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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
het beestje heeft de allure van een monster
Het jaar 2009 zal geboekstaafd worden als een crisisjaar. Beter gezegd,
als één van de crisisjaren. We hebben er al twee opzitten, maar het is
allerminst waarschijnlijk, dat de crisis nu over is – al zouden de effectenbeurzen iets anders kunnen indiceren. We gaan 2010 in met torenhoge staatsschulden en een nagenoeg renteloze geldmarkt. Het ziet
er toch naar uit, dat de obligatierente in 2010 aan een langdurige stijging zal beginnen en dat daarmede het probleem van de hoge staatsschulden alleen maar gaat verergeren. Dus lijkt de crisis voorlopig echt
niet voorbij.
Ware dit maar ons enige grote probleem. Er is heus veel meer aan
de hand. Dat bewees de grotendeels mislukte klimaatconferentie in
Kopenhagen. De tegenstelling us/china bleek onoverbrugbaar. Hier
schuilt mogelijk het grootste politieke probleem van de eeuw. Het
gaat niet alleen over klimaat, ook over de koppeling van hun munten
en over protectionistische maatregelen. Het lijkt het begin van een
machtsstrijd. Voorspellen kun je alleen, dat deze situatie er in 2010
niet beter op zal worden.
Het allergrootste probleem waarmee de wereld worstelt, maar geen
raad mee weet en daarom liever negeert, is dat van overbevolking. Dit
schijnt binnen een periode van slechts enkele decennia zeer ernstige
gevolgen te gaan tonen. Waarschuwingen kregen we al sinds die van
de Club van Rome – zo’n veertig jaar geleden. Het taboe op de politieke discussie, maakt, dat de gevolgen ervan straks niet meer zijn
te overzien. Daarvan zou de financiële crisis van vandaag wel eens de
voorbode kunnen zijn. Iedereen zal in deze potentieel slachtoffer worden, ook instellingen als het Dinamo Fonds.
Wie heeft de moed om het beestje, dat de allure van een monster kan
hebben, bij de naam te noemen?
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mutaties
In de geschiedenis van ons fonds is de bestuursvoorzittershamer al enkele keren overgedragen. De redenen daarvoor varieerden van overlijden,
gezondheid tot tijdsgebrek. In 2009 heeft de heer Max Schimmelpenninck
zijn ontslag genomen om een andere reden, welke o.m. verband houdt
met zijn belang in een kantoor, dat ook beheerdiensten aan goede doelen biedt. Zijn inzichten t.a.v. de wenselijkheid om het eigen kantoor van
het Dinamo Fonds al dan niet te handhaven, bleek te verschillen met de
mening van de andere bestuursleden. Hij besloot daarom het voorzitterschap aan het einde van de vergadering van 14 april 2009 neer te leggen.
De discussie heeft in alle rust en vriendschap plaatsgehad. Het bestuur
betreurt het besluit van de heer Schimmelpenninck, maar respecteert zijn
motieven om af te treden. Intussen heeft de heer van Woudenberg Hamstra eerst het interim-voorzitterschap op zich genomen en is hij vervolgens uit het midden van de bestuursleden als voorzitter gekozen. De Raad
van Bestuur is voorts zeer ingenomen, melding te kunnen maken van het
aanvaarden door jhr. ir. Leo van Nispen tot Sevenaer van onze uitnodiging
om toe te treden tot de Raad van Advies. De heer van Nispen heeft zijn
sporen op het terrein van één van onze doelen verdiend. Hij is namelijk
oud-directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg - toen die nog
deze naam droeg. Zijn grote kennis op dit gebied belooft duidelijk meerwaarde voor de taakvervulling van het Dinamo Fonds.
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uitkeringen dierenwelzijn
Het was allesbehalve een prettig besluit, dat we in april 2009 namen,
namelijk het verlagen van het totaalbedrag aan uitkeringen.
In 2007 en 2008 was het opgeklommen tot C 120.000, nu moesten
we het weer terugbrengen naar de C 90.000 van 2005. In het hoofdstuk financiën gaan we hier nader op in. Elk van onze doelgroepen
kregen in 2009 dus C 30.000 uitgekeerd.
Mussen zijn populaire vogeltjes. Waarom is dat zo? Omdat ze zo lekker
brutaal gevonden worden, ze eten gewoon mee van je kaakje! Maar het
lijkt nu een uitgestorven ras. Mevrouw Karman in Andijk wilde daar
iets aan doen en ging die schaarse mussen voeren. Er kwamen steeds
meer mussen in haar tuin. Dus ze moest meer voer kopen. Toen kwamen er nog meer mussen en nog meer voer. Dat werd een begrotelijke
zaak en ze vroeg om bijstand. Deskundigen van de Vogelbescherming
en dergelijke staan paf en zeggen niet, dat mevrouw Karman verkeerd
bezig is. Ze heeft nu de Stichting Witte Mus opgericht. Dus eten
mussen nu voer van een instelling en die kreeg van ons C 800; niet voor
voer, maar om de kosten eigen aan de oprichting van een stichting te
helpen dekken.
Akka heette ze. Akka’s naam leeft nog voort in de naam, die de oprichter aan de Stichting Akka’s Ganzenparadijs gaf. Die was natuurlijk dol
op Akka. Ganzen kunnen net als honden mensenharten veroveren. Ze
