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doelstelling

inleiding

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.
Het Bestuur beheert het fondsvermogen en doet zijn
best donaties voor het Fonds te werven. Daarnaast is
het Bestuur 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.

De geschiedenis van de 21ste eeuw
wordt vast een boeiend verhaal. Een
nieuwigheid als de massale geldcreaties om de effecten van één van de
ergste financiële crises ooit te bestrijden, gaat vast de geschiedenis in.
Daarbij wordt dan ook verteld, dat de
centrale banken zich duidelijk een rol
in de politiek hebben aangemeten. Ze
wijzen graag op hun successen zoals
hun ‘redden’ van de euro, respectievelijk op de daling van het aantal
geregistreerde werkelozen in de vs
van 9 naar minder dan 7%. Geslaagd is
men ook in het tot nu toe voorkomen
van een kwaadaardige deflatie. De
bezitters van obligaties en aandelen
zijn er zelfs flink rijker van geworden.
Nochtans moeten we niet te vroeg
juichen, ook al vertoont de economie
in het begin van 2014 tekenen van verbetering. Niet vergeten mag worden,
dat de wereldeconomie nog met drie
kolossale problemen worstelt. Het
eerste is de toch nog altijd torenhoge
werkeloosheid, die niet minder dan
hardnekkig genoemd kan worden.
Het tweede probleem vormen de
hoge staatsschulden, die gedurende
de crisis alleen maar zijn opgelopen.
Het derde probleem is de gigantische
‘wolk bijgedrukt’ geld. Die is bedoeld
als medicijn tegen de crisis. Echter,
toen de kraan een beetje werd dichtgedraaid, ontstonden al gevolgen voor
de rentestand in ontwikkelingslanden.

