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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.

Kort voor de jaarwisseling werd de wereld geconfronteerd met verrassingen. Eén ervan was de bijna halvering van de prijs van de olie.
Die werd tot voor kort gemanipuleerd door het opec kartel. De prijs
van olie is nu veel meer een normale marktprijs. Voor de consument
is energie goedkoper geworden. Olie heeft weer een concurrerende
prijs. Niet fijn voor de alternatieve energieopwekkers. Inclusief die van
schaliegas. Als de olieprijs laag blijft, dan heeft dat ook verstrekkende
geopolitieke gevolgen.

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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l’histoire se repête (3)

In onze verslagen over 2012 en 2013 konden we het niet laten om
er op te wijzen dat zich opmerkelijke gelijkenissen voordoen in de
gebeurtenissen voor de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog en die in
de recent verstreken jaren. Vorig jaar vroegen we ons af wat de wereld in
2014 of 2015 voor ons in petto had. In 1939 was dat de oorlogsverklaring
van Engeland aan Duitsland na de Duitse inval in Polen. Zou zoiets ons
nu wederom te wachten staan? We leven in 2015 en aan oorlogen geen
gebrek. Ook niet bij ons, al is onze deelneming eraan beperkt tot militaire
missies. De ene oorlog is gekenmerkt door Moslims. Die werden na wo
ii onverwacht en plotseling schatrijk. Dat had onder andere het effect,
dat de moslim bevolking explodeerde met het gevolg dat ze elkaar het
licht niet in de ogen gunnen. Vervolgens verspreidden ze zich al of niet
als vluchteling over Europa en dat belooft problemen tot in de verre
toekomst. De andere oorlog woedt in de Oekraïne, maar is feitelijk een
botsing tussen Duitsland en Rusland. De Russen hebben hun Tsaar,
Poetin genaamd en die wil scoren. Duitsland worstelt nog heftig met
zijn verleden, waarvoor de natie zich erg schaamt. Vandaar dat ze zich
met de Rijkskanselière zo happy voelen. Geen trotse Germaan, maar een
vrouw. Geen kenau, maar de braafheid zelve. Een vergelijking met Hitler is
totaal onmogelijk. Bovendien verschuilt ze zich achter Europa waar ze de
grootmacht Duitsland vertegenwoordigt. Frankrijk worstelt min of meer
met eenzelfde schaamte, die niet bestond toen De Gaulle nog president
was. Die doorzag de risico’s van een Europa voor Frankrijk. Hij wilde alleen
maar een ‘Europe des Nations’, – inclusief Rusland – waarmee Frankrijk
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uitkeringen dierenwelzijn
zich mooi kon afzetten tegen de Angelsaksische landen. Dus vooral geen
soevereiniteitsoverdracht! De Fransen zelf hebben hem weggestuurd
en sindsdien is Frankrijk geen leidende mogendheid meer. Merkel
daarentegen heeft Europa steeds willen uitbreiden met grenslanden
om Duitsland tegen Rusland te beschermen en dat ziet Rusland als een
gevaar. Oekraïne gaat aan deze tweespalt ten onder. Soedah!

bestuursaangelegenheden
In de laatste bestuursvergadering in 2014 heeft Alan
Garland zich niet herkiesbaar gesteld als penningmeester
van het Dinamo Fonds. Tijdsgebrek maakt het hem
onmogelijk zijn functie naar behoren te vervullen. Het
Dinamo Fonds is hem erkentelijk voor zijn bijdrage aan
de vooruitgang van het fonds in de tijd welke Alan als
penningmeester fungeerde. Aan het invullen van de
ontstane vacature wordt hard gewerkt.
Het bestuur van het Dinamo Fonds voelt zich zeer
vereerd door de instemming van Prof. Dr. J.J. van Duijn
met onze uitnodiging om toe te treden als Adviseur
van het fonds. Zijn buitengewone kwaliteiten op het
gebied van vermogensbeheer behoeven op deze plaats
geen toelichting. Wij zijn er trots op, zo’n autoriteit op
het gebied van beleggingen bij tijd en wijle te mogen
raadplegen. Zijn benoeming wordt in de eerstkomende
bestuursvergadering in 2015 geformaliseerd.
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Het liep storm! We kregen liefst 22 honorabele aanvragen. Hier geen crisis.
Of juist omdat er nog crisis is? Die vraag negeren we maar en gaan over tot de
orde van de dag. Alle 22 aanvragers kregen een bescheiden uitkering.
Ze hebben op z’n minst zichzelf in de echt verbonden, Loode Evers en Kim
Rumen en meer weten we niet. Ze passen blijkbaar naadloos bij elkaar
want ze besteden (al) hun tijd aan huisdieren – meest poezen – met ernstige kwalen. Die vangen ze op en doen het alleruiterste – om die dieren
een leven te gunnen dat nog de moeite waard is. Dierenliefde pur sang!
Ze verstaan overigens ook nog het vak om het verhaal van elk van
hun patiënten te vertellen. Dat leest als een roman, een sentimentele
roman met meestal een happy end. Ze bestaan als Stichting Villa Vacht
te Kerkrade nog maar anderhalf jaar, maar ze kunnen al op een reeks
successen wijzen. Ze ontvingen van ons ¤ 1.000 als tegemoetkoming in
hun dierenartskosten.