zijn ook net zo waaks als honden. Akka was de eerste huisgans, die
door de heer Hof werd opgevangen. Nu heeft hij er een opvangcentrum voor en doet dat uit hoofde van zijn Boeddhistische levensfilosofie. Het paradijs vangt niet alleen vogels op, maar probeert ook
nieuwe bazen voor ze te vinden. Nu zitten ze met 300 vogels wat krap
en willen hun etablissement met 2 ha vergroten en moeten daartoe
C 8.500 aan kosten maken. Daaraan droegen we C 500 aan bij.
De oehoe is een dier dat in Nederland niet veel wordt waargenomen.
Deze uil is zo groot dat hij een angstaanjagend uiterlijk heeft. Nou dat
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is spannend, zullen ze in Lievelde (Gld.) hebben gedacht en richtten de
Stichting Oehoe Werkgroep Nederland op. Die wil nu nestkasten laten
maken van een incourante maat en als je er vier wilt ophangen, kost
dat voor een jonge stichting al een hoop geld en dat hebben ze niet.
Daarom hebben wij de last van hun schouders genomen. We kenden
de stichting een uitkering van C 800 toe. De andere werkgroep, die zich
met uilen bezighoudt, is de Vogelwerkgroep Boxmeer en Omstreken,
die vorig jaar al een eerste deel van onze bijdrage aan hun nestkastenproject ontvingen. In 2009 volgde een restant van C 800. De werkgroep legt ieder jaar de aantallen geboorten van jonge uilen in hun
nestkasten vast en die liegen er niet om. Het jaar 2009 had een matig
broedseizoen. Er vlogen ‘maar’ 279 jonge vogels uit hun kasten. In
2008 waren dat er 405. De oorzaken zijn divers, meestal zit het probleem bij de muizen. Die vermenigvuldigen zichzelf razendsnel, maar
staan niet alleen op het menu van uilen!
In het Rijnmondgebied is er op het terrein van dierenasielen een hoop
te doen geweest. Het Dierentehuis Nieuwe Waterweg moest verhuizen en op een andere plek in Vlaardingen moest een nieuw gebouw
worden opgetrokken en ook nog eens worden ingericht. Kosten: bijna
twee miljoen euro! Ze hebben het bij elkaar gekregen! Onze bijdrage was C 5000. Het lijkt maar een kruimel, maar de voorzitter ervan
was er toch bijzonder verheugd mee. In Ridderkerk huist de Dierenopvang Rijnmond. Ook een dierenasiel, maar één met een regionaal
knaagdierencentrum. Daarvoor was een nieuw gebouw nodig, en dat
moest C 600.000 kosten. Ook dit instituut is het gelukt om zo’n som
bij elkaar te krijgen. Wij namen deel met C 2500. Maar de knaagdieren
worden er perfect opgevangen. Dit zijn per slot de klanten en die worden klantvriendelijk bejegend.
Het dierenasiel in Hoorn heeft een exclusieve naam: de stichting heet
Heberdina Japin Timmer Dierentehuis en bestaat al 36 jaar. Dan is het
wel te begrijpen, dat wat nieuwbouw nodig is en dit werd begroot op
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C 350.000. Ook die schijnen gevonden te zijn. Onze bijdrage was een
bescheiden één procent van de bouwsom. Dit is precies wat die instelling nog nodig had. De Stichting Ambulance Dier in Nood huist in Peins
(Gr.) en heeft een erg mooie nieuwe compleet ingerichte ambulance
voor niets in bruikleen gekregen. Ze moet de verzekeringspremie
ervoor wel zelf vergoeden. Daarmee hebben we ze eenmalig geholpen
met een uitkering van C 1500. Ook de Dierenambulance Rotterdam &
Omstreken kreeg een bescheiden uitkering voor een nieuwe ambulance. We maakten er C 200 naar toe over.
Nu even naar Limburg. Het Dierenhulpcentrum Sittard kreeg C 1500
voor de aanleg van een ren voor de opvang van allerhande vrij lopende
dieren en daarnaast nachthokken plus ren voor de opvang van wilde
dieren. De daarvoor nodige bedragen zijn niet echt hoog. Wij betaalden de helft ad C 1500 en voor de andere is een partij gevonden.
De Egel- en Vogelopvang Delft beschikt over een vergunning om de
aangeduide dieren op te vangen. Maar die vergunning laat ook ruimte
voor opvang van andere – beschermde wilde – dieren, als dat nodig
is. Mede in dit verband is de begroting voor 2010 met enkele buitengewone posten verhoogd. Om dekking daarvoor te helpen realiseren
kregen ze van ons een uitkering ten bedrage van C 2500. Onze uitkering ad C 1000 aan de Stichting Beheer Dierentehuizen Kennemerland is van vergelijkbaar karakter. Dit is de helft van hetgeen zij nodig
hadden voor vervangende computerapparatuur.
De naam Stichting ‘Op Herme’ te Ell bent u al vaker in onze vorige
jaarverslagen tegengekomen. Die vangt o.a. paarden op, wanneer
dat nodig is. Het o.a. slaat op kinderen en wij geven toe, dat is geen
gebruikelijke combinatie. Maar die pleegkinderen moeten allemaal
voor een paard of pony zorgen. Een therapie die succesvol is gebleken.
Mevrouw Jong dweept ermee. Maar haar zorg vóór, en invloed óp de
aan haar toevertrouwde kinderen speelt er de hoofdrol bij, zo blijven
wij denken.
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De Zeehondencrèche Lenie ’t Hart heeft Pieterburen beroemd gemaakt.
Je moet een goed geheugen hebben om je te kunnen herinneren, wanneer je voor het eerst van Pieterburen gehoord hebt. Zo lang genieten
