstanden bij veetransport en het aanspannen van
procedures. Inspecties worden altijd in samenwerking met anderen
gedaan en de activiteit heeft zijn nut al bewezen. Het komt ons voor,
dat Dier en Recht goed bezig is dierenbelangen te dienen.
Van de overige 13 gegadigden in het Dierenwelzijn-kader die van het
Dinamo Fonds in 2007 een uitkering ontvingen, was één project erop
gericht om een soort dier voor uitsterven te behoeden. Wij doelen op
de boomkikker, welke dankzij Het Limburgs Landschap weer een kans
krijgt in de zuidelijke Maasduinen. Wij droegen ¤ 9.000 bij aan een
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project dat niet slechts de geïmporteerde boomkikker dient, maar ook
een ﬂink stuk natuur opwaardeert. Vlug zullen we de mate van succes
van het project niet horen. Want die term past niet bij boomkikkers.
Zelfs niet wanneer het om voortplanting gaat! Dus moeten we nog
jaren wachten voordat we naar Limburg reizen om de liefdesserenades
van de boomkikkers te beluisteren.
Dierenopvang is door veel instellingen als doel gekozen en die brengen ongetwijfeld welzijn in het leven van tal van dieren. De alom bekende Stichting AAP kreeg ¤ 7.500 ten behoeve van andere zoogdieren
dan apen, die ook opvang nodig hebben. Twee andere instellingen de
Vogel- en Egelopvang Delft e.o. en het Nederlands Opvangcentrum
voor Papegaaien in Veldhoven vroegen voor aanvullende activiteiten steun van het Dinamo Fonds. We keerden aan de eerste instantie
¤ 5.000 uit voor nieuwe uitwenvolières en ¤ 1.200 als eerste bijdrage
aan de bouwkosten van kooien voor roofvogels aan de tweede. In
2008 zullen wij laatstgenoemde uitkering aanvullen.
Het opvangen van zwerfkatten lijkt een populaire bezigheid. Maar zo
is het toch niet. Mensen en poezen passen goed bij elkaar. Wanneer
mensen katten zonder tehuis tegenkomen willen ze graag helpen. Die
drang maakt dat vele initiatieven tot kattenhulp worden genomen. En
ook omdat er veel loslopende katten bestaan, die zich bijna altijd razend snel vermenigvuldigen. Wilde katjes zijn natuurlijk even schattig
als tamme. Maar kattenhulp verstrekken kost geld, al was het alleen
maar aan voer en doktersrekeningen voor het castreren. Dat laatste
is van belang voor de kat, maar ook voor de mensengemeenschap.
Soms helpt de overheid, maar er blijft ruimte te over voor steun van
het Dinamo Fonds. Die bieden we in principe alleen aan buitengewone
projectkosten. In 2007 was de Stichting Fideilin uit Waddinxveen weer
van de partij. Hun investering betreft een unit kennels ten behoeve
van zieke en net gecastreerde katten. Onze bijdrage bedroeg ¤ 1.900.
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uitkeringen natuurbehoud
De Stichting Kattenhulp Delfland in Delfgauw zocht bij ons geld voor
de ﬁnanciering van een ad ¤ 4.350 reeds aangeschafte bedrijfsauto.
Wij hebben voor dit doel ¤ 2.000 toegewezen.
Asielen zijn uiteraard niets anders dan opvangcentra. Zij vervullen een
noodzakelijke rol en zijn dus in iedere stad of streek nodig. In Den
Haag bestaat het oudste asiel van Nederland. Anno 1879 en heet nu
Stichting Haags Dierencentrum. Dit kreeg in 2007 van ons ¤ 2.000 als
bijdrage aan de kosten van het leggen van stroeve vloeren in 16 binnen- en buitenhondenkennels. Het asiel van Alkmaar heet Stichting
Dierentehuis Alkmaar en het had een heel ander soort uitrustingsprobleem. De website moest nodig worden vernieuwd en dat kostte
¤ 1.785. Daarvan hebben wij de helft (¤ 900) voor onze rekening genomen. De andere helft kwam van de Dierenloterij en dus is het Alkmaarse asiel weer uit de brand.
Oude manegepaarden opvangen is ook opvangen, maar dan met een
specialisme. De Stichting t’Olde Manegepeerd in Dalmsholte kreeg
van ons ¤ 2.000 als bijdrage aan een reeks investeringen, waaronder
de versteviging van de stallen en brandblusapparatuur. De Stichting
Op Herme van Veronika Jong uit Ell vangt dieren èn kinderen op. En dat
met evenveel grenzenloze ambitie als energie. Wij droegen ¤ 1.500 bij
aan haar werk voor opgevangen dieren en wel ter versteviging van de
achterwand in de stallen.
Dit jaar viel slechts één dierenambulance in onze prijzen en dat was
die in Tiel. Wij keerden ¤ 2.750 uit voor een nieuwe computer.
De Vogelwerkgroep Boxmeer vroeg ons om geld voor 30 nestkasten
voor de torenvalk, steenuil en kerkuil in het Land van Cuyk en de kop
van N-Limburg. In 2007 kreeg de groep daarom ¤ 1.500 van het Dinamo Fonds. In 2008 willen ze nog eens 30 nestkasten bijplaatsen.
Als het kan, gaan we die ook ﬁnancieren. De Werkgroep Kerkuilenbescherming Steenwijk e.o. tenslotte, kreeg ¤ 250 om kosten van de
materialen voor het maken van nestkasten te dekken.
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De Koninklijke Oudheidkundige Bond stuurt haar leden zes keer
per jaar een nummer van haar onvolprezen ‘Bulletin’. Nummer zes
van 2007 bevat een artikel onder de titel ‘Boerenbedrog’, waarin het
begrip natuur even aan de orde komt. Het bevat een tussenkopje
‘Bespottelijke reconstructies’ en als voorbeeld daarvan worden heraangelegde oerbossen genoemd. Heel interessant! Wij hebben zelf
al eens de vraag gesteld, of het Vondelpark natuur is of niet. Zo ja,
dan geldt dit ook voor ieder stadstuintje, dat niet vol met tegels is
bestraat. Is een fruitboomgaard natuur? Zo ja, wat is dan een maisveld? Zo weten we er nog wel een paar! Maar we moeten er toch
vrede mee hebben, dat de mens zo nu en dan ‘de natuur’ helpt, zoals
dat heet. Onze puriteinse neigingen moeten we, onder erkenning
van de realiteit, onderdrukken.
Er bestaan enthousiastelingen voor het behoud van niet meer in gebruik zijnde begraafplaatsen. Als die voor hun hobby geldbronnen proberen aan te boren, dan lopen ze veel blauwtjes, want wie geeft nu geld
om de bomen en planten van een niet meer gebruikte begraafplaats
‘in oude glorie’ te herstellen? Toch zijn wij zo gek geweest in Naarden.
De Stichting Behoud Oude Begraafplaats Naarden kreeg ¤ 2.000 voor
precies dit doel. De penningmeester van de stichting omschreef zijn
bedoeling als ‘renovatie van de natuur op de begraafplaats’ en wie in
de buurt ervan woont, moet toch maar eens gaan kijken hoe mooi dit
plekje – dankzij onze uitkering – er nu uit gaat zien! Toegegeven, het is
natuur met een cultuur-historische saus.
Een groot project – zoals het herstel van het meanderen van het Oude
Diep langs de Zuidoost ﬂank van Hoogeveen is kostbaar. Het Drentse
Landschap heeft samen met een paar andere lichamen een pracht
van een plan ontwikkeld. Maar het plan gaat alleen door, als de strook
grond waarop de nieuwe natuur wordt ontwikkeld, aan het Drents
Landschap in eigendom wordt overgedragen. Als dit gebeurt, doen we
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let op, In SIW wat tekst aangepast!
zo'n =± en zo verwijderd.

