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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 aan
gemerkt 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 – l’histoire se repète
We leven in een tijd van crisis, die in zeker opzicht doet
denken aan die van de 30-jaren in de 20ste eeuw. De duidelijkste overeenkomst is die van de werkeloosheid, die
van geen wijken blijkt geeft. Maar er zijn meer aspecten
die op elkaar lijken. Zoals de weerzin tegen (her)bewapening, die destijds toch voor het verdwijnen van de werkeloosheid heeft gezorgd. Toen liep Duitsland voorop en
moesten de latere geallieerden wel volgen. Thans wordt
er niet in Europa bewapend, maar wel in China, Japan
en veel ontwikkelingslanden. De bewapeningsindustrie
heeft in ieder geval geen last van malaise. In de dertiger
jaren woedde er een burgeroorlog in Spanje. Nu is dat
het geval aan de andere kant van de Middellandse Zee,
in Syrië. Toen bleek de machteloosheid van de Volkenbond, nu die van de Verenigde Naties. Indien de huidige
opleving van de aandelenbeurzen de vergelijking met
die in 1937 doorstaat, dan zouden we nu misschien wel
weer aan de vooravond van wereldschokkend nieuws
kunnen staan. Twee jaar na 1937 brak de Tweede wereldoorlog uit. Dit keer lijkt een wereldoorlog als toen niet
opportuun, maar andere potentiële drama’s zijn in de
huidige wereld toch niet moeilijk te verzinnen want aan
spanningen is er toch bepaald geen gebrek!
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uitkeringen dierenwelzijn
Van de 19 aanvragers om een uitkering in het kader van de doelgroep welzijn van Dieren vraagt een grote meerderheid steun voor
het doen van investeringen. Daar zijn we best blij mee, want investeringen zijn geen alledaagse uitgaven, zijn relatief kostbaar en
bijna altijd nodig. Het gaat meestal om bouwkundige voorzieningen
maar niet altijd.
Zo vraagt de Dierenambulance Kennemerland ons om beschermende
kleding voor het personeel in het veld en dat zijn geen modeartikelen. Toch zijn het dure grappen. Wij kwamen maar met ¤ 1.000 over
de brug, maar van de Manders Brada Stichting ontvingen ze gelukkig
¤ 5.000. Ook de Reeënopvang Westerwolde kreeg ¤ 1.000, maar wel
voor een ander doel, t.w. voor hekken om het terrein van opgevangen reekalfjes. Ook hun project was door ons alleen niet te behappen,
maar een begin ervan wel. Het Dierenasiel Schouwen Duiveland moet
zijn nieuwe behandelkamer inrichten en een kwart van de kosten konden we met ¤ 2.500 vergoeden. De Stichting Dierenpiramide in Stadskanaal moest plotseling een groep zwerfkatten vangen en opvangen
maar waren voor het laatste niet goed uitgerust. Ze kregen van ons
¤ 2.000, waarmede we bijdroegen aan extra ‘stalruimte’ voor opvang.
De Egelopvang Dikke Prik te Warmenhuizen wilde de ziekenboeg uitbreiden voor de somma van ¤ 578 en die hebben ze van ons gekregen.
De Stichting ‘Op Herme’ te Ell (L) kennen we al lang, die bestaat al langer, te weten 25 jaar! Ditmaal was onze steun nodig voor de betonvloer
in het kattenhuis. Op het nippertje konden we nog ¤ 800 vinden om de
helft van de kosten bij te dragen. Bij het Ooievaarsbuitenstation ‘De
Lokkerij’ in De Wijk (Dr) ging het om uitwenkooien en andere opvangruimten, die gebouwd of onderhouden moesten worden. Wij konden
met ¤ 900 bijna de helft van de kosten voor onze rekening nemen.
De Vogelwerkgroep Boxmeer konden we helpen aan ¤ 1.500 voor
het maken van nieuwe Torenvalknestkasten. Stichting Dierenasiel
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Adventure in Koostertille kreeg van ons ¤ 3.322 waarmee nog geen
kwart van de kosten van de verbouwing van het kattenasiel, waar
meestal tussen de 200 en 250 katten huizen, werden gedekt. Het asiel
van de Dierenbescherming Sittard kreeg ¤ 3.300 voor de aanschaf
van een behandeltafel en operatielamp. En dan blijft het röntgenapparaat dat het Eugène Gebhard Dierenasiel te Maastricht heeft aangeschaft, over. Er moest nog ¤ 2.500 betaald worden en die hebben
ze van ons gekregen. Daarmee hebben we de investeringen gehad.
Er zijn vier instellingen geweest waaraan we slechts dierenartskosten hebben vergoed. De zwerfkattenopvangers moesten hun prooi
wel laten steriliseren, respectievelijk castreren. De Dierenplaatsingsdienst Den Haag van Diana Spaans verloor vorig jaar zijn hoofdsponsor
en had dus meer behoefte aan financiële steun dan ooit. Wij keerden
¤ 800 uit. Stichting Scheldekat te Vlissingen kreeg ¤ 1.500 en de Sophia