Bijzonder is (ook) de Stichting Noach. Die vangt als het nodig is in het
wild levende dieren op. Denk dan aan konijnen, vossen, vogels, dassen of
egels. Daarvoor moet je wel verstand van zaken hebben. Ze doen dit werk
al sinds 2002, dus ze weten van wanten. ’Ze’ zijn Toon en Petra Lesterade
en ze zijn gevestigd in Halle bij Doetinchem. In 2013 hebben ze niet minder
dan 4300 dieren geholpen. De huisvesting van al die dieren verlangt dat
hun gebouw bouwtechnisch aan alle eisen voldoet en daarvoor vroegen ze
financiële steun. Van de Dierenbescherming ontvingen ze een vergoeding
voor elk dier dat binnenkomt. Aan hen keerden we ¤ 2.500 uit.
Ineke de Groot is dol op paarden en vond het haar roeping om in 2005
de Stichting Opvang Oude Manegepaarden en Pony’s in Beetgumermolen
op te richten. Ze had toen wel al paarden maar geen stal. Die heeft ze met
geleend geld gekocht en moest nu die lening dus aflossen. In 2014 moest
ze de laatste ¤ 6.000 ophoesten. Daar hebben we ¤ 1.000 aan bijgedragen.
De paarden staan nu dus in hun eigen stal!
Het Vogelrevalidatiecentrum te Zundert is een al sinds 1980 bestaande instelling die zijn sporen heeft verdiend. Per jaar komen er meer dan
4500 dieren binnen. Elk jaar wordt het meer omdat het asiel telkens een
groter gebied bedient. Gevolg: steeds meer kooien en vrijwilligers nodig.
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Maar ook ruimte. Hun Project Havik moet daarin voorzien, maar kost wel
¤ 118.000. Met onze ¤ 5.000 waren ze niet ontevreden. Integendeel zelfs en
dat geeft goede hoop, dat de dekking van die investering nadert.
De Vogelwerkgroep Boxmeer e.o. te Boxmeer kennen we al vele jaren. Die
plaatst jaarlijks vele – zelfgemaakte – nestkasten bij bevriende relaties.
De nestkasten zijn niet allemaal gelijk, maar naar maat voor elke soort
roofvogel. En dan gaat het om de torenvalk, kerkuil, steenuil, bosuil en
slechtvalk. Huub Thoonen en zijn vriendjes hangen zo’n 300 nestkasten
op en wachten dan met spanning op de broedresultaten. Die houden ze
maandelijks bij en trekken daar conclusies uit zoals: ‘het was een goed
broedjaar voor de steenuil’. Voor het aanschaffen van gereedschap en
‘bouwmaterialen’ voor nieuwe kasten kregen ze een uitkering van ¤ 1.400
van het Dinamo Fonds.
Stichting Kerkuilenwerkgroep Flevoland te Almere is een vergelijkbare
instelling als die in Boxmeer. Ze zijn gespecialiseerd in de kerkuil, die goed
gebruik maakt van de geoffreerde nestruimte. De stichting vroeg om een
bijdrage aan de kosten van het maken en ophangen van nestkasten. Daarmede zijn de kerkuilen, die beroemd zijn om de stank van hun nesten,
gediend en daar gaat het om. Ze kregen de ¤ 2.500 waarom was gevraagd.
De Stichting Zuiderzee Zwerfdieren is een jonge stichting, die in april
2013 is opgericht. De spil ervan is een dierenartspraktijk in Lelystad. De
arts maakt van haar hart geen moordkuil, dat weten de dieren die zij zelf
al had opgevangen voordat de stichting er was. Nu ambiëert ze om meer
dieren op te vangen en dan moet je wel hokken hebben. Het oog viel op
rvs hokken. Daaraan hebben we met ¤ 1.000 aan meebetaald.
De Stichting Manegepaardenpensioenfonds te Pelsendijk (nb) heeft
een misleidende naam. Het lijkt een financiële instelling maar het is veel
meer dan dat. Sterker nog: als financiële instelling stelt het niets voor. Wel
wordt er opvang voor afgedankte manegepaarden geboden en dat met de
best mogelijke bedoelingen. Ze werven de kosten ervan bij de klanten van
maneges. Al meer dan 10 jaar doen ze dit werk ten behoeve van in totaal
zo’n 60 paarden, waarvan de meeste intussen zijn overleden. Voor het bouwen van extra boxen en voor drinkwatervoorziening willen ze nu ¤ 14.000
investeren en daarvan hebben wij ¤ 2.400 voor onze rekening genomen.
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De Stichting Dierenpiramide Stadskanaal houdt van fantasierijke benamingen. Ze vroegen ons geld voor hun project met de naam A Safe House,
dat ¤ 17.314 kost. De instelling bestaat intussen meer dan 20 jaar en vangt
dieren in nood op. Waaronder nu ook paarden en pony’s. En die vragen om
stalling, voer en verzorging en daarvoor is geld het grootste probleem. Wij
deden ons best met een uitkering van ¤ 3.000.
Stichting ‘Op Herme’ te Ell (L) is het meest buitenissige ‘Welzijn van
Dieren’ project dat we kennen. Dieren komen bij deze stichting ook zeker
niet op de eerste plaats. Neen, die wordt ingenomen door een stuk of 10
kinderen. De ziel van de instelling is Veronica Jong, die de rol van moederoverste speelt. Daarbij heeft ze een rijke fantasie en een eindeloze ambitie. Haar therapie voor de kinderen is: maak elk kind verantwoordelijk voor
een dier. Haar andere liefhebberij is muziek maken en dat doen die kinderen dus naar hartenlust. Dus zo nu en dan vinden er concerten plaats in de
gebouwen van Op Herme, waar ook die kinderen hun prestaties moeten
tonen. En u zult het niet willen geloven, maar de Op Herme’s stal is echt
een rijksmonument. Dat doet ons hart sneller kloppen. Voor reparaties
– pardon: restauratie – van het dak van de paardenstallen betaalden we
¤ 1.500 bij, maar wel ten behoeve van de paarden.