Het Dinamo Fonds heeft de ideale constructie om zijn doelen
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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De ‘tapering’(= geleidelijk afknijpen)
is nog maar net begonnen en lijkt
alleen heel behoedzaam te zullen
gaan plaatsvinden. Dat wil zeggen,
dat het tijdperk van de extreem
lage rentestand nog niet voorbij
is. De centrale banken hebben
getracht inflatie uit te lokken,
maar dat is in de vs en Europa niet
echt gelukt. Kennelijk waren de
deflatoire krachten te sterk. Wat
zal de toekomst brengen? Behalve
op het financiële vlak worstelen
we ook nog met de effecten van de
digitale revolutie, die al maar zorgt
voor telkens nieuwe toepassingen,
die meestal banen overbodig maken
en tenslotte worstelen we met tal
van effecten van de overbevolking,
vervuiling, klimaatverandering en
onminoorlogen. De wereld blijft
gewoon in ijltempo veranderen.
l’histoire se répète (2)
In ons jaarverslag over 2012 wezen we
op de gelijkenis van gebeurtenissen in
de dertiger jaren van de vorige eeuw
met die van nu. Daaraan kunnen we
nu nog één toevoegen: het ‘landjepik’
betrof in 1938 ondermeer Sudetenland,
nu de Krim. Vorig jaar kon alleen een
helderziende zo iets voorspellen. De
reeks gebeurtenissen culmineerden
in 1939 in de uitbraak van de Tweede
Wereldoorlog. Wat heeft de geschiedenis in 2014 of 2015 voor ons in petto?
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uitkeringen dierenwelzijn
Voor een stichting als het Dinamo Fonds is het ieder jaar weer fijn te mer
ken dat onze uitkeringen terecht komen bij kleine of grote instellingen, die
echt veel voor het dierenwelzijn over hebben. Ja zelfs met hart en ziel hun
werk voor de dieren doen. Maar soms ergeren we ons aan instellingen die
totaal niet geïnteresseerd zijn in dierenwelzijn. We doelen op gemeenten die
hun wettelijke plicht verzaken en het wel best vinden dat anderen het zwerf
kattenprobleem aanpakken en betalen. Dat is niet minder dan klaplopen.
Zo’n situatie komen we weer tegen in West- en Midden Brabant waar de
Dierenbescherming alleen door de gemeente Tilburg correct wordt behandeld. Zoals het een overheidsinstantie jegens zijn burgers betaamt. De
plaatselijke afdeling van de Dierenbescherming maakt zelf geen verschil
in de wijze waarop ze het leven van wilde katten helpt dierwaardig te zijn.
We hadden er graag ¤ 3.000 voor over en dat was nog maar een fractie van
de ¤ 44.000 die ze er totaal in de regio aan uitgeven. Dat levert aan heel
veel dieren soulaas op. Je zal er maar zwerfkat zijn! De andere instellingen
die zich om zwerfkatten druk maken en zich daarbij tot ons wenden met
het verzoek om steun zijn veel kleiner, maar doen hun werk niet minder
goed. Ook zij zorgen voor zieke en of zwakke verwilderde katten, ontfermen zich over in het wild geboren poesjes en zoeken er tehuizen voor. Verder zorgen zij voor het onvruchtbaar maken van opgevangen katten. De
Stichting Zwerfkattten Havengebied IJmuiden hielpen we met ¤ 1.500 als
bijdrage aan de kosten van het maken van een betonvloer in hun opvang,
zodat ‘men’ er zijn werk met droge voeten kon uitvoeren. De andere
¤ 1.500 die hiervoor nodig was, kregen ze van de Manders Brada Stichting
uit Den Haag. De derde kattenstichting heet Kattenhulpdienst en werkt in
Limburg. Zij huist in Sittard en heeft al een lange historie van 16 jaar achter
de rug. Meer dan zes jaar sinds de oprichting van de stichting. Ooit werd
dit werk gedaan door de dierenbescherming, maar die hield er in 1997 mee
op. Zo niet mevrouw Bormans, die zelf ging zorgen voor het goede doel en
in 2006 werd dit de Stichting Kattenhulpdienst. Die geeft een blad uit met
een glossy poes op de voorpagina. Heel toepasselijk is de titel Majesteit
gekozen. Poezen dwingen nu eenmaal respect af. De Dienst was toe aan
een vervangende tweedehands auto, waaraan wij ¤ 2.000 bijdroegen.
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De Vogelbescherming Nederland is een vereniging die al heel lang bestaat.
Zelf houdt zij er geen vogels op na, maar maakt zich wel druk over het
welzijn van vogels in binnen- en buitenland. In 2013 deden ze dat voor de
patrijs, een vogel die in Nederland dreigde uit te sterven of het land te
verlaten bij gebrek aan voor hen vereiste natuur. Wat ze misten, was wild
bloemrijk terrein. Dat hebben ze nodig om nesten te bouwen, om zich
te kunnen verschuilen en om zich van voedsel te voorzien. De Vogelbescherming begon een actie om boeren en andere grondbezitters te vragen
kleine stukjes land voor het behoud van de patrijs in te richten. Daaraan
betaalden we ¤ 4.000 mee en het schijnt dat de actie een succes wordt.
Vergis u niet! Het gaat met het Vogelhospitaal Midden Nederland te Naarden niet om een kleine instelling. In 2013 zijn er 4.141 vogels opgevangen
en dat waren 101 verschillende soorten. Dit is de stand op 13 november,
dus er waren er in het hele jaar nog meer. Meest hulpbehoevend waren de
houtduiven (683 stuks), het minst waren dat telgen van 25 soorten vogels,
waarvan telkens slechts een om opvang vroeg. Daaronder bevond zich een
eenzame kievit. Maar in vijf andere gevallen behoorden de telgen tot de
‘rode lijst’, die dreigen uit te sterven. In zo’n instelling is vakkennis uiteraard cruciaal en die is er in Naarden. Daarbij hebben ze veel kooien en
andere spullen nodig. Van ons kregen ze ¤ 1.800, te besteden aan ombouw
van bestaande couveuses. Die werden verwarmd met warme luchtcirculatie, maar nu door stralingspanelen welke de vogels keuze biedt en die
bovendien 25% minder energie verbruiken. Daarmee is het vogelasiel
helaas niet uit zijn financiële problemen. Vorig jaar nog profiteerden ze
van een bijdrage aan arbeidskosten ad ¤ 26.000 aan van de Dierenbescherming en die hield per 1 januari 2013 op. Het jaar 2014 is het dus oppassen
geblazen.
De Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland heeft de taak om de kerkuil te
beschermen en de vogel te helpen voortbestaan. Deze taak heeft zij overgenomen van Vogelbescherming Nederland en wij moeten haar zien als
een coördinerend lichaam ten dienste van afzonderlijke werkgroepen. Zij