kattenbond Zeeuws Vlaanderen uit Koewacht kreeg eenzelfde bedrag.
Ook Stichting Collie en Co uit Heerlen ontving ¤ 500 ter dekking van
dierenartskosten. De overgebleven vier gegadigden konden wij niet
indelen in een groep, maar hun werk verdient net als de voorgaande
uitkeringsgerechtigden aandacht in dit jaarverslag. Stichting Dog
Rescue in Barendrecht is nummer één. Deze instelling zorgt voor honden die in Griekenland zijn opgevangen en naar Nederland zijn gevlogen. Hier worden ze opgevangen, verzorgd en vervolgens ‘verkocht’
aan gastgezinnen. De gevraagde prijs is niet commercieel bedoeld en
is slechts een fractie van de al aan de hond in kwestie gemaakte kosten. Wij vergoedden de in Nederland gemaakte kosten tot een bedrag
van ¤ 1.500. Stichting Wakker Dier te Amsterdam ontving ¤ 3.300 als
bijdrage aan hun campagne tegen de giga stallen die tien keer zo
groot worden als die welke onder de naam megastallen bekend staan.
Die stallen worden nota bene door de overheid gesubsidieerd! En dat
voor een in wezen mensonterend project. De naam van de Stichting
Afhandeling en Monitoring Fauna-aanrijdingen te Nistelrode is een
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uitkeringen natuurbehoud
mondvol, maar voor het overige is alles pril. Daar bedoelen we mee,
dat de Stichting net is opgericht en aan het werk is. Maar de voorbereiding was perfect. In nauwe samenwerking met de politie zijn de taken
exact vastgesteld. De 75 vrijwilligers zijn voorbereid op hun werk en
uiteindelijk ontbrak er nog maar één ding en dat was geld. Wij keerden
¤ 1.000 uit. De Stichting Dier en Recht te Amsterdam laat zich gelden.
Wie het jaarverslag van hen leest, kan niet anders dan onder de indruk
zijn van hun nuttige werk op het gebied van Dierenwelzijn. Zij voeren onder andere rechtszaken en hebben menigmaal maar niet altijd
hun zin gekregen. Dat weet het grote publiek niet, maar zou het meer
moeten beseffen. Dit jaar ontvingen ze ¤ 500 van het Dinamo Fonds.
Onze uitkering ging naar hun project Rashondenwijzer en die blijkt
een groot succes te zijn.
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Het behoud van natuur in Nederland is weer een actueel discussiepunt in de nationale politiek. De Rijksoverheid is gelukkig teruggekomen van haar onzalige voornemen om een streep te zetten
door het plan dat Ecologische Hoofdstructuur is genaamd. Nu ligt
het echter ook niet weer in al zijn glorie op tafel, maar het is wel
weer een doel dat nagestreefd moet worden. Dat is fijn, want het
onderling verbinden van de natuurgebieden is voor flora en fauna
van immens belang. Beschikbare hulp van rijkswege blijft echter
mondjesmaat.
Er bleken in 2012 vijf gegadigden voor een uitkering ten behoeve van
ons doel Natuurbehoud in aanmerking te komen. Dat lijkt weinig,
maar het interessante is, dat er toch een heel palet van projecten aan
ons zijn voorgelegd. Zo kwam Landschap Noord Holland op de proppen met vier voorstellen, waaruit we het meest eigene kozen. Het
heet ‘Ilperveld Integraal’. Het veld is een en al water, niet een meer, niet
een moeras, maar een soort delta. Het onderhoud ervan is complex.
Voor tal van doelen zijn maatregelen nodig als natuurlijke peilvariatie,
isolatie ten behoeve van de waterkwaliteit, vermindering veenafbraak
alsmede proberen karper en brasem te weren, want die woelen de
bodem voortdurend om. Aan de kosten droegen we met ¤ 8.500 bij. In
Noord-Holland zijn ook onze vrienden van Stichting De Bovenlanden
Aalsmeer actief met water bezig, maar de bezigheid is anders dan die
in het Ilperveld. Hier gaat het om de rand van de Westeinderplassen
en daar is een andere natuur in het geding. De Bovenlanden bezit nu
150 percelen grond versnipperd over hun werkgebied. Een gelegenheid
bood zich aan om een bestaand perceeltje aanzienlijk groter te maken
door aankoop van omliggende grond, waarvan een deel onder water
ligt. De kostprijs bedroeg ¤ 6.500 en die hebben we vergoed. In Friesland kreeg de Zwaluwcommissie Goingarijp van ons een bedrag ad
¤ 1.500 uitgekeerd voor een heel nader doel, namelijk het bouwen van
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uitkeringen monumentenzorg
een zwaluwwand/vleermuisbunker. Het hele dorp is wildenthousiast.
Er komt een betonnen muur met 100 gaten met een diameter van
10 cm, waarin de zwaluwen nesten kunnen bouwen. Dan komt
ernaast een vleermuisbunker van 4 m lang 2,5 m hoog en 1 m breed.