De Stichting Hope te Heerlen kreeg ¤ 1.000 voor het kunnen opvangen
van meer weidedieren. Ze hebben de weide, maar nog niet de middelen
om daar – meer – dieren mee op te vangen. Dan heb je een toegangspoort
nodig en een soort stal. Onze bijdrage wordt gebruikt om de aanschaf van
materialen ervoor te bekostigen.
Honden willen ook wel eens graag opgevangen worden. Dat dachten
ze bij de Stichting Regionale Dierenopvang h’Onderdak. Maar ook daar
vangen ze liefst twee keer zoveel katten als honden op. Althans zo begroten ze het in Bergen op Zoom. En bijna twee maal zo veel ander gedierte.
Daarvoor hoefden ze niet te verhuizen. Met hulp van de gemeente konden
ze een nieuwbouw in gebruik nemen. Van de ¤ 350.000 aan kosten daarvan bleef uiteindelijk maar een tekort over van ¤ 9.900 voor de aanleg van
speelweiden voor honden. Wij hebben onze goede wil met een uitkering
ad ¤ 1.000 getoond.
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In de huiskamer van Het Musschennest te Kloosterburen is het een dolle
boel. Vol plekken voor (stok-) oude opgevangen katten, die best tevreden
lijken met hun lot. Je zou kunnen zeggen straalverwend, maar dat vindt
mevrouw Brand niet goed. Ze heeft haar leven in dienst van die katten
gesteld, die eens een tragisch lot hebben doorstaan. We hebben mevrouw
Brand een uitkering ad ¤ 900 toegekend als tegemoetkoming in de relatief
torenhoge dierenartskosten.
Is de knoflookpad een dier? Is er sprake van welzijn voor dit wezen? Dat
waren de vragen die we moesten beantwoorden na het ontvangen van
de aanvragen om steun, die we van de Stichting het Limburgs Landschap
ontvingen. En daar staan we dan als een soort kruimeldief die de knoflookpad wil redden, samen met allerlei grote overheidsjongens. Neen, zegt het
Limburgs Landschap, alleen jullie helpen ons maar. Wat zeg je dan, ¤ 2.500
is de hele wereld niet en als de knoflookpad het als soort haalt, dan zullen
we nog trots kunnen zijn ook. We hebben de gok genomen.
Nieuw voor ons was de aanvraag van de Stichting ’t Swieneparredies,
gevestigd in Nieuw Scheemda (Gr.). Tot goed begrip: het gaat hier om varkens. De stichting vraagt om afdankers. Ze hebben er nu 18. Die doen
niets, maar worden beziggehouden respectievelijk verzorgd door patiënten met een beperking. Daarvoor ontvangt hun stichting een vergoeding
voor de ‘dagbesteding’. Ingewikkeld, maar het is wel de voornaamste bron
van inkomsten voor die stichting. Hun project dat ons is voorgelegd, is de
financiering van een bedrijfsauto en daartoe hebben ze een uitkering van
¤ 750 toegekend gekregen.
Stichting Collie & Co in Nood te Oirsbeek (l). Deze instelling vangt zieke
honden op. Ze noemen het pleeghonden. Dit zijn honden, die vragen om
veel zorg en ‘veel’ geld. Je moet wel een idealist zijn om je zo voor dieren in
te zetten. Daarom hebben we geholpen met ¤ 750.
Stichting De Toevlucht in Amsterdam vangt watervogels in moeilijkheden op. Daarvoor zijn waterkooien nodig, waarin ze van hun kwaal kunnen
herstellen. Daarna worden ze weer in de natuur uitgezet. Bij De Toevlucht
worden jaarlijks zo’n 1000 watervogels met problemen ‘aangeleverd’. Drie
grote waterkooien moeten nodig vervangen en verbeterd worden en dat
kost zo’n ¤ 6.000. De helft van dit bedrag hebben wij kunnen uitkeren.
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Het verschil met vroeger zit er in, dat Nederlandse burgers zich nu het
lot van (huis-)dieren in het minder beschaafde buitenland aantrekken. In
het lot van die dieren verandert in principe nooit iets, alleen op plaatsen
waar Nederlandse burgers besluiten om een aantal ervan mee naar huis
te nemen. Dan is er sprake van geluksvogels. Het is iets en daarmee moet
men maar blij zijn. Roemenië is lid van de Europese Unie maar of die bereid
is Roemenië tot de orde te roepen, en boetes uit te delen wegens dierenmishandeling lijkt een utopie. Goed, dus wij moeten blij zijn met Stichting Abandoned Pets Foundation te Noordwolde. Die neemt honden mee
naar huis. Het is werk op kleine schaal maar ideaal voor de honden. Voor
één bij een gezin geplaatste hond vragen ze ¤ 2.715. En daarmee is de reis
betaald en is de hond ook nog eens gesocialiseerd. De stichting kreeg van
ons ¤ 1.000.
De Haagse Stichting Comité Dierennoodhulp wil honden in nood (die
anders gedood worden) helpen. Die honden komen van de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken. Hun opvang vereist extra
zorg en dat kost geld. Wij kenden een uitkering van ¤ 750 toe.