mee. Gebeurt het niet, dan zal hdl onze ¤ 15.000 gebruiken voor een
ander gelijkwaardig natuurproject. Maar we menen goede redenen te
hebben om in de realisatie van het Oude Diepplan te blijven geloven.
Natuurmonumenten is – gelukkig – bepaald niet armlastig. Toch kiezen we bij sommige projecten Natuurmonumenten uit als gegadigde
voor een uitkering. Dit deden we weer in 2007. De vereniging heeft
vorig jaar het laatste perceel grond toegewezen gekregen, om zich
verantwoordelijk beheerder van de eendenkooi ‘Het Aalkeetbuiten’ bij
Vlaardingen te kunnen noemen. Die wordt nu dus gereconstrueerd. De
naam van het terrein is ontleend aan die van de polder, waarvan het
deel uitmaakt. Eens moet er dus een keet van een of meer palingvissers hebben gestaan. Of er nog paling in de eendenkooi zit, valt te
betwijfelen, gezien haar ligging langs de grote weg. De kosten van het
herstel zijn voor de helft gedragen door de plaatselijke overheid. Aan
de andere helft droegen we met ¤ 14.000 bij. Daarmee hebben we het
gevoel, de natuur in Delﬂand een klein beetje tegen de opdringende
verstedelijking te beschermen.
hwl heet de stichting, voluit Natuurbehoud Hoekschewaards Landschap. Dat is al heel wat, maar er zit meer achter. Het is een stichting
met liefst 11 bestuursleden en zij bestaat al sinds 1984. Wij zijn benaderd met het verzoek een bijdrage te leveren aan de kosten van een
nieuw te bouwen Nationaal Landschap Centrum. De Hoeksche Waard
is aangemerkt als Nationaal Landschap. Bij het centrum komt ook een
loods ten dienste van de beheerders, die voor het onderhoud van de
natuurterreinen verantwoordelijk zijn. Dat zijn de hwl en een serie
anderen, waaronder de boerenorganisatie Coöp Delta Natuur Beheer.
Het gaat dan om het beheer van een vijftigtal terreinen, samen bijna
120 ha groot. Aan de bouwkosten van deze loods droegen we met
¤ 5.000 bij. De bouw zal medio 2008 afgerond zijn.
W.J. Westeneng was boer en hield van zijn vak. Hij heeft het zo lang
mogelijk volgehouden, maar de dag is toch gekomen, dat hij voor

