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doelstelling

twintig jaar dinamo fonds

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.

Op de laatste dag van 2011 was het Dinamo Fonds jarig:
het werd twintig jaar. We hadden er een feest van kunnen
maken, maar dat hebben we niet gedaan. In de eerste plaats
niet, omdat twintig jaar niet zo buitengewoon is. Vijftig jaar,
dat is pas wat en vijfentwintig misschien ook al. Bovendien
zijn de tijden er niet naar om uitbundig verjaardag te vieren.
Het is per slot crisis en twee van onze doelen ondervinden
last van een terugtredende overheid. Op deze plaats mogen
we desalniettemin onze tevredenheid uitspreken over wat
we hebben bereikt. Achteraf kan men zeggen, het had nog
beter gekund, maar we hebben nu dan toch maar een vermogen van vijf miljoen Euro opgebouwd. En in die twintig jaar
hebben we alles bij elkaar, op een haar na, anderhalf miljoen
uitgekeerd. Ook kunnen we nu al zeggen, dat we de volgende
twintig jaar veel meer gaan uitkeren. Want, als we er supervoorzichtig van uitgaan, dat het vermogen al die tijd stabiel
blijft en dat de gemiddelde rentestand 4% wordt en dat we
twintig keer niet meer dan 1% uit het vermogen aan elk doel
uitkeren, dan wordt het totaalbedrag van die uitkeringen
toch 3 miljoen! Inderdaad, het dubbele van onze al geleverde
prestatie. Dit is echter alleen maar een fantasieloze schatting. Het vermogen van het Fonds zal namelijk vast toenemen uit hoofde van donaties, erflatingen en wellicht ook nog
dank zij waardestijging van beleggingen. Meer vermogen
betekent meer uitkeringen en dus ziet de toekomst van het
Dinamo Fonds er helemaal zo slecht nog niet uit.

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.
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inleiding – schulden en andere perikelen

bestuursaangelegenheden

We leven in een crisistijd. In Europa
is het echt een schuldencrisis.
Schulden zijn alleen te delgen door
aflossing – door de debiteur –, dan
wel door – al of niet vrijwillige –
afschrijving door de crediteur. In
de laatste 50 jaar was het in geval
van recessie de gewoonte, om meer
schulden te maken om de bestaande
af te lossen, maar helaas er zijn grenzen. In het zo onzorgvuldig opgezet
te Europa is zo’n grens bereikt. De
politieke leiders worden opgeroepen
om besluiten te nemen. Welke? Het
antwoord kan alleen zijn: ‘we’ – of
‘jullie’ moeten ervoor opdraaien. Wie
de schoen past, trekke hem aan. Dat
in een tijd waarin iedereen met zijn
eigen hoge schuld wordt geconfronteerd. Geen nood, we drukken
gewoon geld bij zeggen de Centrale
Bankiers in koor en de rente drukken
we dan maar naar nul. De economie
lijkt er nauwelijks boodschap aan te
hebben: de groei – het wondermiddel – blijft nog uit. Dit alles lijkt op
een zeker moment te moeten gaan
leiden tot onhoudbare inflatie of
deflatie. De keuze is dan echter
niet meer aan ons.
Voor beleggers is goede raad
duur. Die joegen de prijs van edele
metalen, van schaarse grondstoffen,
van renderend vastgoed, maar ook
van obligaties en sommige catego-

In de bestuursvergadering van april 2011 eindigde de termijn van het
bestuurslidmaatschap van de heer mr. Rutger R. Wijnen. Hij had zich
niet herkiesbaar gesteld en toen is er dus na 17 jaren afscheid van hem
genomen. Bij die gelegenheid is hem dank gezegd voor zijn bijzondere
bijdragen aan het welzijn van het Fonds.
We zijn blij melding te kunnen maken van een versterking van onze
Raad van Advies. Vorig jaar hebben we u al ingelicht over de benoeming van jhr. ir. Leo L.M. van Nispen tot Sevenaer. Hij beschikt over veel
kennis van en ervaring op het gebied van de monumentenzorg. In de
zomer van 2011 hebben we jhr. mr. Frans C.M. van Rijckevorsel ontmoet,
die in zijn leven een schat van ervaring op het gebied van natuurbeheer en -ontwikkeling in tal van functies heeft opgedaan. In het najaar
is ook hij toegetreden als lid van onze Adviesraad. Hieraan kunnen
wij tot ons genoegen toevoegen, dat oud-praktiserend dierenarts dr.
W.F.Goswin A. Immink onze uitnodiging om toe te treden tot onze Raad
van Advies eveneens heeft aangenomen. Wij zijn de drie heren bijzonder erkentelijk, dat zij het Dinamo Fonds bij zijn taakstelling willen
helpen. De heer Immink is al geruime tijd bestuursvoorzitter van de
Manders-Brada Stichting uit Den Haag, een instelling die als doel alleen
dierenwelzijn heeft, maar overigens nagenoeg net zo werkt als het
Dinamo Fonds. Zijn benoeming belooft ook nog eens de relatie tussen ons beider instellingen te bevorderen. Van nu af aan zijn dus elk
van onze drie doelen met een vakman in de Raad van Advies vertegenwoordigd, waarmede ons bestuur zich in niet geringe mate gesteund
gevoelt.
De heer Pieter Kerdel, die sinds 2004 het Dinamo Fonds als lid van
de Raad van Advies heeft gediend, zag zich om gezondheidsredenen
helaas genoodzaakt zijn lidmaatschap op te geven. Uiteraard betreuren wij zijn vertrek en nog meer de reden waarom. Wij zijn de heer
Kerdel veel dank verschuldigd voor de steun welke hij aan het Dinamo
Fonds heeft gegeven.