Het is echt niet-alledaags. De aanvraag van SIW kwam als ieder jaar
binnen. Die organiseren werkvakanties voor jeugd uit tal van landen. Twee van die projecten steunden we weer met ¤ 1.500 elk, waarmee de kosten van het dagelijkse voedsel voor de groep zouden zijn
gedekt. Het is handen uit de mouwen steken voor de natuur, natuur
van Staatsbosbeheer welteverstaan. Eén ervan, Bakkeveen, ligt in
Friesland, het andere project Oudemolen in Drenthe. Blijft over het
project amfibieënrasters in het Landgoed Rozendaal van Stichting
het Limburgs Landschap. Daar wordt nu 80 ha natte landbouwgrond omgetoverd tot een eldorado voor dieren als de boomkikker,
rugstreeppad en bijvoorbeeld ook de das. Deze laatste is niet slim
genoeg om te leren van verkeersongevallen op bedreigde locaties.
Het (sluip-)verkeer doet hem de das om! Vandaar het plan om rasters aan te leggen langs de weg, die dwars door het landgoed loopt
en die de dieren naar de tunneltjes leiden. Kosten ¤ 150.000 waarvan
¤ 140.000 gedekt is door gemeenten en Het Limburgs Landschap. Het
restje was voor onze rekening.
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In de twintiger jaren van de vorige eeuw vlak na de eerste wereldoorlog was het bon ton om het ‘nette’ woord OW’er te gebruiken.
Het stond voor oorlogswinstmaker, de profiteurs van andermans
tegenslag. In onze tijd is het bon ton om van de daken te schreeuwen, dat Nederland toch zo’n (afschuwelijk) rijk land is. Rijk zijn we
zonder twijfel aan monumenten en het mooie is, dat we ze nu zo
perfect onderhouden. Waar je ook bent, haast overal kun je onze
rijkdom zien, je hoeft er alleen maar oog voor te hebben.
In 2012 heeft het Dinamo Fonds geholpen om zes kerkgebouwen te
restaureren. Drie ervan zijn Gronings en dat is toeval. Nou ja, ook weer
niet helemaal, want het zal ook wel iets te maken hebben met ietwat
rustiger geschiedenis dan die van de rest van het land. De oorlogen
hebben er minder gewoed en het is minder geteisterd door natuurrampen dan bijvoorbeeld Zeeland. Ergens in Groningen ligt Woldendorp. Een kleine protestantse gemeente die is samengegaan met twee
andere dorpskerken. De Protestantse Kerk heeft een geschiedenis
die teruggaat tot het jaar 1273. Er zat een hoge toren op, maar die is
in 1855 gesloopt. Alleen een stompje is nog van over. En de stenen?
Neen, ze zijn niet weggegooid maar gebruikt om de hoofdweg door
het dorp te bestraten. Onze ¤ 2.000 losten de restauratiepuzzel van
de kerk voor 10% op. Je zou ongezien zweren, dat de Mariakerk in Uithuizermeeden een katholieke kerk is. Zo is het niet, maar was het wel,
toen zij omstreeks 1350 werd gebouwd. De naam is gebleven, iets dat
bij de fellere beeldenstormers in het Westen ondenkbaar was. De protestantse gemeente heeft het gepresteerd om de restauratierekening
ad ¤ 700.000 bijna helemaal gedekt te krijgen. Van één van de laatste
loodjes ad ¤ 2.000 konden de kerkmeesters nog bevrijd worden dankzij onze uitkering. De Helperkerk in de wijk Helpman van de stad Groningen dateert uit 1900, maar is wel gebouwd op de fundamenten van
een daar ooit aanwezige andere protestantse kerk. Het is wat je noemt
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een rank gebouw en daarom speciaal en gemakkelijk herkenbaar. De
eigendom van deze voormalige hervormde kerk is in 1991 overgegaan
naar de Groningse Evangelische Pinkstergemeente. Die draait nu voor
de kosten van groot onderhoud op. Dat doen ze voortvarend en wij
droegen met onze ¤ 2.000 graag bij aan het niet zo grote tekort op de
begroting. In Boskoop staat sinds 1932 een kerkje, dat zichzelf de naam
Het Kerkje — met een hoofdletter k — aangemeten heeft. We correspondeerden met de Stichting Vrienden van Het Kerkje, die is opgericht
om, naar eigen zeggen, het schattige monument te behouden en te
restaureren. Men is strijdvaardig begonnen geld in te zamelen. Steun
van het Dinamo Fonds met ¤ 1.500 was toch zeer welkom. We hebben daarmee 1% van de restauratiekosten gedekt. De Lutherse Kerk in
Breda is in meer dan in één opzicht de naam van monument waardig.
Het gebouw stamt uit 1777. Het is gebouwd als schuilkerk en het ligt
nog steeds enigszins verscholen. Het gebouw verdient in esthetisch
opzicht ook een onderscheiding. Bovendien heeft het van zijn geboorte af gefunctioneerd voor de Lutheranen en dat doet het nog steeds.
De restauratie is een kwestie van onderhoud (het dak) en van aanpassingen ter wille van voorzieningen nodig om tegemoet te komen aan