de Waddenzeehonden al van hun privé kliniek. We droegen C 1000 bij
aan de kosten van vernevelaars, nodig voor de behandeling van zeehonden met longworminfecties.
De poezenopvang is in ons rijtje gegadigden weer prominent vertegenwoordigd. Vier instellingen konden we helpen, waarvan drie oude
bekenden. De vierde is voor ons dus een nieuwkomer. We noemen ze
op: Stichting Fideilin Support te Waddinxveen, Stichting Dierenplaatsingsdienst Den Haag, Stichting Zwerfkatten havengebied IJmuiden,
en Stichting Zwerfkatten Rijnmond te Rotterdam. De eerste drie kregen elk C 800; de laatstgenoemde is een aan de dierenbescherming
gelieerde Rotterdamse instelling van formaat! Ze hebben dan ook een
enorm werkterrein te bedienen. Aan kosten voor investeringen in een
aparte kittenopvang hebben we C 1000 bijgedragen.
Het laatste project is heel bijzonder. Dat is voor een diersoort, waarvan we denken dat geen lezer hiervan ooit heeft gehoord. Bent u wel
eens agapornissen tegengekomen? Als u dat ambieert, dan moet u
naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. En toch zijn ze daar in eerste
instantie niet om bekeken te worden, maar omdat ze opgevangen zijn.
Het zijn afgedankte dwergpapegaaitjes, waarvan er blijkbaar veel van
bestaan. Blijdorp heeft er een aparte volière voor nodig en daaraan
betaalden we C 4000 mee. De lovebirds zullen ons dankbaar zijn, want
ze hebben het er heerlijk!
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uitkeringen natuurbehoud
Vlak na het einde van de Tweede Wereldoorlog was de geleerde les
uit de hongerwinter, dat de agrarische sector van de natie moest
garanderen, dat er onder alle omstandigheden het nodige voedsel voor de totale bevolking kon worden geproduceerd. Bovendien
vonden de toenmalige regeringen het nodig, om een actieve emigratie politiek als beleidslijn te volgen. Overbevolking werd tot een
actueel probleem gebombardeerd. Tijden veranderen. Groei door
vrije wereldhandel werd en wordt nog steeds als een zaligmakend
doel nagestreefd. Dus tal van boeren moeten stoppen met telen en
hun grond wordt voor de bouw van woningen, bedrijfsterreinen
en/of natuur bestemd. Nieuwe natuur vinden we als Dinamo Fonds
natuurlijk prachtig. Maar ook natuur verlangt beheer. Zal de overheid de kosten hiervan ook in een minder rooskleurige toekomst
voor haar rekening blijven nemen? Als het thema bezuinigen zich
weer en luidkeels aandient, gaat ook hier een probleem opdoemen,
dat het Dinamo Fonds een beetje kan helpen oplossen. Daarom is
het evident, dat het Dinamo Fonds moet blijven groeien.
Van de 7 natuurprojecten welke wij in 2009 ondersteunden, was
Stapsteen ’t Zwanenbroekje in de polder van Ubbergen, het meest
ongewone. Het gaat hierbij om particulier bezit. Samen met de sbnl
(Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en een serie overheidsen natuurinstanties is een plan ontwikkeld voor de aanleg van een
rietmoeras. Aldus werd de natuurlijke situatie in het laagste deel van
de Ooijpolder hersteld. Voor vogels was het geen probleem om hun
nieuwe paradijsje te ontdekken; zij hebben geen informatiepanelen
nodig. Dus kwam onze C 6.000 de natuur volledig ten goede.
Landschapsbeheer Groningen noemde zijn project ‘Bloeiende Bovenranden’. Wie op de kaart van Groningen de vele kleine nog niet zo lang
geleden geplante kleine z.g. ruilverkavelingsbosjes intekent, gaat denken dat de provincie last van mazelen heeft. Dit is natuurlijk niet het
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geval, maar al die bosjes zijn kaal en ongezellig en verdienen een z.g.
mantel. Die bestaat uit struiken en kruiden. Dat ziet er niet alleen leuker uit, maar levert ook diensten aan allerlei soorten dieren. Die zorgen weer voor voedsel voor de bomen. Dus is er werk aan de winkel in
Noord Groningen. De provincie betaalt 60% van de kosten. Wij keerden een bedrag van C 3.000 aan het project uit.
Kent u Hanneloes Weeda van het Landschap Noord-Holland? Zij on-
dertekent met de term ‘subsidioloog’. Voor ons is dit een duidelijke
waarschuwing, zo van hou je hand op de knip! In de praktijk viel het
mee, we zijn ons wel bewust geworden, dat ons woordenboek van de
Nederlandse taal nodig vervangen moet worden. Ons werden drie projecten voorgelegd, waarvan één gaat om het beheer van de rietkragen
in het Ilperveld. Er zijn er daar nogal wat! Zeg maar 100 hectaren en die
verlangen elk om C 2.200 kosten. We droegen C 4.500 bij en dus kunnen daarvan twee hectaren duurzaam botanisch worden onderhouden. Het Ilperveld is het waard, dat staat buiten kijf!
Elders in het land treffen we vergelijkbare waterrijke rietlanden of
moerasbossen aan ‘De Weerribben’ in de kop van Overijssel en de
’Vlietlanden’ boven Vlaardingen. In elk van deze twee natuurgebieden
hebben 20 vrijwillige jongeren van beiderlei kunne en afkomstig uit