haast onmogelijke keuzen werd geplaatst. Hij heeft er nu voor gekozen om van zijn boerderij Fortzicht in Groenekan (Utrecht) een soort
museum te maken. Daar kan dan getoond worden hoe het er op een
klassieke boerderij aan toegaat. Voorlichting en educatie is het doel
waarvoor hij zijn boerderij beschikbaar stelt. Onderdeel van het plan is
de inrichting van een stukje grond als natuurterrein. Daarvoor hebben
we ¤ 1.000 beschikbaar gesteld.
Tenslotte maken we hier nog melding van onze gift ad ¤ 3.000 aan
SIW, de organisatie die – zoals zij het noemen ‘wereldwijde jongeren’ –
oftewel jonge lieden van allerlei nationaliteiten o.l.v. Staatsbosbeheer
de kans biedt om ± 14 dagen als vrijwilliger in de natuur in Nederland
werkzaam te zijn. Zij krijgen in alle eenvoud een ﬁjne vakantie. Het is
dan wel kamperen en je rot werken, maar ook leuke uitstapjes maken.
De geest is meestal voortreffelijk. Wij betalen ongeveer de kosten van
verblijf en van voeding. De natuur in Guisveld en Oudemirdum werd er
enorm mee opgeknapt en dat was die bijdrage van ons best waard.
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uitkeringen monumentenzorg
We zijn er in 2007 weer eens ﬂink tegenaan gegaan. Het aantal aanvragen om steun was hoog, zo hoog dat we het grootste deel vroegtijdig naar 2008 moesten verschuiven. Vorig jaar hebben 18 gegadigden voor een uitkering een bijdrage aan hun project op het gebied
van monumentenzorg uit het Dinamo Fonds gekregen. Daarvoor
was in totaal ¤ 40.000 beschikbaar, zodat het gemiddelde bedrag
per uitkering in dit kader dus ¤ 2.222 bedroeg. Nu lijken onze uitkeringen aan monumenten wel een beetje op gelijke plakken van
één worst. Dit is echter geen beleidslijn. Wij zijn ons bewust van
verschillen in cultuurhistorische betekenis. Die zijn niet het enige
criterium, maar behoren bij het maken van keuzen wel in acht te
worden genomen.
Dat hebben we zeker gedaan, toen we besloten Pictura in Groningen
bij haar restauratieproject met ¤ 2.000 te steunen. Dit ‘Kunstlievend
genootschap’ vroeg steun aan zijn plan om hun gebouw en de zich
daarin bevindende ‘herenkamer’ te restaureren. Het gebouw staat op
de hoek van het Martinikerkhof en de St. Walburgstraat. Het is in 1934
aan Pictura door oud-voorzitter Benkema geschonken. Ooit is het voor
kerkelijke doeleinden gebouwd, maar het is in 1603 aan particulieren
verkocht en sindsdien ook particulier bezit gebleven. Pictura bestaat
nu 175 jaar en is als instituut een evenknie van de weliswaar grotere
Haagse Pulchri Studio. De geschiedenis is boeiend. Die heeft altijd betrekking gehad op schilderijen. Het genootschap kende vier perioden
van grote voorspoed en die vielen samen met die van dominerende
bestuursvoorzitters. Voor het culturele leven in Groningen was en is
Pictura een instituut van groot belang.
Naast Pictura konden we 9 kerken, 5 kerkorgels, 1 molen en nog 2 andere projecten van dienst zijn. De hoogste uitkering ad ¤ 4.000 ging
naar de Oosterkerk in Hoorn. Het werk aan dit nationale monument is
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al voltooid en een felicitatie waard. Twee andere restauraties zijn naar
verhouding ook groot en dus duur. Beide ontvingen ¤ 3.000 van ons.
Het gaat om de Hervormde Kerk in Ommelanderwijk-Zuidwending,
die tegelijk ook het Roelf Meijer-orgel erin onderhanden neemt. De
SOW kerk te Berlicum-Rosmalen moet een dure dakreparatie ondergaan. Let wel, Berlicum met een c, want Berlikum met een k is ook van
de partij. Maar dat Berlikum ligt niet in Brabant doch in Friesland. De
Doopsgezinde schuilkerk aldaar, is wat je noemt een gezellig monument. De voorkant is lekker huiselijk. Aan de Doopsgezinde Gemeente
keerden we ¤ 2.000 uit, eenzelfde bedrag als aan alle overige projecten.
De Stichting Alde Fryske Tsjerken gaat zich over het Kerkje van Boer
ontfermen. Die hebben ﬁnanciële hulp erbij nodig, want het is helaas
een gebouw dat al vele jaren ‘in verval verkeert’! In Lellens is de kwaal
iets heel anders, daar verzakt de fundering en dus is er haast bij om de
Hervormde Kerk aldaar te redden. In Halsteren is men nu net begonnen met de restauratie van de Sint Martinus kerk. Van 1912 – 1962 is
deze van oorsprong Rooms-Katholieke kerk ongebruikt gebleven. In
1962 is de Protestantse kerk erin getrokken. Maar nu maken de RoomsKatholieken er ook weer gebruik van. Ja, met de tijd verandert er veel!
De restauratie vindt in 2008 plaats. De Dorpskerk in Jistrum staat er al
sinds de 13 eeuw, toen het in Romaanse stijl werd gebouwd. Intussen