de eisen van vandaag. Het gebouw wordt nu mede gebruikt door de
Protestantse Gemeente in Breda. Het kostenplaatje heeft een groot
formaat, in totaal gaat het om ¤ 705.000. Maar het lijkt te gaan lukken mede dankzij onze ¤ 2.000. De Petruskerk in Leens (Gr) is een oud
gebouw en dateert uit 1250. Sinds de hervorming is het een protestantse kerk waarvan de toren nogal wat problemen heeft opgeleverd. Maar de kerk is nu een fraai gebouw met een mooie toren. Zij
is beroemd om haar majestueuze Hinsz-orgel uit 1734. Rond 1950 is
de kerk grondig gerestaureerd. In 2012 is er dan heel wat onderhoud
te plegen. Alles bij elkaar voor ca ¤ 300.000. Voor een dorp als Leens
natuurlijk veel te veel. Het Dinamo Fonds helpt een beetje mee met
¤ 2.000. Voor de restauratie van de toren van de Oude Kerk te Lunteren
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(Gd) betaalden we ¤ 1.250 mee. Denk niet dat het om een relatief klein
project gaat, want de torenrestauratie is maar een deel van een project
dat ¤ 800.000 vergt. Gelukkig laat de Hervormde Gemeente Lunteren
de moed niet zakken. Want voor Lunteren is de kerk het gebouw van
het dorp, waarin veel gebeurt en waar men elkaar, net als vroeger nog
steeds ontmoet. Tenslotte keerden we ¤ 2.000 uit voor de restauratie
van de fundering van de Hervormde Kerk te Goudriaan (ZH). Opvallend
was daarbij de ruime deelname in de kosten van de zijde van de eigen
leden van de kerk. Aan het overblijvende bescheiden tekort konden wij
dus een wezenlijke bijdrage leveren.
Orgels zijn één van de weinige muziekinstrumenten, waar niet alleen
de tonen de kwaliteit bepalen. Omdat het gaat om een instrument
met eindeloos veel pijpen van onderling zeer verschillend formaat,
moet er een kunstenaar aan te pas komen om een ordelijk en zelfs
mooi uiterlijk aan het instrument te geven. Dat gaf al gauw aanleiding
tot allerhande versieringen, hetgeen voor een muziekinstrument uniek
is. Daarom ook moeten ze met zorg worden behouden. In Hallum (Fr)
stond sinds 1768 een mooi orgel van bouwer Hinsch in de St. Maartenskerk, maar in 1804 vond dit zijn einde omdat de kerktoren was omgevallen. Albertus Gruisen bouwde een nieuw orgel geïnspireerd door
dat van Hinsch. De Hallumse kerk bezit sinds 1811 een prachtig orgel
rijk aan versieringen. In 1999 is besloten het orgel te restaureren en pas
in 2012 is het orgel weer als nieuw. De kosten van deze klus bedroegen ¤ 335.000 en daarvan namen wij er ¤ 2.000 voor onze rekening.
Datzelfde bedrag keerden we ook uit aan de Herv. Kerk te Oosterhesselen (Dr) voor de restauratie van hun Van Dam-orgel uit 1864. Het
pijpwerk was grotendeels afkomstig uit een Hillebrandt-orgel dat
ooit in de kerk van Rauwerd stond. In 1920 verhuisde het naar Wijckel
en pas sinds 1983 vond het zijn plek in Oosterhesselen. Ook met
¤ 2.000 steunden we de restauraties van het Freytag-Dik orgel van de
Herv. Kerk van Lellens (Gr) en van het Naber-orgel in de Koepelkerk te
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Arnhem. De laatstgenoemde gereformeerde kerk is een rond monumentaal gebouw en hun orgel is gebouwd door Carl F.A. Naber en
geleverd in 1842. De naam Naber komt terug in de twee volgende
orgelrestauraties. In de Jacobskerk te Winterswijk staat een door Naber
gebouwd orgel uit 1831. Maar in 1970 werd het een Metzler-orgel, want
die vermaakte het tot een veel groter en ‘mooier’ orgel. Na 40 jaar is
een restauratie nodig waaraan we ¤ 1.250 hebben meebetaald. Tenslotte een door Quelhorst en diezelfde Naber in 1821 gebouwd orgel. Een
cadeautje van J.L. Umbgrove, oud-resident van Cheribon (Java) aan de
N.H. Kerk te Wijhe. Sinds de levering is ook aan dit orgel gesleuteld
maar dat gebeurt eigenlijk met elk orgel in de loop van de tijd. Aan
deze restauratie keerden we ook weer ¤ 2.000 uit.
De Beemster is een bekend merk kaas. Of hebben we het bestaan
van de polder ooit op school geleerd? Een feit is dat de Beemster als
monument door de unesco is aangemerkt als Werelderfgoed en dat
is toch wel wat. In die Beemster staat er nu nog één molen. Dat is niet
één van de 47 molens uit 1647 die de polder droogmaalden, maar een
korenmolen die in 1614 is gebouwd en in 1623 is verplaatst naar de rand
van het dorp Middenbeemster om beter wind te vangen. Die molen
heet De Nachtegaal en is een rijksmonument. Het was dus niet moeilijk om te besluiten dit restauratieproject van de Stichting Behoud