een bonte rij van landen, onder leiding van een stoere boswachter de
handen uit de mouwen gestoken. Daar waar riet slechts handmatig
gemaaid kan worden, moesten zij het karwei als vakantiebezigheid
volbrengen. De deelnemers gingen na afloop erg voldaan naar huis
terug. Onze bijdrage ad C 3.000 ging naar S.I.W. de instelling die dit
alles organiseert. Daarvan hebben dus ruim 40 man 14 dagen lang en
zeg gerust ook veel, gegeten en gedronken!
Het Geldersch Landschap kreeg van ons C 6.000 uitgekeerd als bijdrage aan hun project ‘Natuurherstel Lindese Laak en Haller Laak’. Het
gaat om natuurgebied bezuiden Vorden. Het waterschap Rijn en IJssel zorgde voor het weer op orde brengen van watergangen, als sloten
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en beekjes. Het Landschap nam de beplanting van de oevers voor z’n
rekening. Gedurende de drie volgende jaren is het beheer ervan ook in
de prijs begrepen. Dan wordt het er zeker weer erg mooi!
Het volgende project speelt zich af in de Beemster bij de plaats Rustenburg. Het houdt verband met de restauraties van de drie molens
in eigendom van de Stichting De Schermer Molens. Deze instelling
heeft ook een stuk grond in bezit en dat bestaat uit ‘de Historische
Molenkaart uit 1631’ en nog wat rietvelden en de voorsloot, waarop de
drie molens het water afmaalden. De cultuurhistorische waarde van
dit gebied is groot. Er is subsidie van o.a. Europa tot een bedrag van
C 200.000. Voor zo’n zelfde bedrag draaien het Landschap Noord Holland en de Stichting De Schermer Molens op. Laatstgenoemde vroeg
ons om een bedrag van C 2.500 bij te dragen en dat hebben we dus met
genoegen uitgekeerd. In dit landelijk gebied is het uitzicht op de drie
watermolens gewoon een plaatje.
Het laatste, 7e natuurproject heet Straelens Broek en is ook weer nat.
Het speelt zich af aan de Duitse grens nabij Arcen, een plaatsnaam
die onmiddellijk de associatie met de Stichting Het Limburgs Landschap oproept. Terecht, en ook hierbij is het niet alleen een kwestie van natuur, maar ook van cultuurhistorie. Je kan teruggaan in de
geschiedenis zolang als je wilt, bijvoorbeeld naar de 80-jarige oorlog.
Toen werd er een 50 km lang kanaal gegraven, waarlangs 24 schansen
werden opgeworpen. Een ervan was Fort Hazepoot tussen de moerassen. Straelens Broek was zo’n moeras. Het project wil ook historie
blootleggen of bewaren. Zo wordt een stukje kanaal weer uitgegraven, beekjes krijgen hun meanderend beloop terug en de contouren
van het fort worden blootgelegd. Het gebied wordt niet alleen mooier,
maar ook interessanter. Het prijskaartje laat C 1,25 mln. zien. De Europese Unie, het Rijk en het Waterschap betalen de grote hoop. Wij hielpen met onze uitkering van C 5.000 het nog bestaande tekort voor het
Limburgs Landschap te verkleinen.
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uitkeringen monumentenzorg
Over het algemeen zien monumenten er nu in Nederland prachtig uit.
Er zijn ook ettelijke miljoenen aan restauratiekosten mee gemoeid
geweest. Om ze mooi te houden, moeten ze permanent worden onderhouden. Daar hangt een prijskaartje aan. De vraag of de financiering ervan ooit een probleem gaat vormen, is zeker relevant. De rol
van het Dinamo Fonds is duidelijk, want zijn vermogen staat borg
voor de continuïteit van uitkeringen. Maar afgemeten aan de omvang
van het probleem, kan het Dinamo Fonds niet meer dan een paar kruimels bijdragen. Het bijzondere aspect van deze kruimels is alleen dat
men er redelijkerwijs op kan rekenen, dat ze elk jaar weer beschikbaar komen. Er zit een element van belofte of garantie in, waaraan
een hoge waarde moet worden toegekend. Daarom is het zo belangrijk dat fondsen als het Dinamo Fonds in omvang blijven groeien!
Het minst conventionele project, dat wij in het kader van de monumentenzorg in 2009 hebben begunstigd, was wel de restauratie van
vier standbeelden in de tuin van Artis, de dierentuin van Amsterdam.
We moeten er wel bij vertellen, dat Artis’ project veel verder reikt
dan de Vier Jaargetijden alleen. We zouden bijna zeggen, het geheel
heeft trekjes van een metamorfose. De daarvoor nodige bedragen zijn
astronomisch in vergelijking met onze C 2.000, die opgingen aan de
verjongingskuur van ongeveer één van de vier beelden.
Er was nog zo’n kuur voor een standbeeld in de lijst van projecten
waaraan we meebetaalden. Dit slaat op de Nederlandse Leeuw in Park
1813 op de Lemelerberg. Dat is geen rijks-, maar ‘slechts’ een gemeentelijk monument, maar dat wel alleszins de moeite van het restaureren waard is. Het heeft zeker cultuurhistorische waarde en dateert uit
1913. De restauratie is een project van eigenaar Landschap Overijssel
en zal in 2010 plaats hebben.
Nog een ongewoon project dat we in 2009 steunden, gaat over de
drie gevelstenen van het Hofje van Gratie in ons eigen Delft. De eige-
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naar ervan is de Vereniging Hendrick de Keyser. De restauratieschilder