ziet het er ook een beetje Gothisch uit. De kerk is nu ook het tehuis
van de Gereformeerden, die hun eigen dierbare orgel (gebouwd ± 1710,
bouwer vooralsnog onbekend) meenamen toen zij in 2007 hun eigen
kerk verlieten. Beide monumenten worden nu gerestaureerd en daar
droegen we dus aan bij met eenmaal ¤ 2.000. De Parochie van de OL
Vrouwe ten Hemelopneming te Kampen vroeg ons om hulp bij de ﬁnanciering van de restauratie van de kapel op haar kerkhof, dat buiten
Kampen, richting IJsselmuiden ligt. Medio de zestiger jaren verloor de
kapel zijn functie, maar werd wel bewaard. Het is een rijksmonument
sinds 1997 en een fraaie onderbreking van het plattelandschap.
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Nederlands rijkdom aan kerkorgels is bijzonder groot. Dit is uiteraard
vooral te danken aan de verbondenheid van onze geschiedenis aan
de Christelijke kerken. Daarin hoorden de burgers muziek. Erbuiten
bestond daartoe voor de massa weinig andere gelegenheid. Maar nu
moeten al die dure orgels onderhouden worden en de restauraties zijn
kostbaar. Vijf ervan hebben we in 2007 ondersteund. Eén daarvan is
dat van gebouw De Rode Hoed aan de Keizersgracht in Amsterdam.
Hier huisde de Remonstrantse Broederschap met hun schuilkerk, Nederlands grootste. In het begin van de 18e eeuw kreeg men daar behoefte aan een orgel waarvan de kas nu nog in gebruik is. Het orgel
zelf is in 1862 vervangen en in 1909 nog eens ‘vernieuwd’. Het FlaesAdema-orgel kan straks weer bij kerkdiensten, maar ook als concertorgel dienst doen.
Vier andere, allemaal prachtige orgels waren ook object om in 2007
door het Dinamo Fonds te worden gesteund. De ene restauratie kost
meer dan de andere, maar alle aanvragers vinden hun eigen orgel een
uniek stuk erfgoed, dat ze dolgraag willen behouden. Zo was het in
Asperen, waar het orgel van de voormalige Noorderkerk in Rotterdam
terecht komt. Een Witte-orgel uit 1894, dat er gestaan heeft tot 1974;
toen werd de kerk gesloopt en het orgel opgeslagen. Voor de Hervormde kerk van Asperen is het nieuw, maar blijft het wel een monument
uit 1894. In Gemonde staat de Sint Lambertuskerk. Daarin staat een
Vollebregt-orgel uit 1848. Het restaureren kost een lieve duit, waaraan
we graag een duitje willen bijdragen. Zandeweer is niet wat je noemt
een stad. De kerk is ook duidelijk een dorpskerk. Maar zij is wel een
Hinsz-orgel uit 1731 rijk, waartegen je U moet zeggen. Het wordt nu
heel grondig en met de uiterste zorg weer in oude staat hersteld. In
Bennekom heeft de Stichting Kabinetorgel 1762 Onderhorst met de
aankoop van het kabinetorgel dat tot voor kort tot de inventaris van
de Trompenburg behoorde, hun slag geslagen. Aan de restauratie
daarvan droeg het Dinamo Fonds graag bij.
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Slechts één molenrestauratie en dat is echt niet genoeg. Daarvan zijn
we ons maar al te goed bewust. Het spijt ons, dat we niet meer middelen hebben om ook andere molenrestauraties te steunen. Nu lijkt
het of we er onverschillig tegenover staan, maar dit is valse schijn.
We zijn daarom blij, dat we de Molenstichting Onderdendam hebben
kunnen helpen, welke nu de tweede fase van restauratie van de exkorenmolen Hunsingo ingaat. Onderdendam is rijk aan 16 beschermde
en nog zo’n 30-tal onbeschermde monumenten. Eén van die 16 is de
Hunsingo, waarvan de romp is hersteld. Er huist nu al een café, twee
gastenkamers en een museumpje in. Ze zijn daar goed ondernemend
bezig!
Dichtbij Heusden stond 600 jaar geleden al Kasteel Asten. Meer dan
20 jaar geleden is er een stichting opgericht om de ruïne, die er van
over is, te beschermen. Een mooi initiatief, maar er is meer dan alleen
dat nodig om het doel waar te maken. Nu wordt de ruïne verantwoord
bewaard en onderhouden. Het kende ruwweg 300 jaar van opbouw en
300 jaar van aftakeling. Er is nog maar een ruïne van over, maar wel
een interessante.
Dan is er nog het Doelencomplex van de Stichting Gilde van Sint Joris
in Noordwijk. Het gaat hier om het tehuis van de Broederschap of Gilde van Sint Joris en dit was destijds een voetbooggilde. Vertaald naar
de 21e eeuw gaat het om een soort schutterij, die lokaal orde moest
handhaven en Noordwijk moest verdedigen tegen gevaren van buitenaf. Nu is er nog een schietbaan buiten en een kegelbaan binnen. De
gezelligheid heeft het overgenomen van de dienstbaarheid. Het is wel
nog steeds hetzelfde gilde. Na 525 jaar zien de gebouwen van het Gilde
er weer perfect uit, waaraan we met veel genoegen meebetaalden.
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jaarrekening 2007