hebben zich tot ons gewend met het verzoek om een bijdrage aan de aanschaf van 16 zogenoemde harnasgordels. De werkgroepen willen de kerkuilen bedienen door het ophangen van voor hen geschikte nestkasten.
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Nu heeft de vogel een voorkeur voor kerken, niet omdat ze een geloof aanhangen, maar omdat ze hun nesten het liefst op grote hoogte bouwen.
Dat doen ze graag vlak onder de top van een kerktoren of in de nok van
het dak van boerenschuren. De ophanger van die nestkasten moet dus als
een acrobaat de lucht in en trekt dan graag een harnasgordel aan om zich
tegen vallen te beschermen. Dat leek ons een mooi project om aan mee te
betalen. Landschap Noord-Holland en de Manders Brada Stichting waren
onze co-sponsors. Met onze ¤ 700 waren zes van de achttien gordels gefinancierd.
De Dierenbescherming is een vereniging met afdelingen per stad of provincie. De afdeling Zuid en Midden Limburg laat zich nu gelden als houder
van een asiel voor een hele regio, waarin ook Maastricht is besloten. De
mooie naam Eugene Gebhard wordt daarmee verleden tijd. Het nieuwe
asiel is gebouwd in Born en heet niet meer asiel maar noemt zich Dierenbeschermingscentrum. Het wordt groot, efficiënt en van alle ‘gemakken’
voorzien en dus kost het een lieve duit. Onder andere voor witgoed, weet
u wel de machines voor de keuken. Wij betaalden er ¤ 1.350 aan mee en
voor een operatietafel ¤ 2.150. Zo hebben wij ons steentje bijgedragen aan
de uitrusting van het nieuwe asiel, dat we graag veel succes wensen.
Ook de Stichting Dierenopvangcentrum Noordwijk is de exploitant en
eigenaar van het asiel voor een regio. Dit is kort geleden vernieuwd en het
voldoet prima. Het is een asiel voor – zeg maar – huisdieren. Zij zijn nu
niet alleen het officiële asiel van Noordwijk maar ook dat van omliggende
gemeenten. De inkomsten komen dan ook voor een groot deel uit een
gemeentekas, die betalen voor de uitvoering van hun wettelijke plicht. In
verband met de gebiedsuitbreiding heeft het asiel meer hondenhokken
nodig en daarbij hoort een quarantaine en een ziekenboeg. Dus moet er
gebouwd worden en dat voor zo’n ¤ 76.000. Dit leek ons een mooi project
om ¤ 3.000 aan bij te dragen. In Noordwijk en omgeving zie je voorlopig
geen zwervende honden of katten meer.
Pim en Mieke Lollinga zijn de initiatiefnemer van Faunavisie Wildcare, dat
inmiddels al meer dan vijf jaar bestaat. Ze hebben zich gespecialiseerd in
de opvang van wilde dieren, die hulp nodig hebben. Zo’n instituut moet je
niet in de Randstad zoeken, maar juist in de wildernis. Waar vind je zoiets?
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In Westernieland midden in de Groningse wildernis! Opvang van wilde dieren is een niet zo erg makkelijk vak. Het echtpaar Lollinga weet waar ze
mee bezig zijn. Hun bron van patiënten is het Waddengebied. Daar stikt
het van de wilde dieren, vooral vogels, maar ook het boerenland produceert slachtoffers bijvoorbeeld van landbouwmachinens. Ze zijn nog
maar kort geleden begonnen en hebben nu een behoorlijke honger naar
kapitaal. Ze moeten kooien hebben, inclusief vliegkooien met bassins. Ze
rekenen er op dat ze duizenden dieren per jaar moeten gaan bedienen en
daarvoor is hun huidige uitrusting nog verre van voldoende. Wij deelden
met de Manders Brada Stichting uit Den Haag de kosten ad ¤ 6.000 van
het materiaal voor de bouw van een vliegkooi voor revaliderende roofvogels met een oppervlakte van 100 vierkante meter, voorzien van een vijver
voor watervogels. Waarmede we Pim en Mieke het succes gunnen dat ze
verdienen.
Stichting Het Olde Manegepeerd en hun oprichters het echtpaar Lassche
zijn oude bekenden. Wat zij doen, zegt de naam van hun instelling. Die
twee doen hun werk met al hun ziel en zaligheid. Hun paarden hebben dan
wel vele jaren moeten dienen om mensen te kunnen laten paardrijden – en
dat was zeker geen lolletje – als gast van de Lassches krijgen ze een luizenleven. Aan die dieren is het vast goed besteed. Wie zal dat betalen? Ook
daarin is het echtpaar buitengewoon. Ze sprokkelen het geld daarvoor bij
elkaar door aan de oud-eigenaren van de paarden en door aan de manegeklanten bijdragen te vragen. Voor de aanschaf van een extra dubbele
paardenbox, kosten ¤ 6.800, was dat niet genoeg. Daarom werd onze hulp
ingeroepen. De box is er gekomen en onze bijdrage bedroeg ¤ 4.000.
Akka’s Ganzenparadijs is een Boeddhistisch vogelopvangcentrum in
Dalen. Het kreeg op een goede dag te horen dat ze moesten verhuizen
en dat hebben ze gedaan. Voor de aanleg van ganzenweiden. Dat klinkt
wat bijzonder, maar dat is het ook. De stichting is opgezet als een Boeddhistisch instituut en heeft dus een filosofische achtergrond. Het bestuur
van de stichting zijn geen Indiërs of zo. Nee, ze heten gewoon Hof, Knol
en Gerritsen. Op z’n minst voelen die zich aangesproken door het Boeddhisme en dat is hun goed recht. Ze hebben daarbij ongetwijfeld meer
hart voor ganzen dan de gewone nuchtere Hollander. Voor de ganzen is dat
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uitkeringen natuurbehoud
mooi meegenomen. Ze logeren als het ware in een vijf sterren ganzenhotel met een eigen ganzenwei! Zo hoort het ook in een echt ganzenparadijs.
Aan idealisme ontbreekt het de bemanning niet, evenmin aan hun bereidheid hun eigen leven ervoor in dienst te stellen. Daarmede verdienen ze
respect en recht op een uitkering ad ¤ 2.000 voor hun ganzenweiden.
De Stichting ‘Op Herme’ te Ell (L) bestaat eerstdaags 25 jaar. Het is het
levenswerk van Veronika Jong, die een tehuis voor een aantal kinderen
runt en dat zijn natuurlijke niet de gemakkelijkste. In principe moet elk
kind er de verantwoordelijkheid voor een dier – opgevangen pony’s – op
zich nemen. Een therapie die succes met zich brengt, anders besta je als
stichting geen 25 jaar! Mevrouw Jong vroeg dit jaar ondersteuning voor de
reparatie van een door houtrot aangetaste staldeur en kozijn. Het prijskaartje was ¤ 2.015, maar het Dinamo Fonds betaalde daarvan ¤ 1.500.
Daarmee dienen we de pony’s, maar ook mag het gezien worden als een
eerbetoon aan iemand die haar leven in dienst stelt van een goed doel.