De Dierenplaatsingsdienst ook al uit Den Haag vroeg om bijstand voor
het nierdieet van seniorkatten. Dit is de instelling van de ons bekende
Diana Spaans en wij hielpen haar graag met ¤ 250. Het was minder dan zij
vroeg maar we moesten helaas snijden in de dierenuitkeringen om alle
gegadigden tegemoet te kunnen komen.
Stichting Kat- en Kittenhofje in Kerkrade is wel een ‘gewone’ opvang
voor zwerfkatten, maar met een missie, te weten: het aantal zwerfkatten
in Kerkrade en omgeving moet verminderen. Daarvoor komt meer kijken
dan alleen het bouwen van een buitenverblijf voor de katten à raison van
¤ 3.415. Daaraan betaalden we ¤ 900 mee.
De Kattenopvang Miauw te Deurne konden we ook blij maken met een
uitkering ad ¤ 900. Ze zijn er voor de opvang van zieke katten. Een instelling die gebaseerd is op hart voor katten. Mevrouw Van Schijndel doet
graag haar best.
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uitkeringen natuurbehoud
Natuur is een belangrijke doelgroep omdat natuurgebieden in ons overbevolkte land schaars lijken te worden. Het verkeer, de industrie, de al maar
uitbreidende woon- en werksteden leggen steeds meer beslag op onbebouwde grond. Akkoord, dat gaat voor het merendeel ten laste van agrarische
bestemmingen. Maar voor 17 miljoen zielen heb je ook meer natuur nodig,
dan wat we nu nog hebben. Daarom dragen we zo graag bij aan de kosten van
aankoop van gebieden door natuurorganisaties.
Van de zeven aanvragen die we in het kader van de doelgroep Natuur kregen, hadden vier betrekking op aankoop van grond. Zo niet die van Het
Geldersch Landschap. Die had al twee delen van het landgoed dat De Muggenhoek heet. Het barstte er ooit natuurlijk van de muggen, zoals dat in
Gelderland op sommige plaatsen nog voorkomt. Het stuk bos dat nu door
ruilverkaveling in het bezit van Het Landschap is gekomen, ligt tussen
twee heidevelden in, die de eigenaar ervan graag met elkaar wil verbinden. Maar dan moet er wel het nodige gebeuren. Het bos moet eerst voor
een groot deel worden gekapt en vervolgens komt er een ‘zware bosklepelmachine’ die de ‘stobben’ en takken ‘kapot’ freest tot het gewenste
maaiveldniveau. Daarna wordt, als er nog een humusrijke toplaag over is,
de boel afgegraven tot op de minerale ondergrond en dan komt vanzelf de
gewenste vegetatie te voorschijn. En dit allemaal om de rijke grondwaterstroom in goede (=gewenste) banen te leiden. Ik geef het je te doen, maar
we kunnen er zeker van zijn, dat er na verloop van tijd een mooier natuurterrein ontstaat dan er al was, toen dat stukje nog bos was. En dat krijgen
wij allemaal nadat het Dinamo Fonds met ¤ 5.000 over de boeg kwam. Als
u dit leest, is Het Geldersch Landschap vast al druk bezig om z’n plannen
uit te voeren. Wie straks de nieuwe natuur wil zien, hoeft alleen maar even
naar Winterswijk te gaan, want in die buurt ligt ‘ons’ project.
Stichting het Limburgs Landschap kocht een perceel grond in het Landschapspark Anby. Dit is het gebied waar wilde hamsters zich thuisvoelen
en daar bijzondere aandacht krijgen. Het ligt aan de oostgrens van de stad
Maastricht en die gemeente wilde van de stukjes grond af. Het Limburgs
Landschap was de logische koper. Die bezat al veel omliggende grond en
was al de beheerder van het natuurgebied. De overdracht van de eigendom
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wordt grotendeels door de overheid betaald. Wij hebben ¤ 5.000 bijgedragen aan de voor HLL overblijvende nog ongedekte kosten.
Vereniging Natuurmonumenten kreeg van ons ¤ 8.000 voor de aankoop
van een lapje grasland à raison van ¤ 42.587. Daarvan komt ¤ 34.142 als
subsidie van de overheid. Blijft over ¤ 8.455, die wij dus grotendeels hebben uitgekeerd. Het perceel is een onderdeel van De Bloemkampen dat ligt
tussen Harderwijk en Nunspeet en wordt een overgangsnatuur van het
bos in de Veluwe naar de kust van het IJsselmeer. Het is al grotendeels
natuurgebied, waar Natuurmonumenten haar taak naar hartelust kan
botvieren.
Landschap Noord-Holland is in het bezit van het landgoed dat Zuiderveen heet. Het is een onderdeel van de Gemeente Zaanstad. Daarin bevond
zich een enclave van slechts 1,5 hectare, welke het Landschap intussen
heeft aangekocht. De kostprijs is grotendeels betaald met overheidssubsidies waar wij ¤ 5.000 aan hebben bijbetaald. Het is mooi dat Zuiderveen
vlakbij het Natura 2000 gebied Westzaan ligt. Dit laatste werd onlangs
flink groter door de verkoop van de Nauernasche venen door de Gemeente
Zaanstad en zo is er een verbinding tot stand gekomen tussen het Zuiderveen met het laatstgenoemde gebied.