financiën

Balans per 31-12 (gecomprimeerd)
Activa

2007

Effecten
Liquiditeiten

2006

3.239.617 2.813.974
2.446.029 2.755.606

Passiva
Eigen vermogen
Nog te betalen

5.685.646 5.569.580

2006

2007

5.657.319 5.545.500
28.327
24.080
5.685.646 5.569.580

Staat van Baten en Lasten (gecomprimeerd)
Baten

2007

Netto donaties
Rente en dividend

349.598
211.580

2006
247.809
177.429

Waardevermeer-

Lasten
Uitkeringen
Kosten
Waardevermin-

258.807

dering effecten

684.045

2006

120.000
51.499
277.860

105.000
47.120

111.819
561.178

531.925
684.045

dering effecten
Overschot*

561.178

2007

* 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.

De kosten mogen volgens ons eigen
Reglement niet uitstijgen boven één
procent van het eigen vermogen.
Onze strijkstok hangt niet aan.
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Het jaar 2007 bleek te eindigen als een bewogen jaar. Voor de subprime hypotheekgevers en -nemers werd het het jaar van de waarheid.
Dat bleek vervolgens ook het geval te zijn bij een groot deel van het
bankwezen. Die waarheid schreef het laatste hoofdstuk van een reuze
spannend sprookje. Het tegendeel van een happy-end. Het Dinamo
Fonds heeft uiteraard in 2007 ook last van de koersdalingen ondervonden, maar per saldo hebben we in 2007 het vermogen aardig in
stand kunnen houden. Al jarenlang volgen we een conservatief beleggingsbeleid en daarvan menen we de juistheid nu bewezen te zien. We
hadden wellicht verstandig gedaan, als we wat liquiditeit hadden vastgelegd in goud. We hadden dan een aardig winstje kunnen boeken,
dat meer had betekend dan de rente-inkomsten welke we nu hebben
mogen genieten. De goudprijsstijging is overigens een veeg teken. Het
wijst op pessimisme en wantrouwen in de waardevastheid van het
geld. Wij worden erdoor aan onze plicht herinnerd, het vermogen tegen geldontwaarding te vrijwaren. Een opgaaf die niet alleen het beleggingsbeleid raakt, maar welke nu bij het opmaken van de begroting
ook de nodige aandacht verdient.
In 2007 is het fondsvermogen een fractie gestegen. Dit is echter geheel te danken aan ontvangen donaties. Het beleggingsresultaat was
een dik procent in de min en dus was 2007 niet wat-je-noemt een echt
goed jaar. Eén procent, waar maak je je druk over? Toch is die vraag iets
te gemakkelijk. Omdat 43% van ons vermogen uit kas en deposito’s
bestond, waren we relatief weinig kwetsbaar voor beursdalingen. Maar
intussen is de koopkracht van het in geld uitgedrukt vermogen wel
met ± 3 procent gedaald en die daling hebben we niet goedgemaakt
met het genot van koersstijging van beleggingen. Gans tevreden zijn
we daarom zeker niet. Wel zijn we er content mee, dat we de uitkeringen met ¤ 15.000 hebben kunnen verhogen en dat maakt een deel van
de onlustgevoelens goed.
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Groei van het vermogen Dinamo Fonds (x 1.000)

Beleggingsresultaat *
2007

2006

1992 t/m 2007 (gem. per jaar)

-1,18%

8,26%

12,39%

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

6.000.000

De turbulentie die zich in het beloop van de aandelenkoersen manifesteert en de zorgwekkende oorzaken ervan in de economie maken
het doen van uitspraken ten aanzien van de toekomst moeilijk. Wel
geeft deze omstandigheid aanleiding om ons beleggingsbeleid geregeld te toetsen. Want het huilen over gedaalde aandelenkoersen mag
ons niet blind maken voor betere beleggingskansen. In tijden als deze
moeten deugden als het tonen van durf en moed in evenwicht blijven
met verantwoordelijkheidsbesef en degelijkheid. Gaat u zitten!