groei van het vermogen dinamo fonds (x 1.000)
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000

3.000.000
2.000.000
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Het is crisis en er moet bezuinigd worden. Dat geldt zeker voor de Nederland
se Overheid, die in alle hoeken en gaten zoekt naar mogelijkheden daartoe.
Ook als het om natuur gaat. In de subsidies wordt gesneden of ze worden
geschrapt. Dat is de reden waarom we in 2013, in het kader van natuurbe
houd, slechts vijf aanvragen om een uitkering ontvingen en vervolgens hono
reerden. Vier van de vijf hadden bestrekking op aankoop van grond.
Eén project ging om iets anders dan aankoop. Het natuurgebied Zeerijdtsdijkje, dat even ten noorden van Castricum ligt, grenst aan de duinen en is
een schakel in de Ecologische Hoofdstructuur. Landschap Noord Holland
is de eigenaar en die waakt vooral op het in stand houden van de kwaliteit
van het schone zoete water in de duinen dat via duinrellen en kwel naar de
duinpolders stroomt. Hierdoor hebben deze zo’n enorme natuurpotentie.
Het duinwater mag zich niet mengen met ‘landbouwwater’ en daartoe
werd een sloot en een stuw of cascade aangelegd. Voor een Natura 2000
gebied moet je wat over hebben. Onze bijdrage bedroeg ¤ 4.000, waarmee
circa een derde van de kosten waren gedekt.
Het Zuid-Hollands Landschap heeft zich begin 2013 tot zijn ‘beschermers’
gewend met het verzoek om extra gift ten behoeve van de aankoop van
de toen nog ontbrekende derde Polder Poelgeest. De twee andere waren al
in het bezit van het ZHL. De actie lukte en bracht ¤ 70.000 op. Daarmee
kwam men al een heel eind in de richting van het aankoopbedrag. Onze
bijdrage was ¤ 2.000 en het project is intussen gefinancierd. De Polders
Poelgeest zijn nu als geheel een fraai natuurgebied in de buurt van Oegst
geest.
Het Zuid-Hollands Landschap heeft nog een stuk grond met onze steun
aan zijn bezit kunnen toevoegen, te weten een vier hectare groot graslandje, dat eeuwenlang weinig gebruikt is gebleven. Het grenst aan ander
natuurgebied in handen van ZHL, dat De Ommeloop heet en dichtbij Oostvoorne ligt. Onze bijdrage hieraan was ¤ 10.000.
Wie het Reestdal ooit heeft bezocht, vergeet dat nooit meer. De Reest is
een beek, die een groot deel van de grens tussen Overijssel en Drenthe
vormt. Aan weerszijde van de beek zie je een prachtig glooiend landschap.
Dat is het bijzondere, er staan weinig bouwsels op. Het ‘dal’ is breed en je