ontdekte, dat er wel zo’n 50 lagen verf op de stenen zit. Onderzoek
daarvan moet nu geschiedkundige informatie over teksten, kleuren
en figuren opleveren. Dit is uiteraard een moeilijk en dus kostbaar karwei, dat we met C 2.000 hielpen uitvoeren.
Op twee na bedroegen onze uitkeringen op het gebied van monumentenzorg C 2.000 per geval. Eén uitzondering was de genoemde
Nederlandse Leeuw, de andere de muur aan de voorzijde van de
Begraafplaats van de Protestantse Gemeente Oosterhout. Dit is een
rijksmonument en aan de financiering van ook deze restauratie namen we met C 1.000 deel. In totaal hebben we aldus 16 aanvragen kunnen honoreren. Elk van de hierna volgende gegadigden ontvingen
een uitkering ad C 2.000. Hun restauraties hebben betrekking op een
molen, vijf kerkorgels en op zes kerkgebouwen, waarvan twee van
alleen glas-in-lood ramen.
De Emma-kerk in Soest is nog geen 80 jaar oud, maar heeft een architectuur die de gemeentelijke monumentenstatus rechtvaardigt.
De kosten van reparatie van drie driehoekige glas-in-lood ramen ad
C 60.000 vormen dan toch een probleem en dat hielpen we voor één
raam oplossen. In Bakel gaat het om herstel van een onvolmaakte
bevestiging van een 7-tal waardevolle glas-in-lood ramen. Dat ging
C 83.000 kosten. Voor de H. Willibrordus Parochie is er staatssubsidie
van C 60.000, maar de laatste restjes zijn toch nog moeilijk bij elkaar
te krijgen. Wij zijn blij aan het behoud van deze ramen te hebben kunnen bijdragen.
In Winterswijk staan nogal wat molens, De Bataaf is de derde op rij,
waarvan we de restauratie nu hebben meebetaald. Deze, jongste,
leverde een extra museumstukje op, te weten een ‘antieke’ regulateur,
een apparaatje dat het maaltempo helpt stabiliseren. Dit heeft ooit,
vele jaren geleden, de Bataaf gediend. Het stond daarna jarenlang te
pronken bij de fabrikant van regulateuren en mag dat nu in de Bataaf
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zelf gaan doen. Al doet het dan geen mechanische dienst meer, de verloren zoon is er toch mee naar huis teruggekeerd.
Liefst vijf kerkorgels kregen in 2009 financiële steun van het Dinamo
Fonds. Wij kunnen het gewoon niet laten: het uiterlijk van heel veel
orgels is bijzonder aantrekkelijk. Meestal hebben ze monumentale
fronten en ook zijn ze bijna allemaal rijkelijk versierd. Dat kan houtsnijwerk van de kast zijn, maar ook verguldsel en wat dies meer zij.
Wij zoeken ze in ieder geval niet uit op kwaliteit van de klanken welke
ze als muziek maken. Toch is dit de reden van hun bestaan! Wij horen
ze hoogstens wanneer ze gerestaureerd zijn en dan is de buit al binnen. Het Josephorgel in Haarlem is qua uiterlijk niet zo buitengewoon,
maar is wel beroemd. Bijna elk kerkorgel wordt vaak aangeduid met de
naam van de bouwer ervan, maar Joseph was echt geen orgelmaker.
Dit orgel draagt de naam van de Sint Joseph Kerk. De bouwer in 1856
was H.D. Lindsen uit Utrecht. Daarna, in 1861, heeft M. van den Brink er
met zijn vingers aangezeten en in 1907 heeft P.J. Adema er zoveel aan
veranderd, dat het een Adema-orgel werd. Maar ‘men‘ spreekt toch
maar liever van het Joseph-orgel, dat veel bespeeld is door de componisten Hendrik Andriessen en Albert de Klerk. Daar dankt het orgel
zijn roem grotendeels aan en dus moet het wel een bijzonder goed
instrument zijn.
De volgende vier orgelrestauraties bevinden zich allemaal in dorpskerken. Het betreft: – het Ypma-orgel in De St. Martinuskerk in ’t Veld
(Noord-Holland) – het van Dam-orgel in de Hervormde Kerk te Brakel (Noord-Brabant) – het Loret-orgel in de Lambertuskerk te Vessum
(Noord-Brabant) en – het orgel uit 1714, bouwer onbekend, in de Oud
Katholieke Kerk te Zaandam. Excuus aan de stad Zaandam. Maar de
maat van de Oud Katholieke geloofsgemeenschap komt wel overeen
met die van een doorsnee dorpskerk.
Dan nog vier ‘gewone’ kerkrestauraties. De Doopgezinde Vermaning
in Enkhuizen restaureert nauwelijks, maar moet wel C 52.000 uitge-
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ven voor het bruikbaar houden van de kerk. De rijkssubsidie bedraagt
C 4.490 en zelf zorgt de kerk voor C 8.000. Het is dus sprokkelen
geblazen! De Protestantse Kerk in Loenen kampte met een veel groter, maar overigens zelfde probleem en dat betreft een dorpskerkje,
dat iedereen toch lijkt te kennen. Wij hielpen met de laatste loodjes.
De Maartenskerk in Kollum heeft wel grote bedragen aan overheidssubsidie toegezegd gekregen, maar helaas blijft er dan nog een groot
tekort over om zelf te financieren. Dat was afgedekt op C 10.000 na,
toen het Dinamo Fonds er a.h.w. 20% van voor zijn rekening nam. De
Lutherse kerk in Delft hebben we met hun eerste fase van de restauratie geholpen. We konden het gewoon niet laten om ook een beetje aan
de tweede fase bij te dragen. En nu maar hopen dat er geen derde fase
in het verschiet ligt!