5.000.000

4.000.000

3.000.000

Voorshands is het niet mogelijk een volgende stijging van het uitkeringsniveau te suggereren. Weliswaar lijkt het inkomen iets te zullen
stijgen, maar de mate waarin dit zich zal manifesteren is nog een open
vraag. In het onwaarschijnlijke geval dat 2008 een jaar van vooral meevallers wordt, zullen we de uitkeringen zeker weer ophogen.

2.000.000

1.000.000

1992 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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donateurs
Donateurs hebben het Dinamo Fonds in 2007 geweldig geholpen. Op
een paar honderd na maakten ze 350.000 Euro over. Dit is voor ons
doen bijzonder veel en dat is te danken aan een aantal bijzondere baten, waaronder twee legaten, welke ons ten deel zijn gevallen. Voorts
hebben we wederom een forse donatie mogen ontvangen van het
International Partners Charity Fund uit Bermuda. Wederom, want hun
naam komt al in vijf voorgaande jaarverslagen in hetzelfde verband
voor. Tenslotte maken we hier melding van het feit, dat tal van donateurs hun jaarlijkse bijdrage spontaan hebben verhoogd, waaronder
enkelen in substantiële mate. Al deze donateurs verdienen een bijzonder woord van dank. Zij hebben ons kennelijk willen complimenteren
en zijn daarin geslaagd. Voor ons was de ervaring ervan dan ook bijzonder aangenaam.
In 2007 zijn de eerste stappen gezet voor de uitgave van een voorlichtingsbrochure, waarin alle facetten van het Dinamo Fonds aan de
orde komen. Het is de bedoeling hiermee het werven van donateurs
te bevorderen.
Het was in september 2007 dat we het legaat van de heer A.C. Tilleman, die al in 2005 was overleden, op onze rekening uitbetaald kregen. Ab Tilleman was al donateur van het Dinamo Fonds. Zijn liefde
voor dieren heeft daarbij een rol van betekenis gespeeld. Wij willen
hier graag getuigen van onze dankbaarheid voor zijn laatste geste.
In november vernamen we van haar notaris dat mevrouw dr. E.P. de
Booij uit Doorn het Dinamo Fonds een legaat van ¤ 50.000 heeft nagelaten. Toen zij haar testament opmaakte, heeft zij bewust gekozen
voor onze instelling en daarmede is die vorstelijk gediend. We danken
wijlen mevrouw De Booij dan ook ten zeerste voor haar buitengewone
besluit. Haar naam en die van de heer Tilleman voegen we met het
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grootst mogelijke respect aan onze Erelijst van Legatoren toe, waarmede we ook hun nagedachtenis in ere willen houden.

Erelijst van Legatoren
Paul H.M. Korting, Druten, † 22-03-97
Mr. Leonard ter Braake, Baarn, † 17-05-98
Allard Ph. baron van der Borch tot Verwolde van Vorden, Baarn, † 01-01-99,
voorzitter van onze Raad van Bestuur 1992-1999
Joanna F. Scheltema-Westhoff, Hilversum, † 04-09-99
Albertus C. Tilleman, Rijswijk, † 26-10-05
Dr. Engelina P. de Booij, Doorn, † 11-10-07

Met dankbaarheid en eerbied gedenken wij al degenen
die met een legaat het Dinamo Fonds bij hun overlijden
hebben begunstigd. Zij hebben toen zij nog in
leven waren, zeer bewust het besluit genomen om
door middel van een legaat aan het Dinamo Fonds
hun voorkeur voor onze doelen – dieren, natuur en
monumenten – te manifesteren. Ook gaven zij een
prachtig voorbeeld aan alle anderen, die van die drie
doelen houden, om tijdig bij de notaris de daartoe
nodige stappen te zetten.