1992 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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uitkeringen monumentenzorg
voelt je er ver weg van de bewoonde wereld. Je zou verwachten dat het
vol is met toeristen, maar daar merk je weinig van. Er is geen pretpark,
strand of stadion in de buurt. Je kunt er eigenlijk alleen maar wandelen.
Als beloning zie je er ook nog wilde ooievaars en je hoort zo nu en dan
veel gekwaak van kikkers. Het Drents Landschap en Landschap Overijssel
bezitten er de meeste grond en zij zijn nu vast van plan ook de missende
terreinen te verwerven. Landschap Overijssel zag kans in 2013 zo’n terreintje voor ¤ 107.050 te kopen. Wij keerden daarom ¤ 10.000 aan hen uit,
waarmee hun tekort gedekt werd.
Als vijfde te noemen uitkering in het kader van De Natuur speelt zich af in
de buurt van Winterswijk. Het is een verhaal, dat klinkt als een sprookje,
waarin de hoofdrol gespeeld wordt door de eigenaresse van een rijksmonumentale boerderij annex bos, boomgaard, akkers, wei en hooilanden,
tezamen een authentiek hoevelandschap vormend van hoge cultuurhistorische waarde. Het was een oude dame die woonde in het Keunenhuis...
Zij was dol op haar bezit, maar wist dat haar kinderen er niet (genoeg) aan
gehecht waren. Daarom had ze haar wens kenbaar gemaakt, dat Natuurmonumenten zich over haar huis en landgoed zou ontfermen. Mevrouw
kwam te overlijden en haar kinderen wilden van het bezit af. Ze wilden er
zelfs op korte termijn van af, omdat ze het geld voor andere zaken nodig
hadden. Natuurmonumenten, dat al aanleunend terrein, dat ooit ook tot
het Keunense behoorde, bezat, mocht het Keunenhuis van hen kopen,
mits ze wel meteen met geld over de brug kwamen. Zo niet, dan werd
het bezit aan projectontwikkelaars verkocht. Natuurmonumenten greep
zijn kans en betaalde de koopsom met geld, dat eigenlijk een andere
bestemming moest dienen. Er werd een beroep op de leden gedaan en die
brachten prompt ¤ 330.000 bijeen. Maar de aankoop kostte ¤ 950.000.
Uit andere bronnen kwam ¤ 250.000. Eigenlijk zocht Natuurmonumenten
nog zo’n ¤ 370.000 uit externe bronnen. Daaraan namen wij ¤ 4.000 voor
onze rekening. Maar toch, aan moeders wens is voldaan, kinderen zijn blij,
de leden van Natuurmonumenten zijn blij en wij zijn blij. Nederland is een
heel mooi hoevelandschapscultuurmonument rijker.
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Monumenten moeten gerestaureerd worden. Vervolgens moeten ze ook nog
kunnen worden gebruikt. Dat is met name bij kerkgebouwen soms een moei
lijke opdracht. Orgels zijn ervoor om muziek te maken. Dan heb je niet alleen
luisteraars nodig, maar ook organisten en dat lijkt een beetje op een uitster
vend ras. Nu zijn er gelukkig nog ouwetjes.
In 2013 hebben we drie orgelrestauraties gesteund. Een ervan is het Willem Hardoff-orgel uit 1875 uit het Nicolaeskerkje te Huins. Waar ligt Huins?
In Friesland. Dat orgel, is al sinds 1961 afkomstig uit Lions en dat is een
tweelingdorp van Huins, waar de kerk toen gesloopt werd. Maar om het
verhaal nog ingewikkelder te maken, moeten we bekennen dat dit orgel
geen erkend monument is. Het hangt wel in een rijksmonument, het
Nicolaeskerkje, dat ook gerestaureerd moest worden. Het orgel verlangde
een uitgaaf van ¤ 46.000, waarvoor geen subsidie beschikbaar was. Dat
was er wel voor de restauratie van de kerk zelf die ¤ 445.030 kostte. Een
hele smak geld voor een dorpsgemeenschap. We hebben zowel de kerkrestauratie als die van het orgel met uitkeringen ad ¤ 2.000 bedacht.
Midden in Bleiswijk staat trots de Dorpskerk en dat doet die al sinds 1248.
Sindsdien is de kerk vergroot, vaak verzakt en weer opgetild en vaak gerestaureerd. Natuurlijk heeft zij ook de hervorming doorstaan, als gebouw
dan. Wij kennen het al, want in 2005 betaalden we mee aan het herstel van
de dakruiter waarin een klokje hangt dat het jaartal 1333 draagt. Bij huwelijken wordt niet de torenklok, maar dit klokje geluid. Het interieur van de
kerk is buitengewoon en daartoe draagt het van den Brink-orgel uit 1842
het zijne bij. De restauratie van het orgel wordt nu aangewend om het ook
opnieuw te schilderen. Daarvoor hoeft het dan later niet weer uit elkaar
te worden gehaald. De schilderbeurt betekent extra kosten ten bedrage
van ¤ 20.000 en daaraan wordt onze uitkering ad ¤ 2.000 besteed. Daarna
wordt de aanblik in de kerk nog mooier.
Het derde orgel in deze reeks van restauraties is dat in de Protestantse
Kerk van West Graft (NH). Dit Bakker & Timmenga orgel stamt uit 1903. Na
100 jaar trouwe dienst begon het te ‘kraken’ en dus ging men op zoek naar
subsidie. Acht jaar later was ¤ 48.000 rijkssubsidie gevonden. Zelf zamel-
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den de kerkmeesters een kleine ¤ 20.000 bij elkaar, maar ze bleven met
een ‘gat’ van ¤ 17.500 zitten. Om dat te helpen dichten, keerden we ¤ 2.000
uit. Daarmede hopen we de Graftenaren van het gekraak af te helpen.
In het hoge Noorden in de buurt van Appingedam ligt Tjamsweer en in de
Hervormde Kerk daarvan bevindt zich een fraai Van Oeckelen orgel. Het
leed sinds 1997 aan een chronisch gebrek, te weten aan rijkssubsidie. En
dat voor een rijksmonument! Maar op 14 juli 2010 kwam de verlossing:
het besluit tot subsidieverlening in het kader van de BRIM. Daarna ging
er nog ruim twee jaar voorbij, voordat wij in het bezit kwamen van ’s
kerkmeesters aanvraag om een uitkering uit het Dinamo Fonds. Die hebben ze natuurlijk prompt gekregen en we gaan ervan uit dat het orgel nu
weer klinkt zoals we dat ervan gewend waren. Het deed het dat immers al