van De Nachtegaal te ondersteunen. Dat deden we met de ‘eeuwige’
¤ 2.000.
Het heeft niets met de kroning van 30 april te maken, maar Oranje
woud is een dorp in Friesland en daarin bevindt zich de Buitenplaats
Oranjestein. Eigenaresse van het rijksmonument is de Stichting Oosting-Oranjestein. Restauratie van een en ander is een heel karwei en
aan kopzorgen dus geen gebrek. Vorig jaar was de restauratie van de
oranjerie aan de beurt. Een gebouw zonder versieringen, maar wel
duidelijk een product van zijn tijd, te weten 1876. Het gebouw vervult
zelfs nu nog de functie waarvoor het is gebouwd. Aan deze restauratie
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droegen we ¤ 1.250 bij. Hilligersberg en Schiebroek zijn wijken van Rotterdam. Op de ‘berg’ van Hillergersberg staat de Hillegondakerk, welke
we in 1996 hebben geholpen met restaureren. De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge maakt
zich druk om het karakter van de wijk te behouden. Vorig jaar was de
oude begraafplaats van Schiebroek die van 1903 tot 1953 als zodanig
heeft gefunctioneerd, het werkterrein van de Vereniging. Het enige
gebouwtje ervan is een baarhuisje, een klein monument dat met zorg
is gerestaureerd. Onze uitkering diende om het ‘laatste’ tekort in de
begroting van de restauratie van het toegangshek te dekken. Wie de
Ringdijk afrijdt, komt langs een lang hek uit 1900 en wordt daarbij
opgebeurd door de tekst ‘Gedenk te Sterven’.
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financiën
De crisis waarin we ons bevinden is in wezen een schuldencrisis.
Iedereen is het erover eens dat het Westen en zeker Europa kampt
met een te hoog schuldenniveau. Dat is al jaren zo, maar afnemen
doen die schulden sinds 2008 niet. Integendeel, zij nemen nog
steeds toe. In de Europese begrotingen is een jaarlijks tekort van 3%
van het BNP straffeloos toegestaan en de consument, zowel als het
bedrijfsleven wordt door een extreem lage rentestand verleid tot
het maken van (meer) schuld. Tot nu toe ging alles nog ‘goed’.
Het jaar 2012 was geen slecht jaar voor het Dinamo Fonds. Goed of
slecht is bij ons gemakkelijk af te lezen aan de hoogte van het vermogen. Want het materiële doel van het Fonds is toch om uit een groeiend vermogen het netto-inkomen te genereren waarmee een stijgend
bedrag aan uitkeringen kan worden bekostigd. In 2012 is het Fondsvermogen gestegen van ¤ 5.377.394 tot ¤ 5.776.681, ofwel met 7,39%
en dat geeft reden tot tevredenheid. Vooral als erbij bedacht wordt,
dat het afgelopen jaar een crisisjaar was. Een jaar, waarin de rentevergoeding op spaargeld tot een onwaarschijnlijk dieptepunt daalde. We
hebben gedurende het jaar vaak over beleggingen gesproken en haast
evenzovele malen besloten, om geen haast te maken met het beleggen van onze grote liquiditeit. De uitzonderingen op deze regel waren
vooral het kopen van een bedrag aan goudcertificaten en, om een deel
van onze liquide middelen om te zetten in Amerikaanse dollars. De
eerste van deze uitzonderingen hebben we gemaakt om ons te verdedigen. Goud is een steriele belegging in de zin, dat we er geen inkomen
mee verwerven. Maar het is bijna een ruilmiddel als geld, waarmee je
onder alle omstandigheden kunt betalen. Iedereen zal het graag als
ruilmiddel aanvaarden. Het bezit ervan biedt dan ook bescherming
tegen extreme risico’s, waaronder in de eerste plaats inflatie. Ons
belangrijkste motief van beide posten is in wezen de behoefte aan
spreiding van risico’s.
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Onze inkomsten bedroegen in 2012 ¤ 144.404 en daarvan hebben we
¤ 90.000 aan onze doelen uitgekeerd. Het geïncasseerde dividend
rendement is meegevallen. Dat de rente-inkomsten zijn tegengevallen zal niemand verbazen. De kosten bedroegen ¤ 46.575 en bleven
daarmee onder de 1% van ons vermogen, zoals het reglement het
ons voorschrijft. Zoals gebruikelijk publiceren wij de jaarcijfers in
de gecomprimeerde balans en de staat van baten en lasten in 2012.
U vindt ze op pagina 18. Daaronder publiceren wij het beleggings
resultaat van 2012, namelijk 6,49%; dit is een soort meetlat van ons
eigen vermogensbeheer.
Voor 2013 hebben we geen hooggespannen verwachtingen. Voor ons
reden om bij het beheer van ons vermogen grote voorzichtigheid in
acht te blijven nemen. Desondanks gaan we er in onze begroting van
uit, dat het bedrag aan geplande uitkeringen op zijn minst gelijk zal
blijven aan dat van 2012.