rieën aandelen op. Het vele geld, dat
niet in de economie gebruikt wordt,
zoekt een uitweg. De overheid profiteert van lage rente bij uitgifte van
lang lopende obligaties. Anderzijds
zijn spaarders de klos, hun renteontvangsten zijn ondermaats. Zij
moeten een niet gering deel van het
crisis-gelag betalen. Dit zijn niet alleen de pensioengerechtigden, maar
ook fondsen met een vermogen – en
een anbi status – zoals het Dinamo
Fonds. Uiteindelijk gaan de doelen
tekort komen, zo ook de onze.
Was dat maar onze enige zorg.
Er zijn helaas veel meer redenen om
bezorgd te zijn. Onze wereld verandert in een razend tempo. Dankzij
de digitale revolutie met in zijn
kielzog het internet, kan iedereen in
principe alles weten. Gevolgen van
de overbevolking en van de veroudering veroorzaken enorme problemen, net als de klimaatsverandering
en de verschuiving van de politieke
en economische macht. Voeg daarbij
de Arabische lente en het Iraanse
atoombom avontuur, de dreigende
tekorten aan voedsel, de ontkerkelijking en zo zou je nog wel een tijdje
kunnen doorgaan. Misschien hebben we de allerbelangrijkste reden
tot zorg nog niet eens benoemd,
want zou dat niet de verandering in
‘s mensen moraal zijn?
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uitkeringen dierenwelzijn
uitkeringen natuurbehoud