Groei van het vermogen Dinamo Fonds (x 1.000)
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jaarrekening 2009
Balans per 31-12 (gecomprimeerd)
Activa
Effecten
Liquiditeiten

2009

2008

2.254.663 2.242.012
2.643.288 2.149.512

Passiva
Eigen vermogen
Nog te betalen

4.897.951 4.391.524		

2009

2008

4.877.188 4.370.780
20.763
20.743
4.897.951 4.391.524

Staat van Baten en Lasten (gecomprimeerd)
Baten
Netto donaties
Rente en dividend

2009

2008

125.514
167.017

171.198
271.065

Lasten

2009

Uitkeringen
Kosten

Waardevermeer-			 Waardevermindering effecten

-

352.296

dering effecten

			 Overschot*

644.827

90.000
48.419
-

442.263		

506.408
644.827

2008
120.000
44.275
1.564.527
1.286.539
442.263

* 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.

Beleggingsresultaat *
2009

2008

1992 t/m 2009 (gem. per jaar)

11,23%

-25,8%

10,2%

* = waardeverschil + rente en dividend, uitgedrukt in % van het gemiddeld ter beschikking staand vermogen
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financiën
De gebeurtenissen op de financiële markten in 2009 zullen ons heugen. In principe hebben we als beheerder van ons eigen vermogen
daarop gereageerd door bijna niets te doen. Niet zo zeer omdat we
door angst bevangen waren, dan wel om onze liquide middelen als
meest waardevaste bezit te laten toenemen. Dit houdt in dat wij
de toekomstige ontwikkelingen in de wereld van de financiën met
wantrouwen tegemoet zien. Wij vragen ons af, of de autoriteiten
niet een overdosis aan medicijn aan de aan een creditcrisis lijdende
wereldeconomie hebben toegediend. De bedragen aan schuld die
van de banken naar de staat zijn overgeheveld in combinatie met het
ongelimiteerde oppompen van de geldhoeveelheid in circulatie zijn
ongekende fenomenen. De gevolgen ervan moeten we afwachten.
Onze liquiditeit bewaren we intussen tot we er (staats-)obligaties met
een fatsoenlijk rendement voor kunnen kopen. Met andere woorden
we wachten op een stijging van de rente op lange termijn. Die is nu
laag of extreem laag, hoe je het ook wilt noemen. Het vermogen heeft
onder de crisis geleden, maar in 2009 is dit verlies ten dele gedelgd. Er
blijft nog een flinke brok uit 2008 over om weggewerkt te worden. Dat
is onze opgaaf voor 2010 en misschien wel voor volgende jaren. Hoe
moeilijk de toekomst zal zijn, hangt weer af van de mate waarin de
wereldeconomie zich uit de crisissituatie weet te bevrijden. Wij vinden
het moeilijk om optimist te zijn. Voor ons reden om met beleggen de
conservatieve weg te blijven bewandelen. We plegen elk jaar het beleggingsresultaat volgens een vaste formule uit te drukken in een percentage van het gemiddelde beschikbare vermogen. Voor 2009 was het
gelukkig weer positief, t.w. 11,23%. Het resultaat van ons vermogensbeheer sinds de oprichting van het Dinamo Fonds is ook fractioneel
gestegen tot 10,20%, dat betekent dus vanaf 1992 een jaarlijkse vooruitgang met gemiddeld 10,2%. Dit is het resultaat van ons eigen vermogensbeheer en daar behoeven we ons dus echt niet voor te schamen.

jaarverslag 2009
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Het Dinamo Fonds heeft in 2009 C 90.000 uitgekeerd en dit is 25%
minder dan de uitkeringen van 2007 en 2008. We streven uiteraard
naar een zo spoedig mogelijke terugkeer naar het vorige uitkeringsniveau. Of we dit in 2010 halen, is verre van zeker, maar de verwachting, dat we dit jaar minimaal weer C 90.000 gaan uitkeren is
wel realistisch. Een ding is zeker: de Raad van Bestuur neigt in zijn
financiële beleid steeds naar degelijkheid. We mogen erg blij zijn
dat we in 2009 dank zij een schare trouwe donateurs een bedrag ad
C 125.514 aan het fondsvermogen hebben kunnen toevoegen. Goed,
vorig jaar was dat C 45.700 meer, maar de crisis heeft toch maar een
beperkt effect gehad op deze bron van vermogensaanwas. Hier is
de plaats om al die donateurs hartelijk te bedanken voor hun blijk
van appreciatie van het Dinamo Fonds. Het geld is feitelijk gebruikt
om het in 2008 door koersverlies op beleggingen beschadigde vermogen deels te herstellen. Ook het forse koersherstel op de effectenbeurzen heeft bijgedragen aan het terugwinnen van verloren
terrein. Al met al is het Fondsvermogen in 2010 gestegen van C 4,37
mln. naar C 4,8 mln. oftewel met bijna 10%. Het vermogen bestond
in het begin van 2009 voor 49% uit liquiditeiten. Aan het einde van
het boekjaar was dit gestegen naar 54%.
De kosten bedroegen C 48.419. Dit is meer dan in het jaar ervoor,
toen we in verband met een gedwongen interne verhuizing een
half jaar lang geen huur hoefden te betalen. Het uitgavenbeleid
bleef ongewijzigd en aan de norm van 1% van het vermogen is voldaan. Het netto inkomen, te weten ontvangen rente en dividenden bedroeg met C 170.188 ruim een ton minder dan vorig jaar. We
houden er rekening mee, dat vooral als gevolg van de extreem lage
rentestand onze inkomsten in 2010 verder zullen afnemen.
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donateurs
In het vorige hoofdstuk over de financiën
hebben wij reeds gemeld, dat u in 2009 gezamenlijk hebt gezorgd voor een toevoeging
van liefst C 125.514 aan het vermogen van onze stichting. Het belang daarvan hebben we
besproken en ook onze dank aan u hebben
we op die plaats uitgesproken.
Voor donateurs zijn de fiscale regels op het
gebied van goede doelen uiteraard van groot
belang. De belastingdienst probeert het u
soms makkelijk te maken en dat deden ze in
het afgelopen jaar door de instelling van de
z.g. anbi-regeling. Op zich brengt dit geen
verandering in hun tarieven met zich mee,
maar met die vier letters duidt de Belastingdienst nu wel de instellingen aan, waarbij
donateurs hun genot van een aftrekpost kunnen uitleven. anbi staat voor Algemeen Nut
Beogende Instelling. Het Dinamo Fonds geniet nu de anbi-status. Donaties zijn dus
binnen de daarvoor geldende grenzen voor
de inkomstenbelasting aftrekbaar. Voor notarissen is de anbi-regeling van belang, want
nu kunnen ze op internet de lijst van anbi-instellingen onmiddellijk aflezen. Bij het opstellen van een testament zullen ze dat ook zeker
doen. Het nalaten aan het Dinamo Fonds is
dus vrij van successierecht omdat het een anbi betreft. Indien u in uw testament schenkingen aan een goed doel wilt opnemen,
houdt dan alstublieft het Dinamo Fonds in
gedachten. Het bijzondere daarvan zijn niet
alleen de doelen – Dieren, Natuur en Monumenten – maar ook ons systeem om ontvangen legaten in hun geheel te beschouwen als
kapitaalsoverdracht. Wij gaan uw geld dan alleen gebruiken voor het genereren van meer
jaarlijkse inkomsten, waaruit wij de uitkerin-
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gen aan onze doelen betalen. Aldus blijft
uw kapitaal in stand en blijft onze stroom
uitkeringen vloeien en dat tot in lengte van
dagen. Uw geld raakt dus in principe nooit
op, maar levert op den duur veel meer op.
Belasting is er niet meer bij. Sinds de oprichting van het Dinamo Fonds hebben wij al
7 legaten mogen ontvangen, waarmee we
buitengewoon geholpen zijn. Die donateurs
vergeten we niet. In ieder jaarverslag gedenken we deze erflaters door hun naam in de
hierna volgende erelijst te publiceren. Het is
onze manier om hen in grote dankbaarheid
te blijven gedenken.