jaarverslag 2012
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donateurs
In 2012 hebben onze donateurs zich weer van de goede kant laten zien:
zij droegen tezamen het lieve bedrag van ¤ 175.000 bij. Ja, dat bedrag
is vroeger wel hoger geweest, maar toen leefden we niet in een tijd
van crisis en dus zijn we tevreden en zelfs meer dan dat. We zijn er blij
mee. We houden ons aan de regel, dat we de gevers niet bij name noemen, laat staan dat over geschonken bedragen specificeren. Maar, ook
zoals gebruikelijk, maken we hier een uitzondering – en dat met grote
dankbaarheid – voor de ¤ 50.000 welke we van International Partners
uit Bermuda hebben gekregen. Het is heel fijn te beseffen dat wij daar
zulke goede vrienden hebben en dat ieder jaar weer ondervinden. We
beseffen maar al te goed hoe bevoorrecht we zijn met deze warmhartige donateurs. We leven in een tijd van wilde jacht op donateurs.
De Goede Doelen die tot voor kort zwaar gesubsidieerd werden, zoeken nu hun heil bij de particulieren en bedrijfsdonateurs. Goed voor
de post en voor de producenten van vaak haast misleidende teksten.
Lang niet altijd prettig voor de aangesprokenen. Moeten wij daar ook
niet aan beginnen? Tot nu toe was het antwoord neen, des te meer
koesteren we daarom wel ons bestaande donateurgilde. Ieder jaar verblijden ze ons met vaak gulle giften. Het enige wat we nog meer van
hen zouden kunnen en willen vragen, is om het Dinamo Fonds in hun
testament te gedenken. Dan zullen wij te zijner tijd hun namen kunnen toevoegen aan onze Erelijst van Legatoren, welke we hieronder
zoals ieder jaar in grote dankbaarheid in ons verslag opnemen.