We dachten slim te zijn met de invoering van de bepaling, dat onze
uitkeringen echt ten goede moesten komen aan de dieren. En dus
niet aan mensen zou je erbij kunnen denken. We doen het naar eer
en geweten, maar telkens blijkt dat er geen strikte grenzen bestaan.
Wat wel bestaat is, dat de belangen van dier en mens vaak parallel lopen. Dus een zekere hoeveelheid water in onze uitkeringswijn
moeten we accepteren.
In 2011 hebben we onze koek van ¤ 30.000 voor dieren in 24 plakjes
gesneden. Iedereen die ons voor een honorabel doel om geld vroeg,
heeft een dun plakje gekregen. Daarvoor willen we ons nu verantwoorden, maar we kunnen hier geen 24 verhalen vertellen. We voelen
ons – tot ons verdriet – genoodzaakt om te gaan opsommen. U, lezer,
moet daarbij uw fantasie wat ruimte geven. Want achter elke naam
schuilt ten minste één fervente dierenliefhebber, die bereid is offers
voor zijn ideaal te brengen. We helpen zulke mensen natuurlijk graag
om hun drang uit te leven.
Opvang van dieren met problemen is een hoognodige taak. Soms
betaalt zelfs ook de overheid daaraan mee. We beginnen een zevental namen van geslaagde gegadigden aan u voor te leggen en we kiezen als volgorde gewoon het alfabet daarvoor: • Collie & Co in Nood,
te Heerlen, • Dierenasiel Eugene Gebhard te Maastricht, • Dierenhulpcentrum Limburg te Heerlen, • Stichting Dierenopvangcentrum
Groningen te Groningen, • Stichting Dierenpiramide te Stadskanaal,
• Dierenstichting Hope te Heerlen, • Opvang Oude Manegepaarden
en -Pony’s in Friesland te Leeuwarden. Alle zeven zijn instellingen, die
dieren opvangen. De uitgekeerde bedragen staan achter in dit verslag
vermeld. Ruimtegebrek dwingt ons om bijzonderheden te negeren.
Jammer, maar het zij zo. Dierenambulances zijn in een viertal gevallen onderwerp van een uitkering. In twee daarvan, Stichting Dierenambulance ‘Dier in Nood’ te Peins en de Frettenstichting in Breda
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gaat het om vergoeding van een deel van de assurantiepremie. Dierenlot is een instelling die ‘strooit’ met het in bruikleen geven van
een ook nog eens perfect ingericht voertuig, dat ze kennelijk ‘in het
groot’ hebben aangeschaft. De bruikleners hebben echter moeite
de assurantiepremie ervan op te hoesten. We hebben wel duidelijk
gemaakt, dat wij niet elk jaar die kosten willen mee betalen. Dierenambulance Tiel had ook zo’n automobiel van Dierenlot geleend, maar
had daar binnen twee jaar genoeg van. Zij vroegen ons om hulp bij
de aanschaf van een occasion ten bedrage van hoogstens ¤ 15.000.
Wij hebben ze met 10% van zo’n prijs geholpen. De Federatie Dierenambulances Nederland in Maarn vroeg ons om hulp voor de aanschaf
van software ten behoeve van de administratie van elk van de leden.
Het is uiteraard efficiënt wanneer alle leden hetzelfde administratief systeem van bijvoorbeeld rittenadministratie gebruiken. Efficiency is voor de ‘passagiers’ uiteindelijk ook nog van belang. Alertis,
de instelling, die het voor beren opneemt, is de exploitant van het
Berenbos in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Het zijn daar geen
dieren om te pronken, maar zielige beren, die alsnog een bijna normaal berenbestaan wordt geboden. Alertis vroeg ons om financiering
van een mobiel röntgenapparaat om gebitten te kunnen controleren.
Samen met de Manders-Brada Stichting hebben we de gevraagde
¤ 5.200 kunnen uitkeren. De Zeehondencrèche Lenie ’t Hart in Pieterburen is wereldberoemd. Dan lijkt financiering net een iets minder
groot probleem. Maar nu zich ongeveer dubbel zoveel patiënten aandienen als normaal, heb je plots niet genoeg badjes. Ze vroegen ons
om geld voor een roostervloer, trap, kokers en tussenbalkjes, allemaal
attributen voor in de badkamer en ontvingen ¤ 1.000 als bijdrage van
het Dinamo Fonds. Ecomare is een museum in De Koog, Texel, waar
ook dierenopvang een thema is. Zo woont er nu een aantal bruinvissen, een beschermde diersoort, die niet meer in de natuur (de zee)
teruggeplaatst kunnen worden. Onze bijdrage ad ¤ 2.000 heeft de
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aanschaf van een hijsinstallatie ad ¤ 16.000 mede mogelijk gemaakt.
Wat is een nieuw dak, voor de paardenstal van de ons welbekende
Stichting ‘Op Herme’ te Ell dan een gewoon project. Maar het moet
wel op z’n tijd moet gebeuren! Vogels kwamen bij ons in 2011 ook weer
aan hun trek: het Vogelasiel ‘De Houtsnip’ te Honselerdijk (ZH) ontving
¤ 2.200 voor de renovatie van het zwembassin (voor de vogels!). Ook
dit project financierden we samen met de Manders-Brada Stichting.
Pech had de Werkgroep Boxmeer e.o. te Boxmeer. Ze hadden een kolossale brand en moesten als het ware opnieuw beginnen. Daaraan zijn
ze druk bezig en wij stonden hen bij met ¤ 2.000. De Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland uit Hoorn verzocht ons om een bijdrage voor
een gedrukte handleiding bij de bescherming van de kerkuil. Onze
hulp daarbij bedroeg ¤ 500. Hoe kunnen we de poezen bijna vergeten!
Zwerfkatten vormen al gauw een probleem. De Sophia Vereeniging ter
Bescherming van Dieren heeft een lokale Sophia Kattenbond Werkgroep Zeeuws-Vlaanderen te Koewacht en die is sinds een paar jaar
succesvol bezig. Daartoe moet je wel kosten maken en die hebben we
met onze uitkering ad ¤ 600 helpen delgen. De Stichting Dierenplaatsingsdienst Den Haag is geen ambtelijke instelling op het gebied van
zwerfkatten. Het lijkt meer op de zzp van Diana Spaans. Die is altijd
druk bezig en ja dan lijken je kosten ook relatief hoog. Voor dierenartsbijstand kreeg ze ¤ 500. In het havengebied van IJmuiden is er ook
een Zwerfkattenstichting werkzaam en die ontving van het Dinamo
Fonds ¤ 500.
Tenslotte nog drie buitenbeentjes. Mevrouw de Bordes uit Zeist
promoveerde in december 2010 met het proefschrift Dieren in het
Geding. Dat gaat over de rechtspositie van dieren. Zelf is de schrijfster
verre van tevreden over de bescherming van dieren in rechte. Daarom
wilde zij ook een boek uitgeven voor een veel groter publiek. Dat is er
nu. Op de voorlaatste pagina schrijft ze ‘Dit is een somber boek. Somber omdat in de laatste 125 jaar weinig is verbeterd voor dieren’. We
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hebben er ¤ 2.500 aan meebetaald in de hoop dat het toch helpt om de
wereld voor dieren te verbeteren. De Stichting Dier & Recht in Amsterdam ziet een taak voor zichzelf weggelegd bij het constateren van
dierenleed bij de rashondenfokkerij, die gepaard gaat met het kweken
van erfelijke gebreken. Zij wil de aspirant-kopers van bepaalde rashonden via Marktplaats en/of Speurders waarschuwen tegen het kopen
van dit soort eigenlijk zieke dieren. Daartoe moest een database van
ongeveer 40 hondenrassen worden opgesteld en daarvoor vroegen ze
financiële ondersteuning. We hebben hen met ¤ 1.500 geholpen. Het
derde buitenbeentje is de Stichting ‘Eyes on Animals’ uit Amsterdam.
De ogen zijn die van de inspecteurs en de animals zijn de (slacht-)dieren in vrachtauto’s. Achter deze stichting staat een felle Canadese
Lesley Moffat, die weet van wanten. Hij was de oprichter en is nu de
directeur. Het is een jonge Nederlandse stichting met een uitstekende
reputatie waaraan hoofdzakelijk Nederlanders aan verbonden zijn. Zij
kregen van ons ¤ 1.500 als bijdrage aan de opvoering van de inspectiecapaciteit.