Is de Overijsselse Regge een rivier of een beek? Een bron ervan is de
Mosbeek bij Diepenheim. Maar er zijn meer van dat soort bronnen. Het
water van de Regge stroomt via Rijssen en Hellendoorn naar Ommen in de
Vecht. De naam Regge komt van de Romeinen, die stuitten op een kletsnat moerasgebied (rigare = overstromen). In de geschiedenis is de Regge
nog al eens misbruikt onder andere door kanalisering. Nu is er een plan
in uitvoering om het Reggedal weer natuurlijk te maken. Dus weer laten
kronkelen en de waterkwaliteit te ontzien. Landschap Overijssel maakt
zich druk om bepaalde stukken grond langs de Regge, het ‘rivierdal’, in
eigendom te verwerven. Dat lukt al aardig, maar het zal nog veel tijd en
geld gaan kosten. In eerste instantie voor grondaankoop en vervolgens
voor herinrichting van de gronden. Toch zit er schot in. Wij keerden graag
¤ 8.000 uit voor de aankoop van grond bij Tatums bij Hellendoorn. Waarmede we een project steunden van bijzonder hoge kwaliteit.
De SIW krijgt al menig maal steun van het Dinamo Fonds. siw is de
afkorting van de 60 jaar geleden bedachte naam Stichting Internationale
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uitkeringen monumentenzorg
Werkkampen. Nu noemen ze zich siw Internationale Vrijwilligersprojecten. In 2014 kwamen ze, 32 jongeren van 18-25 jaar, van beiderlei kunne,
weer van heinde en verre. Ze kwamen vol bereidheid om de handen uit de
mouwen te steken in Twijzel (Fr), respectievelijk in De Grote Peel (N Br) aan.
De grote hoop van de kosten betaalt Staatsbosbeheer, die er baten voor de
natuur voor terugkrijgt. Wij betaalden tweemaal ¤ 1.500 mee aan de prijs
van de kost en accommodatie van de deelnemers. Die hebben nuttig werk
gedaan en met elkaar een fijne vakantie gehad. Tot slot van dit hoofdstuk maken we melding van een uitkering ad ¤ 1.000 aan de Vereniging
Nederlands Cultuurlandschap. Hun doel is primair het aangezicht van het
landschap. Dit moet mooi zijn. Het is dus wat anders dan natuurbehoud,
het doel dat het Dinamo Fonds heeft gekozen. Maar in hun activiteiten
zoals het (her)aanleggen van natuurlijke afscheidingsheggen zit wel een
natuurbelang verborgen. Denk aan gedierte als worm, hagedis e.d. maar
ook aan vogeltjes die graag in heggen hun nesten bouwen, en ook aan dieren van het formaat van de das profiteren ervan en dat alles rechtvaardigt
onze bijdrage.

groei van het vermogen dinamo fonds (x 1.000)
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Zonder twijfel behoren de monumenten in Nederland tot het nationale vermogen, net als het nationale bezit aan kunstwerken. Met het meefinancieren van het onderhoud ervan dienen we de natie. Zo zien we het en moeten we
ook onze uitkeringen zien in het kader van de doelgroep monumenten. Als we
de animo zien waarmee eigenaren van monumenten zich tot ons wenden om
aanvragen om een uitkering te doen, dan realiseren wij ons dat onze taak ook
in nationaal verband van groot belang is. Dit jaar ontvingen we 23 honorabele aanvragen. Net als altijd is de verdeling van ons geld moeilijk omdat we
alle aanvragers moeten vertellen dat ze van ons slechts een fractie van wat ze
nodig hebben kunnen – verwachten. Maar met onze kleine beetjes zijn onze
aanvragers toch blij.
Waar ligt Woudrichem ook weer? O ja, in Noord Brabant, maar ‘onze’ kerk
staat in Uitwijk, dat onder de gemeente Woudrichem valt. Dit project is er
een van de Stichting Ontwikkeling Gemeente Woudrichem, een verlangstuk van de burgelijke gemeente, met onder andere als doel het behoud
van plaatselijke monumentenbezit te bevorderen. Die is niet de eigenaar
van de Uitwijkse Kerk. Dat is het Protestantse Kerkgenootschap. De huidige restauratie betreft de toren en die is eigendom van de stichting. De
overheid draagt rond ¤ 470.00 bij aan de totaal kosten ad ¤ 501.000. Die
laatste ¤ 1.000 hebben wij aan dit project uitgekeerd. In de kerk hangt een
bord met de namen van de 43 predikanten, die sinds 1607 in Uitwijk hebben gepreekt. Het waren merendeels beginnelingen!
In Balkburg staat de Reestkerk. De Reest is een riviertje dat een groot
deel de grens tussen Drenthe en Overijssel vormt. Het Reestdal is een
schitterend natuurgebied. Bij de kerk moet je het pad naar het bruggetje
over de Reest nemen om aan de wandeling door het Reestdal te beginnen. En dat is een aanrader! Het is een nog niet zo oude kerk uit 1852 en is
nu een pkn kerk. De restauratie is kostbaar, ¤ 477.000, waarvan ¤ 352.000
gedekt is door subsidie en eigen middelen. Dan blijft de lieve som van
¤ 125.000 over. Met onze ¤ 2.000 schieten ze dus maar een klein beetje op.