len, 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.

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

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.

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 doe-
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jaarrekening 2012

uitkeringsregister
*) Voor de uitkeringen gedaan in de periode 1992 t/m 2008 verwijzen we U naar onze website, www.dinamofonds.nl

Balans per 31-12 (gecomprimeerd)
Activa
Effecten
Liquiditeiten

2012

2011

2.699.513 2.150.118
3.077.168 3.227.276

Passiva
Eigen vermogen
Nog te betalen

5.776.681 5.377.394		

2012

2011

5.767.199 5.370.186
9.482
7.208
5.776.681 5.377.394

Staat van Baten en Lasten (gecomprimeerd)
Baten

2012

2011

Lasten

2012

172.242 163.482 Uitkeringen
144.404 140.624 Kosten
Waardevermeer- 216.943
Waardevermindering effecten
		
dering effecten
Overschot*
			
533.589
304.106		
Netto donaties

Rente en dividend

90.000
46.575
-

397.014
533.589

2011
90.000
50.983
55.253
107.870
304.106

* 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 *
2012

2011

1992 t/m 2012 (gem. per jaar)

6,49%

1,61%

7,39%

* = waardeverschil + rente en dividend, uitgedrukt in % van het gemiddeld ter beschikking staand vermogen
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2009
2009
2009
2009
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2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
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2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

doelgroep welzijn van dieren
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
¤
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, uitg. Dieren i.h.Geding ¤
St. Dier & Recht, A’dam ,waarsch. kopers ¤
St. Dierenhulp Tiel, koop ambulance
¤
Frettenst., Breda, verz.pr. ambulance
¤
St. Dierenopvang, Gron., quarantaine
¤
St. Opv. Oude Manegepaarden, stal
¤
Fed. Dierenambul. Nl, Maarn, software ¤
Vogelwerkgr.Boxmeer, verg. brandschade ¤
Dier in Nood, Peins, verz.pr. amb.
¤
EcomareTexel, hijsinstallatie bruinvissen ¤
Vogelsasiel De Houtsnip, H.dijk, zwemb. ¤
St. Op Herme, Ell, dak paardenstal
¤
St. Zwerfkatten havengeb.IJmuiden,med ¤
St. Collie & Co, Heerlen, dierenarts
¤
St. Kerkuilen, Hoorn, druk handleiding ¤

800
5.000
200
500
4.000
1.500
2.500
1.000
800
3.500
1.000
800
2.500
800
800
1.000
800
1.000
1.500
3.000
2.000
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

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

St. Dierenplaatingsdienst DH, dierenarts ¤
Zeeh.crèche Pieterburen, badjes baby’s ¤
Dierenpiramide, stal oude paarden
¤
Dierenst. Hope, Heerlen, reparatie auto ¤
Dierenasiel E. Gebhard, Maastr, boiler
¤
St. Alertis Rhenen, dentaal Röntgenapp. ¤
St. Eyes on Animals, A’dam, opl. inspect. ¤
Sophia Kattenbond Koewacht, dierenarts ¤
Dierenamb. C. Lb. Heerlen egelopvang ¤
Stg. Dierenasiel Adventure, Kootstertille ¤
Dierenasiel Sittard, operatietafel + lamp ¤
Stg Wakker Dier, campagne gigastallen ¤
Stg Dierenasiel Schouwen-Duiveland
¤
Stg Dierenasiel Eugene Gebhard, M’tricht ¤
Stg Dierenpiramide, Stadskanaal, stal
¤
Sophia Kattenbond Zeeuws-Vlaanderen ¤
Stg Scheldekat, Vlissingen, sterilisaties ¤
Stg Dog Rescue Greece, opvangkosten NL ¤
Vogelwrkgr. Boxmeer nestkasten torenvalk ¤
Stg Dierenamb. Kennemerl., besch. kleding ¤
Stg. Afh. en Monitoring Fauna-aanrijdigen ¤
Stg. Reeënopvang Westerwolde, hekwerk ¤
Stg Ooievaarsb.st. De Lokkerij, Reestdal ¤
Stg Op Herme, Ell, vloer poezenhuis
¤
Stg Dierenplaatsingsdienst, Den Haag
¤
Stg Egelopvang Dikke Prik, Warmerhuizen ¤
Stg Dier en Recht, Amsterdam
¤
Stg Collie+Co, Heerlen, dierenartskosten ¤