uitkeringsgeschiedenis dinamo fonds
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uitkeringen natuurbehoud
De grote natuurorganisaties in ons land zijn niet bepaald ingenomen met het beleid van staatssecretaris Bleker. Zij worden gekort
wat subsidies betreft en het politieke klimaat ondergaat drastische veranderingen. Het mooie plan vervat in de naam Ecologische
Hoofdstructuur waarin ‘alle’ natuurgebieden ecologisch aan elkaar
zouden worden verbonden, ligt in de prullenbak. We delen in het
algemene verdriet. Duidelijk is, dat de natuurorganisaties meer op
de particuliere ‘markt’ zijn aangewezen, dus meer vraag om uitkeringen van het Dinamo Fonds.
De volgende consequentie is zo mogelijk nog vervelender. Er zullen
minder plannen voor projecten worden gemaakt, omdat er geen uitzicht op subsidie is. Of dat feitelijk al zo was in 2011 weten we niet.
Maar het aantal aanvragers om een uitkering in het kader van de doelgroep Natuurbehoud was bij het Dinamo Fonds beperkt tot zes stuks.
Daarvan hadden er twee betrekking op natuurvriendelijke oevers. Eén
daarvan hebben we al in 2008 bediend met een uitkering voor de aanleg van een plasdrasoever in het Westerkoggeland. Die viel kennelijk
goed in de smaak, want de aanvraag van 2011 betreft het verlengstuk
van die oever. De natuur kan zich nu op een langer stuk oever uitleven,
waar vissen en vogels èn mensen van gaan profiteren. De Agrarische
Natuurvereniging West-Friesland is daarbij behulpzaam en was voor
ons het aanspreekpunt. De provincie Noord-Holland betaalt ¤ 2.700,
wij ¤ 2.700 en de genoemde natuurvereniging ¤ 1.400. De eigenaar van
de grond neemt de resterende kosten voor zijn rekening. Het tweede
project betreft de gracht rondom het Fort Krommenie. Dit staat onder
beheer van Landschap Noord-Holland en is onderdeel van de Stelling
van Amsterdam, een unesco monument. Wij dragen met ¤ 5.000 aan
de natuurlijke buitenoever van het fort bij. Verder heeft het Dinamo
Fonds aan het Landschap Noord-Holland een donatie van ¤ 4.000
uitgekeerd voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan
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een bosperceel bij Schoorl. Dit is kortgeleden door de eigenaar aan het
Landschap Noord-Holland geschonken. Vandaar dat gesproken wordt
van achterstallig onderhoud, dat het Dinamo Fonds als het ware voor
zijn rekening heeft genomen.
Het Zuid-Hollands Landschap is al lang in het bezit van een mooi
natuurgebied in Lisse vlak in de buurt van de Keukenhof, dat beroemd
is als bloembollenparadijs. Drie stukken grond ergens midden in dit
natuurgebied werden nog voor intensieve landbouw benut. Toen die
grond te koop werd gezet, heeft het Zuid-Hollands Landschap niet
geaarzeld om die als het ware bij te kopen voor een bedrag van ¤ 1,4
miljoen. Ze hadden daarvoor al ¤ 1,2 miljoen beschikbaar en voor de
rest deden ze een beroep op hun donateurs. Die lieten zich niet kennen en de zaak leek rond. Leek, want er zijn altijd tegenvallers. Wij
waren – net als het ZHL – blij, dat we ¤ 10.000 konden uitkeren. De
gekochte terreinen houden voorshands een agrarische bestemming,
maar wel een andere. Er komen blaarkoppen, mooi bruin gevlekte
koeien, op te wonen. Die lieverds houden het gras kort waarmede in
het duurzame onderhoud wordt voorzien. Het zijn koeien van een
bevriende boer uit de buurt en die zorgt goed voor z´n dieren. Ook
het Limburgs Landschap kreeg van het Dinamo Fonds een uitkering ad
¤ 4.500 voor aankoop van grond. Het gaat hier om een klein bosperceel in Noord-Limburg. Het bosje is feitelijk beschermd door de lokale
bevolking, die zich verzette tegen het verstrekken van een bouwvergunning. Het bezwaar werd gehonoreerd en vervolgens is aan het Limburgs Landschap gevraagd om het beheer – en bezit ervan – over te
nemen. Eigenlijk een romantisch verhaal! Heel wat anders speelde zich
af bij Stichting Florestas te Oosterwolde. Onze uitkering ad ¤ 500 is
gebruikt voor de aankoop van gereedschap waarmede onderhoud aan
natuur van Staatsbosbeheer kan worden verricht. Stichting Florestas
probeert gezinnen met door autisme spectrumstoornis gehinderde
kinderen te helpen, door ze de gelegenheid te bieden om werk in de
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uitkeringen monumentenzorg
natuur van Staatsbosbeheer te verrichten. Het is een beetje gecompliceerd, maar de bedoelingen zijn goed en het project wordt, zo professioneel als mogelijk is, uitgevoerd; mede dankzij bemiddelaarster
Marijn de Graaf van Ecovo uit Zuidwolde. SIW uit Utrecht, dat internationale vrijwilligersprojecten opzet, is er dit jaar ook weer bij. We
dragen al menig jaar bij aan de kosten van door hen georganiseerde
en zeer succesvolle vakantiekampen voor jongelui van allerlei nationaliteiten en kunne. Die moeten dan wel 14 dagen de handen uit de
mouwen steken ten behoeve van natuur van Staatsbosbeheer. Ieder
jaar zijn de deelnemers weer nieuw, maar ieder jaar zijn ze ook weer
enthousiast over hun ervaringen waaronder de geleverde prestatie.
We hebben met onze bijdrage ad ¤ 3.300 als het ware de leeftocht aan
de projecten Bakkeveen en Twijzel betaald en we zijn er zeker van dat
het goed heeft gesmaakt.