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
Cornelia J. van Raalte-van den Broek,
Rotterdam, † 13-08-08
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uitkeringsregister
*) Voor de uitkeringen gedaan in de periode 1992 t/m 2004 verwijzen we U naar onze website, www.dinamofonds.nl
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2005
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
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008

doelgroep welzijn van dieren
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
¤
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.
¤
Limburgs Landschap (Boomkikkerproject) ¤
Stg. AAP
¤
Vogel- en Egelopvang Delft e.o.
¤
Stg. Dierenhulp-Dierenambulance Tiel ¤
Stg. Dier en Recht, Amsterdam
¤
Stg. Haags Dierencentrum
¤
Stg. ’t Olde Manegepeerd, Dalmsholte ¤
Stg. Kattenhulp Delfland, Delfgauw
¤
Stg. Fideilin Support, Waddinxveen
¤
Vogelwerkgroep Boxmeer e.o.
¤
Stg. Op Herme, Ell
¤
Stg. Ned. Opvangcentrum Papegaaien ¤
Stg. Dierentehuis Alkmaar (website)
¤
Kerkuilenbescherming Steenwijk e.o.
¤
Stg. Groennetwerk Veluwe
¤
Stg. Ned. Opvangcentrum Papegaaien ¤
Stg. Dierenasiel Breda e.o.
¤
Vogelwerkgroep Boxmeer e.o.
¤
Stg. Dierenambulance Steenwijk/Meppel ¤
Stg. Dierenwei Geitenbrei
¤

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
5.000
5.000
5.000
3.000
3.000
2.500
2.000
1.500
1.500
1.000
500
9.000
7.500
5.000
2.750
2.500
2.000
2.000
2.000
1.900
1.500
1.500
1.200
900
250
4.500
3.800
1.750
1.500
1.500
1.000

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008

Stg. Dierenplaatsingdienst Den Haag
¤ 750
Stg. AAP
¤ 5.000
Dierenbescherming afd. Leeuwarden
¤ 3.000
Stg. Navajo Ranch, Rotterdam
¤ 3.000
Dierenbescherming afd. Haarlem e.o.
¤ 1.700
Stg. Kattenbescherming Nederland
¤ 1.000
Beheersstg. Nieuwe Nes, Schagen
¤ 1.000
Stg. De Kittenmand
¤ 1.000
Stg. Op Herme, Ell
¤ 1.000
Stg. Vogelopvang Utrecht
¤ 1.000
Stichting Witte Mus
¤ 800
Stichting Dierentehuis Nieuwe Waterweg ¤ 5.000
Dierenambulance Rotterdam e.o.
¤ 200
Stichting Akka’s ganzenparadijs
¤ 500
Diergaarde Blijdorp
¤ 4000
Dierenhulpcentrum Sittard
¤ 1500
Vogel- en Egelopvang Delft e.o.
¤ 2500
Stichting Zwerfkatten Rijnmond
¤ 1000
Zwerfkatten Havengebied IJmuiden
¤ 800
Stichting “Herberdina Japin-Timmer
¤ 3500
Zeehonden crèche Lenie ’t Hart
¤ 1000
Stichting Oehoewerkgroep Nederland ¤ 800
Dierenopvang Rijnmond
¤ 2500
Stichting Fidellin Support
¤ 800
St. Dierenplaatsingsdienst Den Haag
¤ 800
Stichting ‘Op Herme’
¤ 1000
Vogelwerkgroep Boxmeer en Omstreken ¤ 800
Stichting Dierentehuizen Kennemerland ¤ 1000
Stichting Dierenambulance Dier in Nood ¤ 1500
doelgroep natuurbehoud
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.
0¤0.21
Zuid-Hollands Landschap (Diefdijk-west) ¤ 12.000
Stg. De Bovenlanden, Wilnis (Gagelgeb.) ¤ 5.000
SIW Intern.Vrijwilligersprojekten, Utrecht ¤ 3.000
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
Stg. De Bovenlanden, Aalsmeer
¤ 10.000
Landschap Noord-Holland (Balgzandpolder) ¤ 10.000
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2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2005
2005
2005
2005
2005
2005
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2005
2005
2005
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2006
2006
2006
2006
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2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007