Wanneer u net als wij de stapel aanvragen ten behoeve van kerkrestauraties ziet, dan vraag je je al gauw af, hoe dat moet met al die dure
restauraties. Een gebouw, of het nu groot of klein is, het moet worden
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onderhouden. Wie gaat dat in de toekomst betalen, als nu al de kosten de
pan uitrijzen. Het Dinamo Fonds zal heel hard moeten groeien. In 2015 stond
bij de pkn Gemeente Tijnje-Terwispel ten behoeve van de restauratie van
het kerkgebouw in Tijnje een rekening voor een bedrag van rond ¤ 100.000
open. Daarvan wil de overheid wel ¤ 60.000 vergoeden. Wij keerden
¤ 2.000 uit aan dit project. In reactie deelde de kerkrentmeester ons telefonisch mede dat hij daarmee erg blij was. En daarmee waren wij weer blij.
In Grootschermer staat de Dorpskerk en dat is een leuk brutaal gebouw.
Brutaal is de van gezondheid blakende vierkante toren, als het ware op
het dak en boven de prominente toegangspoort. De toren heeft een puntmuts van formaat en verwelkomt de bezoeker al van verre. Maar het dorp
heeft maar zo’n duizend inwoners en geen daarvan behoort tot de Quote
500. De restauratie kost wel ¤ 64.000. De overheid betaalt ¤ 35.000. De
Stichting tot Behoud van de Dorpskerk te Grootschermer heeft een zware
taak. Die hebben we verlicht met ¤ 2.000.
De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft een uitstekende reputatie met
restauraties verdiend. Dat maakt het ons makkelijk om met een welwillend gemoed een uitkering ad ¤ 1.000 toe te kennen aan haar project om
de Sint Annakerk in Hantumhuizen te restaureren. Dit gebouw is stokoud,
het staat er al sinds 1350 of daaromtrent en dat is bijzonder. Wij hebben
¤ 1.000 uitgekeerd aan dit project.
De Stichting Doarpstsjerke Metslawier heeft geen naam die je vlug even
opschrijft. Ook de oprichting ervan kost tijd en het waarom is een ieder
duidelijk. Ze dienden bij ons een aanvraag in. De dorpskerk is niet meer in
gebruik en de PKN is bereid het gebouw aan de Stichting te schenken. Die
wil het gebouwtje wel verbouwen tot een soort dorpshuis waar ook kerkdiensten mogelijk zijn. Het gebouw blijft dan wel als monument bewaard.
Dat is voor ons het argument om ¤ 2.000 bij te dragen aan dit project.
De Protestantse Gemeente te Losser (Twente) is eigenaar van een eenvoudige zaalkerk die koning Lodewijk Napoleon indertijd heeft betaald
nadat hij de protestanten in Losser uit de oorspronkelijke Katholieke
kerk had verdreven. De Katholieken keerden terug naar hun oude behuizing. Nog niet zo lang geleden is de Protestantse kerk grotendeels gerestaureerd. Maar niet het dak en de dakruiter. Daarom moet nog voor zo’n
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¤ 340.000 gesleuteld worden. Daarvan blijft na aftrek van overheidssubsidies ¤ 126.000 over. De kerk zelf kan zo’n ¤ 46.000 in het dak steken, als er
maar genoeg geld van derden binnenkomt. Wij zijn zo’n derde, maar meer
dan ¤ 1.000 konden we helaas niet uittrekken.
Het gaat in Appingedam om de verwarming in de Gereformeerde Kerk
en dus om de gebruiksvriendelijkheid van een gerestaureerd gebouw. Dit
klinkt twijfelachtig, maar de architectuur van het gebouw is zo indrukwekkend, dat het de moeite meer dan waard is om het te kunnen exploiteren. Het is in 1928 gebouwd in de stijl van de Amsterdamsche school.
Het dak speelt in het beeld van de kerk een grote rol en dat past bij de
‘eigen’aardigheden van de Gereformeerden. De vervanging van de verwarming was een soort financiële nawee van de restauratie ten bedrage van
¤ 57.000. We hebben getwijfeld of we het moesten doen. Zou ons geld niet
nodiger besteed moeten worden aan restauraties dan aan een prozaïsche
verwarming? Het is een uitkering van ¤ 1.000 geworden.
Je moet het maar weten dat er in Vinkeveen (ut) een heel bijzondere
kerk staat, de Heilige Hart van Jezuskerk. Die stamt uit 1883. Haar afmetingen zijn toch opvallend genoeg en de toren is echt torenhoog. Maar dan is
er nog een fantastisch interieur gedomineerd door beroemde glas-in-lood
ramen. Het orgel is een apart rijksmonument en de preekstoel is meer om
te bewonderen. De kerk staat onder de hoede van de Stichting Vallis Pacis
– een initiatief van de familie Vredendaal d.d. 1882 – en die organiseert de
huidige restauratie, die in 2010 is begonnen. De staat verleende een subsidie van nog net geen ¤ 3 miljoen, maar daarbij moest er nog zeker een
miljoentje bij. De aanvraag bij ons heeft alleen betrekking op de restauratie van de glas-in-lood ramen. Totale kosten ¤ 60.000, waarvan ¤ 15.000 al
gedekt was. Wij zijn blij, dat we ook iets mogen bijdragen, al is het maar
een armzalige ¤ 1.500.
De aanvraag van de Protestantse Gemeente Ferwert handelt ook over
glas-in-lood ramen. Die staan in de St. Martinustsjerke. De naam heeft kennelijk de reformatie overleefd. Hier gaat het over kleurloze ramen, maar ook
die kosten van onderhoud zijn enorm. Om de boel weer netjes te krijgen
was ¤ 150.000 nodig. Eén procent daarvan hebben we aan het project toegekend, maar toch mede daardoor is het gelukt de kosten gedekt te krijgen.