jaarverslag 2007

19

uitkeringsregister
*) Voor de uitkeringen gedaan in de periode 1992 t/m 2002 verwijzen we U naar onze website, www.dinamofonds.nl
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2004
2005
2005
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2005
2005
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2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006

doelgroep welzijn van dieren
Geldersch Landsch. (vleerm. Nederhemert) ¤
Stg. Dierenambulance Rotterdam e.o.
¤
Stg. Ambulance Dier in Nood, Peins
¤
Stg. Vogelasiel het Gooi, Almere e.o.
¤
Hoofdafd. Dier & Mij. Universtiteit Utr. ¤
Roofvogelasiel Holtslag, Barchem
¤
Stg. Noorder Heideschapen, Spannum
¤
Stg. Dierenambulance ZO Friesland
¤
Verg. Das & Boom, Beek-Ubbergen
¤
Stg. De Ezelsociëteit, Zeist (trailer)
¤
Stg. Eekhoornopvang, De Meern (comp.) ¤
Stg. ’t Olde Manegepeerd, Dalmsholte
¤
Stg. Fideilin Support, Waddinxveen
¤
Verg. Dierenopvangcentrum Amsterdam ¤
Stg. Dierenambulance ZO Limburg
¤
Vogel- en Egelopvang Delft e.o.
¤
Stg. Vogelopvang Utrecht
¤
Stg. Eugène Gebhard-Dierenteh. Maastr. ¤
Verg. Das & Boom, Beek-Ubbergen
¤
Stg. Dierenambulance ’s-Hertogenbosch ¤
Stg. Dierenhulp-Dierenambulance Tiel ¤
Stg. Zwerfkatten Rotterdam
¤
Stg. Op Herme – Rusthuis oude pony’s ¤
Stg. Fideilin Support, Waddinxveen
¤
Stg. Wakker Dier, Amsterdam
¤
Verg. Proefdiervrij, Den Haag
¤
Stg. Weidevogelbescherming De Monden ¤
Stg. Poezenparadijs, Sint Annaparochie ¤
Kerkuilenwerkgroep Noord-Holland
¤
Stg. Dierenasiel Tiel
¤
Stg. Haags Dierencentrum
¤
Stg. AAP (chimpanseecomplex)
¤
Stg. Vogelasiel Het Gooi, Almere e.o.
¤
Verg. Das & Boom, Beek-Ubbergen
¤
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
¤

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.500
2.400
2.300
1.900
1.400
1.000
500
4.000
3.000
2.750
2.750
2.750
2.300
2.000
2.000
2.000
1.400
1.000
1.000
1.000
800
750
500
3.000
2.800
2.500
2.500
2.300
2.300
2.300
2.000
1.500
1.500
1.500
1.000
1.000
1.000
800
700
600
400
300
5.000
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2006
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2003
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Verg. Wakker Dier, Amsterdam
¤ 5.000
Stg. Vogelrevalidatiecentrum Zundert
¤ 5.000
Parnassia, Den Haag (dierenpension)
¤ 5.000
Stg. Egelopvang Het Gooi, Almere e.o.
¤ 3.000
Stg. Kattenhulp Delﬂand, Delfgauw
¤ 3.000
Stg. Dierenambulance ZO Limburg
¤ 2.500
Stg. Dierenambulance Hulpverl.Steenwijk ¤ 2.000
Stg. Kerkuilenwerkgroep Nederland
¤ 1.500
Stg. Dierenpiramide, Gasselternijveen
¤ 1.500
Stg. Dierenplaatsingsdienst, Den Haag ¤ 1.000
Vogelwerkgroep Boxmeer e.o.
¤ 500
Limburgs Landschap (Boomkikkerproject) ¤ 9.000
Stg. AAP
¤ 7.500
Vogel- en Egelopvang Delft e.o.
¤ 5.000
Stg. Dierenhulp-Dierenambulance Tiel ¤ 2.750
Stg. Dier en Recht, Amsterdam
¤ 2.500
Stg. Haags Dierencentrum
¤ 2.000
Stg. ’t Olde Manegepeerd, Dalmsholte ¤ 2.000
Stg. Kattenhulp Delﬂand, Delfgauw
¤ 2.000
Stg. Fideilin Support, Waddinxveen
¤ 1.900
Vogelwerkgroep Boxmeer e.o.
¤ 1.500
Stg. Op Herme, Ell
¤ 1.500
Stg. Ned. Opvangcentrum Papegaaien ¤ 1.200
Stg. Dierentehuis Alkmaar (website)
¤ 900
Kerkuilenbescherming Steenwijk e.o.
¤ 250
doelgroep natuurbehoud
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
Het Drentse Landschap (Diependal)¤
11.000
Stg. De Bovenlanden, Aalsmeer
¤ 8.800
Stg. Probos, Wageningen (bosranden)
¤ 4.000
Verg. Natuurmonumenten (Schieveen) ¤ 3.700
SIW Intern.Vrijwilligersprojekten, Utrecht ¤ 1.500
Agrarische Natuurvereniging Wieringen ¤ 1.000
Drentse Landschap, Torenveen-Bonnerkl. ¤ 12.000
Zuid-Hollands Landschap (Diefdijk-west) ¤ 12.000
Stg. De Bovenlanden, Wilnis (Gagelgeb.) ¤ 5.000
SIW Intern.Vrijwilligersprojekten, Utrecht ¤ 3.000