siw Intern. Vrijwilligersproject, Utrecht ¤ 4.500
Agr. Natuurvereniging West Friesland
¤ 3.000
Stg. reakt regio Haaglanden
¤ 2.500
Het Drentse Landschap (Dalerpeel)
¤ 10.000
St. Beheer Natuur & Landelijk gebied
¤ 6000
Landschapsbeheer Groningen
¤ 3000
Stichting Het Geldersch Landschap
¤ 6000
Landschap Noord-Holland
¤ 4500
Stichting Het Limburgs Landschap
¤ 5000
Stichting Int. Vrijwilligersprojecten
¤ 3000
Stichting Schermer Molens
¤ 2500
doelgroep monumentenzorg
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
RK Par. H. Antonius van Padua, Keldonk ¤ 2.000
Dorpskerk Bleiswijk (dakruiter)
¤ 2.000
Baptistengm. Hoogeveen (vm. synagoge) ¤ 2.000
Vituskerk, Hilversum (toren)
¤ 2.000
Dorpskerk Beekbergen (Schilling-orgel) ¤ 1.000
Hervormde Kerk Wadenoijen (orgel)
¤ 1.000
NH Kerk Paesens (Gilmann-orgel)
¤ 1.000
RK Kerkhof Zwolle (kapel + ommuring) ¤ 1.000
Hist. Stg. De Cromme Leeck, Wognum ¤ 1.000
Grafm. J. van ’sGravenweert, Oosterbeek ¤ 1.000
Gem.mus. Helmond (waterput kasteel) ¤ 1.000
Stg. Behoud Zerkenvloer Graft
¤ 500
Dorpskerk, Middenbeemster
¤ 3.000
Hervormde Kerk, Koudekerk a/d Rijn
¤ 3.000
RK Kerk, Beesd
¤ 3.000
Stg. Kasteel Heeswijk
¤ 3.000
Stadsherstel Hindeloopen (sluis + -brug) ¤ 2.500
Sint Bonifatiuskerk, Leeuwarden
¤ 2.500
Verg. Rotterdamse Manège
¤ 2.000
Hervormde Kerk, Kantens (orgel)
¤ 2.000
Ver. Chr. Gem. Dokkum (Van Dam-orgel) ¤ 2.000
Molenstg. Westerkwartier (De Eendracht) ¤ 2.000
Stg. Widde Meuln, Ten Boer
¤ 2.000
Stg. Oude Alg. Begraafplaats, Zeist
¤ 1.000
Stg. Station op Wielen, Houten
¤ 1.000
Stg. Praalgraf M. baron van Coehoorn
¤ 1.000
Protestantse Kerk, Zeddam
¤ 1.000
PKN Kerk, Wons
¤ 1.000
NH Kerk, Niekerk
¤ 1.000
Sint Plechelmuskerk, De Lutte (ramen) ¤ 1.000
Hervormde Kerk, Angerlo
¤ 1.000
Oosterkerk, Hoorn
¤ 4.000
Hervormde Kerk, Ommelanderwijk
¤ 3.000
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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
¤
Stg. Beh. Gr.- of Sint Michaëlskerk, Zwolle ¤
Doopsgezinde Gem. Makkum (hekwerk) ¤
RK Parochie Sint Vitus (interieur kerk)
¤
Stg. Beh. Monum. Gem. Franekerdeel
¤
Herv. Gem. Tjamsveer (rest. toren en kerk) ¤
Herv. Gemeente ’s Gravenmoer
¤
Ger. Kerk Harderwijk (Plantagekerk)
¤
Prot. Gem. Veere (Kleine Kerk)
¤
Prot. Gem. Rolde (orgel)
¤
Par. St. Joseph te Utrecht (orgel)
¤
Herv. Gem. Naaldwijk (orgel)
¤
Stg. van Deventer / Heyneman-orgel
¤
Stg. Restauratie Knipscheer
¤
Stg. Het Limburgs Landschap (volmolen) ¤
Stg. Z.H. Landschap (watermolen)
¤
Molenstichting De Koe (Ermelo)
¤
Stichting Molens Binnenmaas
¤
Joodse Begraafplaats (Workum)
¤
N.H. Gem. Ootmarsum (Hofmeiershuis) ¤
Stichting Molen “Bataaf”
¤
Vereniging Hendrick de Keyser
¤
Artis
¤
Prot. Gem. Oosterhout
¤
Landschap Overijssel
¤
St. Jospehkerk Haarlem
¤
Coll. Kerkrentm. Herv. Gem. te Brakel
¤
St. Martinusparochie in ‘t Veld
¤
Parochie St. Lambertus
¤
Bisschopskas van Haarlem
¤
Doopsgezinde Gemeente Enkhuizen
¤
Prot. Gem te Loenen Veluwe
¤
Parochie H. Willibrordus te Bakel
¤
Evangelisch-Lutherse Gemeente Delft
¤
Maartenskerk te Kollum
¤
Prot. Wijkgemeente Soest-Nooord
¤
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2.000
3.000
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2.000
2.000
2.000
2000
2000
2000
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2000
2000
2000
2000
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2000
2000
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