van 1880 af, bijna anderhalf eeuw geleden. En daarmee hebben we de vier
orgelrestauraties gehad.
Een schip dat tot monument wordt gedoopt. Niet eens een stokoud vaartuig, maar wel een waardig jacht. Het werd in 1937 door het Nederlandse
volk cadeau gedaan aan het toenmalige prinselijke paar ter gelegenheid
van hun bruiloft. Het schip kreeg de naam van zeeheld Piet Hein. Niemand kon zich toen voorstellen, dat die naam na zo’n 70 jaren verguisd
zou worden tot ‘zeerover’. Ja, ja, de vooruitgang kent zo zijn kronkelingen. Het bijzondere van het cadeau was, dat de zuinige Nederlanders toen
bereid waren diep in de buidel te tasten en wel omdat dit huwelijk het perspectief op het voortbestaan van de Oranje dynastie bood. De koninklijke
familie bestond toen alleen nog uit koningin Wilhelmina en haar dochter
Juliana. De Piet Hein was in 2013 nodig aan restauratie toe. Daar werkten
we graag aan mee met een uitkering ad ¤ 1.000.
Stichting Het Drentse Landschap bekommert zich niet alleen om Drentse natuur. Ook de cultuurhistorie speelt een rol en dat blijkt weer eens
uit hun initiatief om de brugwachterswoning te Eeksterveenschekanaal te
restaureren. Het huis heeft er lang gestaan en dienst gedaan. Het is een
rijksmonument. Het Drentse Landschap noemt het een pareltje en kwalificeert het als karakteristiek. Met de restauratie komen er twee bescheiden woningen vrij. Het project is kostbaar en komt niet voor subsidie in
aanmerking en daarom was onze ¤ 2.000 een welkome bijdrage.
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Kasteel Bleijenbeek te Afferden (L) was eens het trotse bezit van de familie Jurgens en dat na een eeuwenlange geschiedenis die teruggaat tot de
tachtigjarige oorlog. In de laatste fase van Wereldoorlog II viel het kasteel,
dat door de Duitsers tot vesting was benoemd, ten prooi aan de Royal Air
Force en wat overbleef was niet veel meer dan een troosteloze ruïne. Een
nazaat Jurgens is de stuwende kracht achter de Stichting Kasteel Bleijenbeek, die ten minste de ruïne netjes wil conserveren. Een loffelijk streven
want de ruïne, die tot rijksmonument is verheven, heeft grote historische
waarde. Maar daarmede krijg je nog geen subsidie. De heer Jurgens probeert de financiering van de eerste fase van zijn consolidatieplan rond te
krijgen en daaraan hebben we ¤ 2.000 bijgedragen. De Limburgse Maasduinen krijgen er straks een interessante toeristische attractie bij!
In Hoevelaken staat een mooie Nederlands Hervormde kerk, de Dorpskerk.
Tot het complex behoort het huis van de koster en ook dat geniet de status van monument, zij het een gemeentelijke. De Monumentenwacht zag
en noteerde er een aantal mankementen die reparatie vereisten. De kosten
bedroegen ¤ 75.000 en daarvan namen wij ¤ 1.000 voor onze rekening.
De Vereniging Hendrick de Keyser heeft een reputatie, waar we graag U
tegen zeggen. Ze zijn eigenlijk gespecialiseerd in historische woonhuizen, maar de praktijk heeft ook andere monumentale, cultuurhistorische
gebouwen in hun portefeuille gestopt. Wat het ook is, hun perfectie bij het
restaureren wagen we wel als bijzonder te betitelen, zoals ook weer bleek
in hun aanvraag om een uitkering aan het Dinamo Fonds ten behoeve van
de restauratie van het voormalig Gemeenlandshuis aan de Diemerzeedijk
te Amsterdam. Dat stamt uit 1727 en diende het plaatselijke Waterschap
tot 1990 als kantoor. In 2008 kwam het in bezit van HdK en daarmee stond
die voor een enorme restauratieklus. Te beginnen met de fundering omdat
het gebouw te sterk richting dijk zakte. Daarna de ‘casco’-restauratie en
tenslotte kwamen de muren, kamers en vloeren aan de beurt. Menige plek
was van fraaie versiering voorzien. Kijk alleen maar naar de vestibule en
het trappenhuis. Zo klaar voor een museum. Onze uitkering dient als bijdrage aan de kosten van herstel van de schade aan het sierstucwerk ontstaan door een scheur die door het hele gebouw loopt en gevolg is van de
verzakking. Alleen al in de hal bedragen de kosten van herstel meer dan
¤ 6.000, waaraan wij dus feitelijk een derde deel bijdragen.
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De veenkoloniën, wie maakt zich daar nu nog druk om. Toen er nog turf
gestookt werd, produceerden ze deze gewilde bron van warmte. Turf steken betekende arbeid en die werkende mensen hadden een kerk nodig.
Toen was midden 19e eeuw. In 1854 werd de Nederlands Hervormde kerk
in Lutten (Ov) in gebruik genomen. Die staat er nog, functioneert nog als
kerk maar moet nu wel gerestaureerd worden. De kerk is een gemeentelijk
monument en dat zegt al dat er draagvlak is voor het behoud ervan. We
keerden er ¤ 2.000 aan uit.
De Johannestsjerke uit Oppenhuizen (Fr) is anderhalve eeuw oud en draagt
het jaartal 1695 op een gedenksteen. Zelfs het bouwbestek is bewaard
gebleven. In de loop der tijd is er natuurlijk wel wat veranderd, maar de
kerk is zonder twijfel een mooi monument. De huidige restauratie is niet
ingrijpend, maar wel nodig om het gebruik van de kerk te bevorderen. We
hebben met onze ¤ 2.000 de kerkmeesters van de Protestantse Gemeente
blij kunnen maken.
Loppersum (Gr) is erg trots op z’n Petrus en Pauluskerk en terecht, want
het is wat je noemt een top monument. De oudste bouwdelen stammen
uit de 13e eeuw. Bijzonder is dat er in de kerk nog menig middeleeuwse
schildering te bewonderen valt. Ook de klokken zijn stokoud. Zelfs
het orgel is op zichzelf een museumstuk. De restauratie gaat meer dan
¤ 600.000 kosten, waarvan ¤ 434.000 gedekt is uit subsidies. Zelf heeft
de kerk ¤ 100.000 beschikbaar maar voor het tekort van ruwweg ¤ 66.000