Groei van het vermogen Dinamo Fonds (x 1.000)
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U bent van ons gewend, dat het hoofdstuk monumentenrestauraties in ons verslag begint met een klaagzang over het te grote aantal gegadigden dat een beroep doet op steun van het Dinamo Fonds.
Dat zouden we dit jaar weer kunnen doen, maar voor de verandering
gaan we eerst uitweiden over niet alledaagse projecten, waarmede
we ons verslag meestal beëindigden.
Ons eerste verhaal gaat over een nederig ex-daglonershuisje in ’s-Heerenberg en dat is wel andere koek dan het kasteel van dit dorp, dat
iedereen kent. Maar het is een gemeentelijk monument, dat in erbarmelijke staat verkeerde. Het ligt aan de Walsteeg numero 1, vlakbij de
oude stadsmuur. Het dateert van ongeveer 1850. De eigenaar ervan is
de Stichting Materiële steun aan het Onderwijs op Katholieke grondslag Oost-Gelderland. Die heeft al meer monumenten in het dorp
gerestaureerd en weet dus van wanten. Het huisje is bestemd als kantoor voor de Vereniging Regionale Katholieke Schoolraad. Het ligt er
nu niet meer zo ‘verhabbezakt’ bij, zo is ons bericht en dat gelukkig
mede dankzij onze uitkering van ¤ 2.000. Het tweede buitenbeentje
is te vinden in op nummer 138 van de Hinthamerstraat in ’s-Hertogenbosch. Het lijkt een gewoon winkelpand, maar daarachter schuilt een
eeuwenoud interieur in de opkamer met muurschilderingen uit de
16e eeuw. Zoiets is nu een hoogst zeldzame vondst in Nederland. Het
pand stamt uit 1545 en is mede op verzoek van de Gemeente in het
bezit gekomen van de Vereniging Hendrick de Keyser, die de restauratie uiterst serieus ter hand nam. Onze bijdrage aan de kosten bedroeg
¤ 2.000.
Het is een ongewoon iets, dat een Duitse arts uit Bergisch Gladbach eigenaar is van Molen ‘De Hoop’, die in Garsthuizen (Gr) staat.
Particulier molenbezit is al een schaars verschijnsel. Gelukkig kan
onze Duitse liefhebber mondeling wel met onze taal uit de voeten. De
kosten van restauratie zijn voor hem een groter probleem dan de taal.
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Omdat het om een rijksmonument gaat, moet hij steun zoeken. Wij
kwamen hem met ¤ 1.000 tegemoet. De Korenmolen ‘De Hoop’ uit ’t
Zand (NH) is sinds 2010 in eigendom van Stichting Behoud Korenmolen van Zeeman. Heel vroeger heette die molen ‘De Bok’, maar toen
perste hij olie. ’t Kan verkeren! Zeeman was de naam van de eigenaar
Jaap Zeeman, die nu voorzitter van het bestuur van de stichting is. De
molen stond in het dorp en was als het ware omsingeld door nieuwe
huizen. Om het monument te bewaren, moest het worden verhuisd.
Dit is duur en gelijktijdig restaureren maakt het project nog duurder.
Maar er is verhuisd en er staat straks een eindje verder een schitterende werkende molen met een museale functie. Onze bijdrage bedroeg
¤ 1.500. In Molkwerum (Gr) staat een windmotor en zo’n ding hoort
ook in de molengeschiedenis thuis. Eigenaar is Molenstichting Nijeford, die de zorg draagt voor 8 molens. De windmotor had nu groot
onderhoud nodig en wij betaalden ¤ 1.500 mee. De vierde en laatste
molen is de Volmolen ‘De Gouw’, te Vaals. Eigenaar Stichting Het Limburgs Landschap maakt zich sterk om dit historisch industrieel monument, dat eigenlijk ‘De Frankenhof’ heet, weer tot leven te brengen
en dat is een enorme klus. Met onze uitkering van ¤ 2.000 hebben we
weer een aardige kruimel bijgedragen.
De resterende 14 projecten hebben allemaal betrekking op kerken.
Daarbij gaat het niet alleen om de grote gebouwen zelf. In of om die
kerken bevinden zich vaak monumentwaardige objecten, zoals bijvoorbeeld hun orgels. We hebben er vijf uitgezocht om hier benoemd
te worden. We moeten ze nu in een volgorde opsommen en als criterium daarvoor kiezen we leeftijd. Het oudste beestje is een relatief
klein koororgel uit 1640 in de Grote of Barbarakerk in Culemborg, waar
ook nog een hoofdorgel te vinden is. Tegelijk met het restauratiewerk
werd geïnvesteerd in de luchtkwaliteit als door het orgel verlangd. De
naam van de orgelbouwer lijkt verloren te zijn geraakt: wij moeten het
maar zonder doen. Ongeveer een eeuw later (1726) krijgt de Hervorm-