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Drogeham(Fr) is een plaats in Nederland. De Hervormde Kerk daar is aan
een restauratie toe en als gebruikelijk kost dat veel geld, ¤ 100.000. Daarvan is ¤ 70.000 gedekt met subsidie en eigen bijdrage, maar ¤ 30.000
hopen ze van de fondsen te krijgen. Wij hebben er 2000 van voor onze
rekening genomen. Daarbij speelde een rol, dat de aanvraag zo perfect
was. Er bleef voor ons niets te vragen over. Behalve dan de prangende
vraag: Hoe een dorp aan zo’n mallotige naam komt?
De kerk in Hasselt (Gld) is een monument. Daar heb je zelfs geen erkenning of nummer voor nodig. Ook niet de naam Stephanuskerk. De ligging
in het stadje doet alles. Vanuit de Ridderstraat zie je het enorme dak van
de kerk, maar dan denk je niet direct aan lekkages. En toch, die komen
voor en dan sta je al gauw voor hoge kosten. Nu was dat ¤ 181.00. Het
wordt ook al gauw een heksentoer om zo’n bedrag bij elkaar te krijgen.
Maar in de Hanzestad staat men z’n mannetje. Wij hielpen met ¤ 2.000 en
daarmee kwam alles goed.
Niet alleen in Hasselt hebben we een kerk als cliënt, maar ook in Heesselt en het ligt ook in Gelderland, maar dan wel in een andere uithoek. Het
grote verschil: de ene kerk siert een stadje, de andere ligt in het groen.
Beide zijn protestantse kerken. In Heesselt wonen maar 400 inwoners,
waarvan nog maar 30 lid van de kerk zijn. Het plan is nu om Kerk Heesselt
met haar Knipscheer-orgel uit 1857 ook geschikt te maken voor culturele
activiteiten. Daar is een bedrag aan kosten in de orde van ¤ 62.000 mee
gemoeid. Hieraan willen we wel ¤ 1.000 meebetalen.
In Amsterdam stond aan de Kloveniersburgwal ooit een, niet de, Lutherse kerk en die heette de Hersteld Evangelische Lutherse kerk. Al in 1951
werd de kerk gesloten. Het gebouw werd het Compagnie Theater en daarin
bestond geen behoefte aan een Strumphler-orgel dat in 1796 gebouwd is.
Het ging in 1951 de opslag in, tot het een eervolle plaats vond in de Eusebiuskerk in Arnhem. Die was bij de slag om Arnhem net niet helemaal
verwoest, maar het orgel erinw wel. De kerk is met grote zorg weer opgebouwd en in het kader van de voltooiing daarvan werd het opgeknapte
Strumphler orgel in 1962 erin geplaatst. Het orgel is bekend als het opus
magnum van de bouwer ervan, maar ook door de bespeler ervan. Dat was
Jan Zwart die van 1898 tot 1937 de vaste bespeler was. Hij deed dat ook
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veelvuldig voor de radio-omroep, waaraan het orgel zijn faam verwierf.
Nu, meer dan 60 jaar na de herplaatsing was een restauratie echt nodig.
Die kostte veel tijd en ongeveer ¤ 175.000. Van zo’n 24 stichtingen als de
onze brachten een bedrag in de orde van grootte van ¤ 100.000 bijeen. Een
memorabele prestatie! Van ons kwam de ¤ 2.000, het maximum van de
uitkeringen voor monumenten die we beschikbaar hadden.
Het Moreau-orgel uit 1753 staat in de Vredeskerk van de Prot. Gemeente
Oosterhout. De eerste gebruiker ervan was de rk Schuilkerk in de St. Janstraat. Lodewijk Napoleon gaf de St. Jan terug aan de rk Kerk. De Schuilkerk
sloot zijn deuren en het Moreau-orgel werd in 1811 geplaatst in de Waterstaatskerk in de Rulstraat. Een ingrijpende restauratie is nu begonnen en
er dreigt nog een probleem te weten tinpest in één of meer pijpen. ‘Ho ho’,
zegt de Rijksdienst: die tinpest is jullie probleem. Het waarom is ons niet
duidelijk, maar we accepteren het als een gegeven. Wij keerden ¤ 1.000 uit,
waarmede het laatste ontbrekende tekort ‘manageable’ lijkt.
De Orgelcommissie van de Ned. Hervormde Kerk Ysselmuiden-Grafhorst (Overijssel) heeft zich sterk gemaakt om hun Verhofstadt/Van Dijkorgel te doen restaureren. Het orgel werd in 1717 door Verhofstadt geleverd
aan de Lutherse Kerk te Utrecht. Vervolgens is het in 1885 verhuisd naar
de Ned. Hervormde Kerk te Ysselmuiden, waar het nu dus al zo’n 130 jaar
dienst doet. Intussen vonden er restauraties plaats maar nu was het toe
aan een herstelplan. Het project kost ¤ 275.570 en daarvan komt ¤ 250.000
voor rekening van de overheid en van de kerk zelve. Er bleef een tekort van
rond ¤ 25.000 over en daarvan is nu ¤ 2.000 gedekt met een uitkering van
het Dinamo Fonds.