moet nog dekking worden gezocht. Onze ¤ 2.000 is een kleintje waarvan
er vele andere nodig zijn. Maar dan heeft zelfs ook het orgel een grote
beurt gekregen!
De ingrijpende restauratie van de Antoniuskerk te Kantens, dat aan de
kust van Groningen ligt, is net zo’n verhaal. Die kost ¤ 423.000, maar hier
is één van de problemen het wegzakken van de steunbeer. Voorts moet
het dak opnieuw bedekt worden en het binnen-stucwerk worden hersteld.
De Antoniuskerk is ook alweer een heel oud gebouw met een reeks attributen van hoge historische waarde. Ook zij ontving net als de andere kerken ¤ 2.000.
In 2013 hadden we twee molenklanten en één daarvan heet Molen De
David en hij staat in Warffum. Het is maar een nietig molentje, doch wel
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een monument in de geschiedenis van de zelfzwichting in Nederland. De
molen stond al sinds 1934 opgeslagen laatstelijk bij het agrarisch museum te Leens. Wat zelfzwichting precies inhoudt, was voor ons een mysterie, maar nu zijn we er achter gekomen. Zwichten is letterlijk zoiets als
inhalen. Bij molens is dat het zeil op de wieken. Als dat zeil vervangen
wordt door een serie klepjes die ‘open en dicht’ gaan dan is er sprake van
zwichten. Als dat van zelf door de windkracht gebeurt, dan krijg je zelfzwichting. Dat is het bijzondere van dit molentje, het maakte het leven
van de molenaar gemakkelijker. De David was een proefmolen. De proef
is geslaagd want zelfzwichting wordt ook nu nog bij nieuwe molens toegepast. Pioneer De David heeft een nieuw tehuis gevonden in het Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum. Gerestaureerd en wel! Met dank
aan de Stichting Behoud Molen De David, waaraan wij ¤ 2.000 uitkeerden.
Molens fascineren. We hadden er eens zovele, dat ze bijkans verfoeid werden. Door de gewone burger dan, want voor de molenaars betekenden ze
brood op de plank. In de geschiedenis van Nederland betekenden molens
een enorme bron van industriële energie. Daar kon je wat mee. In Oirsbeek (L) stond sinds 1878 een bovenkruierse beltmolen. Vraag niet wat
dat allemaal betekent. Het was de ‘meule’ van Janssen en die zorgde voor
meel voor de bakker. Dat ging goed tot en met de tweede Wereldoorlog.
Daarna kwam hij vrij gauw stil te staan. Een stilstaande molen eindigt op
de schroothoop of wordt een monument. De Janssenmeule koos voor het
laatste. Hij kwam in bezit van gemeenten en stichtingen. De laatste daarvan ging failliet en Stichting Het Limburgs Landschap kocht het rijksmonument voor een prikje van een curator, in 2011. hll wil er zo’n ¤ 80.000
aan besteden om de molen weer maalwaardig te maken. Op 12 mei 2013
kwam de wethouder en de plaatselijke fanfare de feestelijke herrijzenis
vieren. De weerbarstige molen deed niet mee. De molenkap bleek nog 10
cm uit het lood te staan. Dus staat de molen weer stil. Eerst moeten er nog
¤ 21.000 aan kosten worden gemaakt. hll vroeg ons om ¤ 10.000, maar bij
ons gaat er voorshands bij monumenten niet meer dan ¤ 2.000 af. Jammer, maar gelukkig heeft het hll een pracht van een netwerk. We weten
niet wanneer de fanfare weer wordt opgetrommeld, maar lang zal het echt
niet meer duren.
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financiën
De cijfers van het Dinamo Fonds over 2013 geven de burger moed. Het
vermogen brak een record en overschreed de zes miljoen en dat niet met
slechts een beetje: ¤ 6.400.000 is voor ons doen een fraai bedrag. De vooruitgang is te danken aan donateurs en aan koersstijging van beleggingen.
Het is een wonderlijk verschijnsel. In de dertiger jaren was er ook crisis,
maar toen hoorde en las je jarenlang niets anders dan over koersdalingen,
verliezen, werkeloosheid en faillissementen. Die laatste zijn er nu ook, de
werkeloosheid is vergelijkbaar, maar beleggers reageren heel anders. Toen
werden alleen maar laagte records van koersen gebroken. Maar 2013 was
een prima beursjaar. Hoe dat kan moet u aan de centrale bankiers vragen.
Die spuiten als het ware de economie vol met ongekende stromen geld.
Dat zoekt een uitweg en zo één was de effectenbeurs.
De andere grote bron van vermogenstijging waren donateurs en met
name één grote. Die heeft ons met twee donaties ongelofelijk verwend.
De eerste ontvingen we in januari, de andere in augustus. We hebben
geprobeerd om in het hoofdstuk Donateurs de juiste bewoordingen te
gebruiken om onze dank onder woorden te brengen. Want daarvoor zijn er
nauwelijks superlatieven genoeg. Eén ding is zeker: we voelen ons jegens
de mensen, die we achter de donateur International Partners moeten zoeken, zeer verplicht.
De stijging van het vermogen in 2013 is voor ¤ 362.329 te danken aan ontvangen donaties en voor ¤ 294.596 aan waardestijging van onze effectenportefeuille. De inkomsten uit vermogen, dus in de vorm van rente
en dividend, bedroegen ¤ 145.592 en dit was maar fractioneel meer dan
die van 2012. De rente daalde en onze overvloedige liquiditeit bracht maar
weinig inkomen op. Dit rechtvaardigt de vraag, of onze terughoudendheid
in het aangaan van meer risico niet fout is. Achteraf weet iedere belegger
precies wat hij had moeten doen. Wij ook. We zullen ons echter blijven
houden aan regels van degelijkheid. Zulk een voorzichtig beleid staat ook
in het Reglement van het fonds voorgeschreven, met onze grote liquiditeit kunnen we, zodra zich daarvoor de gelegenheid biedt, tot belegging
overgaan. In 2013 bedroegen de kosten ¤ 52.768 en wij hebben dus voldaan
aan de regel dat die niet boven de 1% van het vermogen mogen uitstijgen.
Het beleggingsresultaat, dat we ieder jaar aan de hand van een bepaalde