14

de kerk in Burgwerd een Schwartz-orgel uit 1736. Dit net gerestaureerde orgel moet nog zijn oorspronkelijke kleuren terug krijgen en aan
dit karwei hebben we ¤ 1.500 meebetaald. De drie volgende orgels zijn
gebouwd in de tweede helft van de negentiende eeuw en staan net als
het vorige in het hoge noorden. In de Protestantse kerk te Terwispel uit
1864 staat een Van Dam-orgel, in Baflo een Roelf Meijer-orgel uit 1876
en in Ulrum een Van Oeckelen-orgel uit 1883. Elk van deze orgels zijn
mede dankzij onze uitkeringen van ¤ 1500 succesvol gerestaureerd.
Waarschijnlijk is het project van Parochie St. Petrus Bergeijk ’t Hof
in Bergeijk (NB) het meest bijzondere. Daar kwam de inrichting van
de kerk aan de beurt voor restauratie. Onderdeel ervan is het hoogaltaar dat de gotiek niet verloochent. De rijkdom aan versieringen laat
‘niets’ te wensen over. Met onze ¤ 1.500 schoot de restauratie dan ook
slechts een klein beetje op, maar in de restauratie business tellen alle
kleintjes mee. Dat zeggen ze ook in Harlingen, waar de torenspits van
de R.K. Parochie H. Aartsengel Michaël na 25 jaar nog een restauratiebeurt moest ondergaan. De toren zelf is prima onderhouden, maar de
spits komt nu echt aan de beurt. Dat kost de lieve duit van ¤ 260.000.
We hebben ¤ 1.000 meehelpen schrapen, omdat die toren zo’n markant element is van het silhouet van Harlingen vanuit zee en vanaf
de Afsluitdijk. Glas-in-loodramen horen als het ware bij monumentale
kerken. In Valkenburg (L) moesten deze ramen van de Protestantse
Kloosterkerk gerestaureerd worden en dat kostte ¤ 36.000. Echt een
project voor ons, maar met onze ¤ 1.000 slinkt het tekort maar met
ruwweg slechts zo’n 10%. Nog zo iets: In de Hervormde Kerk van
Noordwolde (Gr) ontbrak een centrale verwarming. Onder andere voor
het zich daarin bevindende uit 1640 stammende orgel is een gereguleerde temperatuur en vochtigheidsgraad essentieel. We droegen bij
met ¤ 1.500. In Elburg staat de Hervormde Grote of Sint Nicolaaskerk
met een klus van ¤ 253.000 voor het herstellen van een verzakte vloer
en de vervanging van de verwarming. Met onze ¤ 1.500 schieten ze dus
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donateurs
maar een beetje op. Buiten de kerk staan soms bouwsels welke ook als
monument zijn aangemerkt. Zoals de ringmuur van de NH Bonifatiuskerk te Oldeberkoop (FR). De muur is heel lang geleden om de kerk met
de gewijde grond van het kerkhof heen gebouwd en was oorspronkelijk onderbroken door toegangspoortjes. Die hebben het in de loop der
tijd allemaal begeven, maar één ervan wordt in het kader van de restauratie weer in ere hersteld. De overheid neemt het leeuwendeel van
de kosten voor zijn rekening. Aan het tekort betalen wij met ¤ 1.000
mee. In Soest-Noord staat de Emmakerk welke we al twee keer hebben geholpen met het restaureren van glas-in-loodramen. Buiten de
kerk staat een klokkentoren, met veel klokken, want het gaat om een
carillon. Aan de toren zelf moet het meeste van de ¤ 37.000 besteed
worden, waarvan ¤ 1.500 van ons. Daarna klinkt de muziek weer als
vogelenzang!
En dan tenslotte nog de restauratie van een drietal kerkgebouwen. In twee gevallen was onze uitkering telkens ¤ 1.500 en telkens
ook maar een schijntje van het totaal. De Lourdeskerk uit 1927 in Bergen op Zoom is een prachtig gebouw en de hoge kosten (¤ 1.8 miljoen)
meer dan waard. De restauratie van de Margaretha Hardenbergkerk in
Wildervank (Gr) was met ¤ 234.000 geen sinecure. De legende wil, dat
Margaretha bang was voor adders. Toen er op zekeren dag een adder
op haar arm zat, beloofde ze, dat ze op die plek een kerk zou laten
bouwen. De adder vond dat een reuze idee en ging zonder bijten zijns
weegs. Ze hield woord, vandaar. Het adres van ons laatste project is
Ermelo, waar het ‘Kerkje van Staverden’ in het begin niet meer dan de
kapel van de kasteelheer was. Het stamt uit 1875 en ligt aan de rand
van het landgoed tegenover het voormalig koetshuis. Bijzonder ervan
is, dat, hoewel er geen kasteelheer meer bestaat, de kapel nu functioneert als de Hervormde kerk voor burgers van een paar omliggende
dorpen. Onze bijdrage voor de restauratie bedroeg ¤ 1.000.
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Het zal geen verbazing wekken, dat donateurs het in 2011 wat zuiniger
aan hebben gedaan. Maar toch hebben ze met elkaar een bedrag ad €
163.482 aan het Dinamo Fonds geschonken. Daarvan kwam ¤ 25.000
van onze vrienden van International Partners uit Bermuda. Vorig jaar
hebben we u ingelicht terzake van deze instelling. Het is in essentie
een club beleggers van een bonte verzameling nationaliteiten. Een
deel van hun beleggingsresultaten wordt bestemd voor goede doelen,
waarvan het Dinamo Fonds er dus één is. Wij voelen ons dankbaar en
buitengewoon vereerd met hun waardering van ons werk.
Al onze donateurs laten we hierbij weten, hoezeer we hun gulheid
en trouw op prijs stellen.
Dat geldt ook voor degenen die het Dinamo Fonds gelden hebben nagelaten. Hun namen staan hieronder vermeld in onze Erelijst.
U, lezer, vragen we in overweging te nemen om het Dinamo Fonds als
legataris in uw testament op te nemen. Dan blijven de vruchten van
uw vermogen tot in lengte van dagen naar onze doelen vloeien en
wordt uw naam in onze Erelijst opgenomen.