2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005

Stg. Schapedrift, Ermelo
¤ 1.000
Agrarische Natuurvereniging Wieringen ¤ 1.000
Natuurmonumenten, hooivlet Vlietl.
¤ 1.000
Drentse Landschap (Stadsrnd Hoogeveen) ¤ 15.000
Natuurmonumenten (Het Aalkeetbuiten) ¤ 14.000
Stg. Natuurbeh.Hoekschewrds Landsch. ¤ 5.000
SIW Intern.Vrijwilligersprojekten, Utrecht ¤ 3.000
Stg.Beh.Oude Begraafplaats Naarden
¤ 2.000
W.J. Westeneng, Groenekan
¤ 1.000
doelgroep monumentenzorg
NH Kerk Menaldum (kerktoren)
¤ 2.750
NH Kerk Watergang
¤ 2.750
Sloterkerk, Amsterdam-Osdorp
¤ 2.750
Lourdeskapel Zwaag
¤ 2.750
Lutherse Kerk Delft
¤ 2.750
Oude Sint Clemenskerk, Gerwen
¤ 2.750
NH Kerk Noordwolde (orgel)
¤ 2.750
Stg. de Oude Molen, Oudemolen
¤ 1.200
Stg. David H. de Castrofonds (Beth Haïm) ¤ 1.200
SOHK (grafmon. Grote Kerk Oosthuizen) ¤ 1.200
Nicolaaskerk, Wijhe (grafmonument)
¤ 1.200
Verg. Beh. Stoomwerktuigen, Nijkerk
¤ 1.200
Stg. Kasteel Ooijen, Broekhuizenvorst
¤ 1.200
Verg. De Delftsche Sport (Huybrechtstoren) ¤ 1.200
Stg. Tuinhuis ’t Spijck, Vleuten
¤ 1.200
NH Kapel Zorgvlied (orgel)
¤ 1.150
Grote Kerk, Vreeland
¤ 2.600
Engelmunduskerk, Velsen-zuid
¤ 2.600
Zuiderkerk, Enkhuizen
¤ 2.600
Lambertuskerk, Raamsdonk
¤ 2.600
Sint Agatha Kerk, Beverwijk
¤ 2.600
Bergsingelkerk, Rotterdam
¤ 2.600
Lutherse Kerk Groningen (orgel)
¤ 2.600
Vermaning, Wormerveer (orgel)
¤ 1.500
NH Kerk Schraard (kerkhofmuur)
¤ 1.500
H. Trudokerk, Stiphout (kabinet-orgel) ¤ 1.400
Albatroshuis, Nieuwe Pekela
¤ 1.000
Molenstichting Oldambt (De Noordstar) ¤ 1.000
Verg. De Holl. Molen (De Speelman)
¤ 1.000
Schooltje 't Stift, Weerselo
¤ 1.000
Gron. Borgen Stg. (hek Piloersemaborg) ¤ 1.000
Stg. Onderhoud Koornbeurs, Delft
¤ 1.000
Stg. Boerderij Zuidpool, Usquert
¤ 900
Karmelietenklooster, Boxmeer (ramen) ¤ 500
H. de Keyser (Waeze 32, Oldeboorn)
¤ 3.000
Stg. Der Aa-kerk (Remonstr. kerk Gron.) ¤ 2.500
Stg. De Oude Kerk, A’dam (Sacristie)
¤ 2.500
Bantsiliek te Bant
¤ 2.500
Limburgs Landschap (vijver Neercanne) ¤ 2.000
Prot. Gemeente Oosterhout (Vredeskerk) ¤ 2.000
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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
¤
Oosterkerk, Hoorn
¤
Hervormde Kerk, Ommelanderwijk
¤
SOW Kerk, Berlicum-Rosmalen
¤
Doopsgezinde Kerk, Berlikum
¤
Par. OLV ten Hemelopn. Kampen (kapel) ¤
Stg. Alde Fryske Tsjerken (Kerkje Boer) ¤
Sint Martinuskerk, Halsteren
¤
Dorpskerk, Jistrum (kerk + orgel)
¤
Hervormde Kerk, Lellens
¤
Stg. Kabinetorgel 1762 Onderhorst
¤
Stg. De Rode Hoed, Amsterdam (orgel) ¤
Stg.Rest. Prom. Hinsz Orgel Zandeweer ¤
Stg. Orgel Hervormde Kerk Asperen
¤
Stg. Rest.Vollebregt Orgel St.Lambertus ¤
Molenstg. Onderdendam (Hunsingo)
¤
Stg.Behoud Kasteelerfgoed Asten (ruïne) ¤
Kunstlievend Gen. Pictura, Groningen ¤
Stg. Gilde van Sint Joris, Noordwijk
¤
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Stichting Dinamo Fonds
Martinus Nijhofﬂaan 2
2624 es Delft
015-262 07 63
info@dinamofonds.nl
www.dinamofonds.nl