formule berekenen bedroeg 7,22% en daar moeten we tevreden mee zijn.
Het gemiddelde resultaat per jaar sinds de oprichting is nu vastgesteld op
8,22% en dat vinden we een bevredigend getal. Op deze bladzijde zijn de
cijfers in de gebruikelijke vorm gespecificeerd.
Een woord van dank zijn wij verschuldigd aan onze accountants aan onze
externe boekhouder die de cijfers hebben verzameld, respectievelijk gecontroleerd. Zij verdienen dank voor hun inbreng aan het Dinamo Fonds.

Jaarrekening 2013
Balans per 31-12 (gecomprimeerd)
Activa
Effecten
Liquiditeiten

2013
3.056.995
3.379.128

2012
Passiva
2.699.513 Eigen vermogen
3.077.168 Nog te betalen

2013
2012
6.426.949 5.767.199
9.174
9.482

6.436.123

5.776.681 		

6.436.123 5.776.681

Staat van Baten en Lasten (gecomprimeerd)
Baten

2013
2012
Lasten
2013
2012
362.329
1 72.242 Uitkeringen
90.000
90.000
Rente en dividend 145.592
144.404 Kosten
52.768
46.575
Waardevermeer- 294.596
216.943 		
dering effecten 			
Overschot*
659.749
397.014
8 02.517
533.589		
802.517
533.589
Netto donaties

* 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 **
2013

2012

1992 t/m 2013 (gem. per jaar)

7,22%

6,49%

7,39%

** = waardeverschil + rente en dividend, uitgedrukt in % van het gemiddeld ter beschikking staand vermogen
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donateurs
Er is een gezegde dat luidt, van je vrienden moet je het hebben! Het klinkt
ludiek, maar er zit meer dan een grond van waarheid in. Laten we het met
andere woorden zeggen: Een ware levenskunstenaar heeft vele goede
vrienden. Dat slaat helemaal op onze eerste bestuursvoorzitter Allard van
den Borch. Hij was een bescheiden man, maar wel een, die in zijn omgeving hoog gewaardeerd werd. Hij heeft zich tot het uiterste ingespannen
om ons instituut een stevige basis te geven. Hij wierf met groot enthousiasme en dus werden familieleden, buren, vrienden, kennissen tot en
met de leden van zijn kegelclub donateurs. Nu, 15 jaren na zijn dood is
een respectabel aantal van hen dat nog steeds. Wij kunnen daarvoor niet
dankbaar genoeg zijn. Andere donateurs komen niet uit zichzelf. Zij moeten iemand van ons kennen. Op 23-07-2013 werden wij verblijd met een
donatie van $ 250.000. Wij stonden paf! En dat nadat zij ons in januari al
met ¤ 50.000 hadden bedacht. De gulle gever was International Partners,
een naam die we al vele malen in onze jaarverslagen mochten vermelden.
Het gaat hier om een particulier fonds van een groepje beleggers die voordien al vaker met elkaar hebben samengewerkt. De initiatiefnemer van
het fonds was wijlen Mel Seiden met wie ook de oprichter van het Dinamo
Fonds een vriendschapsband onderhield. Nu Mel er niet meer is, proberen de partners hun fonds in Mels geest voort te zetten. Wij kunnen maar
moeilijk onder woorden brengen wat onze gevoelens waren na het kennisnemen van hun fantastische donatie. Dit bewijs van ware vriendschap
voelde aan als een warmhartig compliment waarop we apetrots zijn en dat
ons in evenredige mate tot dank verplicht.
Als gebruikelijk maken we hieronder de erelijst van legatoren bekend, de
namen van personen die het Dinamo Fonds als legataris in hun testament
hadden opgenomen. In 2013 hebben we geen namen aan de lijst hoeven
toe te voegen. Alle betrokkenen laten we hiermede weten hoezeer we hun
geste op prijs stellen. Met recht gebruiken we hierbij het woord onver
getelijk.

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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2012
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2012
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doelgroep welzijn van dieren
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 ¤
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 ¤
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500
500
1.000
500
500
1.000
2.600
1.500
600
1.500
3.322
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2012
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2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
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2013
2013

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 ¤
St. Zwerfkat Haven IJmuiden, betonvloer ¤
Kerkuilenwerkgr NH, Hoorn, gordels
¤
Dierenb. W&M Brabant, zwerfkat TNR
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