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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jaarrekening 2011

financiën

Balans per 31-12 (gecomprimeerd)

Als we de boodschap van de cijfers van 2011 aan het Dinamo Fonds in
één woord willen samenvatten dan is dat: stabiel. Dit slaat in de eerste plaats op het vermogen, dat met een fractie (2,16%) is verbeterd.
Daarmee zijn we blij, want de financiële wereld was in deze crisistijd
allerminst stabiel. Het beloop van de aandelenkoersen was - met een
excuus voor het anglicisme - feitelijk volatiel. Het verschil laat zich
makkelijk verklaren aan de hand van de samenstelling van ons vermogen: ruwweg 60% ervan bleef het gehele jaar door liquide. Ons beheer
bleef bewust uitermate conservatief. Het ontbrak ons aan vertrouwen
om met een groter deel van het vermogen risico’s aan te gaan. De prijs
die wij ervoor hebben moeten betalen, bestond uit het accepteren
van een lage rente op spaarrekeningen. Dit leverde samen met iets
meer dividend-opbrengsten een slechts licht verbeterd bedrag aan
besteedbaar inkomen op. De kosten bleven in 2011 nagenoeg gelijk aan
die van het jaar ervoor. In beide jaren is de helft van ¤ 4.694 betaald
aan een instelling die ons bij de zoektocht naar een nieuwe secretaris
begeleidde. Dankzij het vrijvallen van een als schuld opgevoerde post
schenkingsrecht, is in 2011 een bedrag ad ¤ 13.000 aan het vermogen
kunnen worden toegevoegd. Voor het overige verwijzen we graag naar
de hierbij afgedrukte gecomprimeerde balans en de baten- en lastenrekening. Alleen voor het beleggingsresultaat, dat we elk jaar in één
getal publiceren en dat voor 2011 op een zuinige 1,6% uitkomt, vragen
we uw speciale aandacht. Dit cijfer zegt wel, dat er een - zij het een
fractionele - groei heeft plaatsgehad. De jaarlijkse gemiddelde vermogensgroei van ons 20 jaar bestaande instituut is nog altijd 9,60% per
jaar geweest.

Activa
Effecten
Liquiditeiten

2011

2010

2.150.118 2.155.388
3.227.276 3.137.698

Passiva
Eigen vermogen
Nog te betalen

5.377.394 5.293.086		

2011

2010

5.370.186 5.262.316
7.208
30.770
5.377.394 5.293.086

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

2011

2010

163.482
140.624

186.604
122.754

Lasten

2011

Uitkeringen
Kosten

2010

90.000
50.984

90.000
50.310

107.869

385.128

304.106

525.438

Waardevermeer-			
dering effecten

–

216.080

Overschot*

			

304.106

525.438		

* 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 *
2011

2010

1992 t/m 2011 (gem. per jaar)

1,6%

10,2%

9,6%

* = waardeverschil + rente en dividend, uitgedrukt in % van het gemiddeld ter beschikking staand vermogen
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uitkeringsregister
*) Voor de uitkeringen gedaan in de periode 1992 t/m 2006 verwijzen we U naar onze website, www.dinamofonds.nl
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2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
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
2010
2010

doelgroep welzijn van dieren
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
¤
Stg. Dierenplaatsingdienst Den Haag
¤
Stg. AAP
¤
Dierenbescherming afd. Leeuwarden
¤
Stg. Navajo Ranch, Rotterdam
¤
Dierenbescherming afd. Haarlem e.o.
¤
Stg. Kattenbescherming Nederland
¤
Beheersstg. Nieuwe Nes, Schagen
¤
Stg. De Kittenmand
¤
Stg. Op Herme, Ell
¤
Stg. Vogelopvang Utrecht
¤
Stichting Witte Mus
¤
Stichting Dierentehuis Nieuwe Waterweg ¤
Dierenambulance Rotterdam e.o.
¤
Stichting Akka’s ganzenparadijs
¤
Diergaarde Blijdorp
¤
Dierenhulpcentrum Sittard
¤
Vogel- en Egelopvang Delft e.o.
¤
Stichting Zwerfkatten Rijnmond
¤
Zwerfkatten Havengebied IJmuiden
¤
Stichting ‘Herberdina Japin-Timmer
¤
Zeehonden crèche Lenie ’t Hart
¤
Stichting Oehoewerkgroep Nederland
¤
Dierenopvang Rijnmond
¤
Stichting Fidellin Support
¤
St. Dierenplaatsingsdienst Den Haag
¤
Stichting ‘Op Herme’
¤
Vogelwerkgroep Boxmeer en Omstreken ¤
Stichting Dierentehuizen Kennemerland ¤
Stichting Dierenambulance Dier in Nood ¤
Donkey Sanctuary Bonaire
¤
Mirtos Animal project
¤

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
750
5.000
3.000
3.000
1.700
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
800
5.000
200
500
4000
1500
2500
1000
800
3500
1000
800
2500
800
800
1000
800
1000
1500
3.000
2.000