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012

doelgroep natuurbehoud
St. Beheer Natuur & Landelijk gebied
¤ 6.000
Landschapsbeheer Groningen
¤ 3.000
Stichting Het Geldersch Landschap
¤ 6.000
Landschap Noord-Holland
¤ 4.500
Stichting Het Limburgs Landschap
¤ 5.000
Stichting Int. Vrijwilligersprojecten
¤ 3.000
Stichting Schermer Molens
¤ 2.500
Stichting het Limburgs Landschap
¤ 5.000
Landschap Noord-Holland
¤ 5.500
SIW
¤ 4.500
Stichting de Bovenlanden
¤ 5.000
Werkgroep Behoud de Peel
¤ 5.000
Zuid Hollands Landschap
¤ 5.000
Agrar. Natuurv. W.-Fr. Andijk aanleg oever ¤ 2.700
Landsch. NH. Castr., onderh. bos Schoorl ¤ 4.000
Landsch. NH. oevergracht Fort Krommenie ¤ 5.000
SIW, Utrecht, leeftocht Staatsbosbeheer ¤ 3.300
St. ZH. L.sch., Rdam, aank. Wassergeest ¤ 10.000
St. Florestas, Oosterwolde gereedschap ¤ 500
St.H.Limb.Landschap, Arcen Kaldenbroek ¤ 4.500
Landschap NH, Ilperveld Integraal
¤ 8.500
Stg. Limb.Landschap, amfibieën raster
¤ 8.500

500
1.000
500
500
1.000
2.600
1.500
600
1.500
3.322
3.300
3.300
2.500
2.500
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
1.000
1.000
1.000
900
800
800
578
500
500
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2012 Stg. De Bovenlanden Aalsmeer, grond
¤ 8.500
2012 SIW, internat. vrijwilligers projecten
¤ 3.000
2012 Zwaluwcomm. Goingarijp, wand+‘bunker’ ¤ 1.500
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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
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

doelgroep monumentenzorg
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
¤
Lourdeskerk te Bergen O/Z, restauratie ¤
Marg. H.kerk, Wildervank, restauratie
¤
Bonifatiuskerk Oldeberkoop, ringmuur ¤
Hofkerk, Bergeijk, restauratie hoogaltaar ¤
Kloosterkerk Valkenburg rest. ramen
¤
Sint Nicolaaskerk, Elburg, renovatie vloer ¤
Prot. Wijkgem. Soest-N, r. klokkentoren ¤
St. “Het Kerkje te Staverden”, restauratie ¤
Herv. Gem. Noord/Zuidwolde, aanleg cv ¤
RK H. Michaël, Harlingen, torenspits
¤

2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
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
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
1.500
1.500
1.000
1.500
1.000
1.500
1.000
1.000
1.500
1.000
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2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Barbarakerk, Culemborg, rest. koororgel ¤
Herv. Gem. Ulrum, rest. v. Oeckelenorgel ¤
Prot. Kerk, Baflo, restauratie Meyerorgel ¤
Prot. Kerk v Terwispel, rest. v. Damorgel ¤
Prot. Gem. Burchwert Schwartzburgorgel ¤
St. Kth. Onderw.’s Heerenberg Walsteeg 1 ¤
Ver. H. de Keyser schildering opkamer
¤
Molenst.Nijefurd windmotor Molkwerum ¤
St.H.Limb.Landsch. Volmolen Gouw Vaals ¤
St. Beh. Korenmolen’t Zand, verhuizing. ¤
Dr. Otto Baldus, rest. molen Garsthuizen ¤
Herv. kerk te Goudriaan, fundering
¤
Prot. Kerk Woldendorp, rest.
¤
Lutherse kerk te Breda, dakrest.
¤
Mariakerk te Uithuizermeeden, rest.
¤
Petruskerk te Leens, rest.
¤
Stg. Vr. v. Het Kerkje te Boskoop
¤
Helperkerk te Groningen, rest.
¤
Oude kerk te Lunteren, rest.
¤
Herv. kerk Lellens, Freytag-Dik orgel
¤
Herv. kerk Oosterhesselen, V. Dam orgel ¤
Koepelkerk te Arnhem, Naber-orgel
¤
St. Maartenskerk te Hallum, Gruisenorgel ¤
Nicolaaskerk te Arnhem, Naber-orgel
¤
Jacobskerk te Winterswijk, Naber-orgel ¤
Stg Oosting-Oranjestein, rest. oranjerie ¤
Ver. Wijkbeh. H’berg Schiebroek, rest.hek ¤
Stg. beh. korenmolen De Nachtegaal, rest ¤

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
2.000
2.000
1.500
2.000
1.500
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.500
1.500
1.250
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.250
1.250
1.250
2.000

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.
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Van der Hoevenlaan 20a
2651 de Berkel en Rodenrijs
tel: 010 – 511 83 40
www.dinamofonds.nl