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Fügelwacht Hallum-Marrum
¤
Stichting Kattenbescherming Nederland ¤
Stichting Vissenbescherming
¤
Stict. Dierenplaatsingsdienst Den Haag ¤
Stichting Steenuilen Werkgroep Drenthe ¤
Stichting Navajo Ranch te Rotterdam
¤
Vogelwerkgroep Boxmeer en Omstreken ¤
Stichting It Schildhus
¤
Stichting Opvang Noach
¤
Stichting Egelopvang Dikke Prik
¤
Stichting Dierenasiel Breda e.o.
¤
Vogel- en Egelopvang Delft e.o
¤
Dierenbescherming Afd. Gorinchem
¤
Stichting ’t Olde Manegepeerd
¤
Animal Life Foundation
¤
Mw. E.C de Bordes, Dieren i.h. Geding
¤
St. Dier & Recht kopers rashonden
¤
St. Dierenhulp Tiel, koop ambulance
¤
Frettenst., Breda, verz.pr. ambulance
¤
St. Dierenopvang Centrum, Quarantaine ¤
St. Opv. Oude Manegepaarden, stal
¤
Fed. Dierenambul. Nl, Maarn, software ¤
Vogelwerkgroep, Boxmeer, brandschade ¤
St. Dierenambulance,Peins, verz.pr.
¤
Ecomare, Texel, hijsinstallatie bruinvis ¤
St. Vogelasiel, Honselersdijk, zwembassin ¤
St. Op Herme, Ell, dak paardenstal
¤
St. Zwerfkatten IJmuiden, medicijnen
¤
St. Collie & Co in Nood, dierenarts
¤
St. Kerkuilen, Hoorn, handleiding kerkuil ¤
St. Dierenplaatingsdienst, dierenarts
¤
St. Zeehondencreche, babybadjes
¤
St. Dierenpiramide, Stadskanaal, stal
¤
Dierenst. Hope, Heerlen, rep. auto
¤
Dierenasiel E. Gebhard, Maastricht, boiler ¤
St. Alertis, Rhenen, dentaal Röntgenapp. ¤
St. Eyes on Animals, A’dam, opleiding
¤
Sophia Kattenb., Koewacht, dierenarts ¤
Dierenambul., Heerlen, egelopvang
¤

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008

doelgroep natuurbehoud
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
siw Intern. Vrijwilligersproject, Utrecht ¤ 4.500
Agr. Natuurvereniging West Friesland
¤ 3.000
Stg. reakt regio Haaglanden
¤ 2.500

2.000
2.000
500
500
1.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.500
3.000
2.000
3.000
2.500
1.000
2.500
1.500
1.500
500
1.500
1.500
1.200
2.000
1.500
2.000
2.200
1.000
500
400
500
500
1.000
500
500
1.000
2.600
1.500
600
1.500

2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010

Het Drentse Landschap (Dalerpeel)
St. Beheer Natuur & Landelijk gebied
Landschapsbeheer Groningen
Stichting Het Geldersch Landschap
Landschap Noord-Holland
Stichting Het Limburgs Landschap
Stichting Int. Vrijwilligersprojecten
Stichting Schermer Molens
Stichting het Limburgs Landschap
Landschap Noord-Holland
SIW
Stichting de Bovenlanden
Werkgroep Behoud de Peel
Zuid Hollands Landschap

¤ 10.000
¤ 6000
¤ 3000
¤ 6000
¤ 4500
¤ 5000
¤ 3000
¤ 2500
¤ 5.000
¤ 5.500
¤ 4.500
¤ 5.000
¤ 5.000
¤ 5.000

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

doelgroep monumentenzorg
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
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)

¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

4.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000

2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

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
Prot. Gem. Burchwert (orgel)
Coll. Kerkrentm. Sibrandabuorren (orgel)
Kruikkerk te Burgum (orgel)
Parochie O.L.V. Visitatie Nrd. Zijpe (orgel )
Stichting Oude Groninger Kerken (orgel)
Prot. Gem. Leens-Mensingeweer (orgel)
Evangelisch-Lutherse gem. Bodegraven
Kerkrentm. Herv. Gem. Sebaldeburen
Stichting Alde Fryske Tsjerken
Coll. Kerkrentm. Herv. Gem. Den Burg
Stg. Monumentenzorg Leeuwarderadeel
Coll. Kerkrentm. Herv. Gem. Lellens
Com. Rest. Schilderingen Priesterkoor
Kerkenraad Prot. Gem. Wilhelminadorp
Stichting Molen Victoria Oosteind
Stichting Molens Binnenmaas
Stichting Molen de Korenbloem
Stichting Het Kloosterhuis
Stichting Vrienden van Ackerdijk
Stichting Kasteel Middachten
Stichting Oosting-Oranjestein

¤ 2.000
¤ 2000
¤ 2000
¤ 2000
¤ 1000
¤ 1000
¤ 2000
¤ 2000
¤ 2000
¤ 2000
¤ 2000
¤ 2000
¤ 2000
¤ 2000
¤ 2000
¤ 2000
¤ 2000
¤ 2.000
¤ 2.000
¤ 1.000
¤ 1.000
¤ 2.000
¤ ¤ 1.000
¤ 1.000
¤ 1.500
¤ 2.000
¤ 1.500
¤ 1.000
¤ 1.000
¤ 1.000
¤ 1.000
¤ 1.500
¤ 2.000
¤ 1.500
¤ 1.500
¤ 2.000
¤ 1.500
¤ 1.000

Martinus Nijhofﬂaan 2
2624 es Delft
tel: 015 – 262 07 63
www.dinamofonds.nl