Kekerdom is een plaatsje in Noord Limburg bij Volbergen. Er is daar in
2012 een stichting opgericht die de Stichting Vrienden van het kerkje
Kekerdom heet. Die vroeg ons om een bijdrage aan hun project de restauratie van het Smits-orgel uit 1865. Ze kregen een uitkering ad ¤ 1.500. Alles
is keurig aan het project, ook de kosten ervan lijken niet overdreven. Maar
er is één ding dat niet keurig is en dat is dat het de enige buitendijkse kerk
in Nederland is. Dus bij tijd en wijlen krijg je er natte voeten. Maar ja, zelfs
kerken willen graag uniek zijn.
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In Waspik (nb) staat in de Hervormde Kerk een fraai orgel en dat stamt uit
1769 en is door orgelbouwer M. de Crane is geleverd. Sindsdien is het uiteraard wel bespeeld, maar meer dan ‘uitzonderlijk goed geconserveerd’ is
ons eigenlijk niet bekend. In de tweede Wereldoorlog is het flink beschadigd en na 1958 werd het weer opgelapte orgel weer in gebruik genomen.
Nu, 2014, is weer een restauratie nodig à raison van ¤ 180.000. daarvoor is
een plan gemaakt door Peter van Dijk en die spuit ongezouten kritiek op
de veranderingen die er in 1958 zijn doorgevoerd. Toen moest dus ook de
oorlogsschade zijn hersteld waardoor ‘het klankbeeld zeer aan kwaliteit
heeft ingeboet.’ Dus terug naar de oorspronkelijke toestand en die van
een eeuw daarvoor. Wij hebben meegedaan met een zuinige uitkering van
¤ 1.000. Het motief is dat we zoveel aanvragen krijgen en zo’n orgel geen
nee willen verkopen.
In Heukelum, Gelderland dichtbij de grens met Zuid Holland staat in
de Ned. Hervormde Kerk een Bätz-orgel te pronken. Nu dacht u natuurlijk
onmiddellijk aan de beroemde Bätz, maar ‘ons’ orgel is een product van
zijn zoon Gideon Thomas Bätz en die verstond zijn vak ook goed. Daarvoor
hoef je in Heukelum er maar een blik op te werpen. In 1699 werd de order
voor de bouw ervan gegeven. Waarom, omdat het vorige orgel uit 1541
door ‘de’ brand was verwoest. Toch zal Heukelum wat orgel betreft niet
het gevoel hebben gehad dat ze erop achteruit zijn gegaan. Maar sindsdien is het niet alleen een paar keer van plaats veranderd maar vonden de
orgelbouwers die het instrument moesten onderhouden het vaak nodig
om het te verbeteren. De jongste beurt – waaraan wij dus ¤ 1.000 meebetalen – heet dan ook een conserverend herstel. Voor een orgel van deze
klasse niet een ‘grote beurt’. Maar die kost toch ¤ 60.000 en dat is in orgelland niet echt veel. Heukelum kan weer trots zijn op zijn orgel.
De Odulphusparochie te Assendelft (NH) wil haar Vollenbregt-orgel uit
1836 restaureren. Het heeft daartoe besloten nadat een goede erflater
¤ 97.000 aan dit project naliet en ging men meteen uitrekenen hoeveel de
restauratie ging kosten. Oei, het bleek uit te komen op ¤ 160.000. Wij doen
mee met een uitkering van ¤ 1.000 en het tekort is toch verdwenen. Zowel
de kerk als het orgel zijn beschermd als rijksmonument.
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De restauratie van de Korenmolen De Graanhalm te Gapinge is in meer dan
één opzicht een bijzonder project. Om te beginnen is het een Zeeuwse
molen die op het eiland Walcheren ligt. Niets in het dossier refereert aan
de watersnood van 1953, dus heeft de molen niet onder water gestaan.
Gapinge ligt bezuiden Veere. Het is in de geschiedenis een gehucht
geweest en nog is het niet meer dan een dorp. De inwoners daarvan hebben nog niet zo lang geleden het initiatief genomen om een stichting tot
behoud van de molen op te richten om zo de eigendom van de molen te
verwerven. De Graanhalm is gebouwd in 1896 nadat zijn voorganger was
verbrand en heeft dienst gedaan tot 1962. Sinds dat jaar heeft de molen er
gestaan, meer niet. Maar na de restauratie ziet hij er weer uit als een mooi
monument, omgeven door gebouwtjes, waaronder een rijksmonument,
te weten een stenen kippenhok en op de bel-etage een duiventil. Dan is er
een fotogeniek beeld ontstaan dat bij best veel toeristen in de smaak zal
vallen. Temeer omdat er ‘naast’ de molen één van de twee ‘vliedbergen’
staat die op een afbeelding uit 1696, ook al te zien is. Vliedbergen zijn door
mensen aangelegde vluchtheuvels ter bescherming tegen hoog water of
vloed. Onze bijdrage aan de molenrestauratie bedroeg ¤ 1.500.
De Stichting Behoud van de Molen De Traanroeier is ook gevestigd op
een eiland, maar dit keer in Oudeschild op Texel. Het plaatje van de molen
aan een groen plein met verder alleen lage bebouwing en een bruggetje
over een sloot is verrukkelijk. De molen is in 1727 gebouwd in Zaandam,
waar hij tot 1902 vlak bij de Traanroeyersloot stond. Daarna was het uit
met de malerij en de molen verviel tot opslagplaats. In 1999 werd het
weer een molen maar als onderdeel van het Kaap Skil museum. In 2014
was er weer groot onderhoud nodig ditmaal voor een begroot bedrag van
¤ 91.400, maar dan wel gefaseerd over vijf jaren. Wij hebben hiertoe een
bedrag van ¤ 1.500 uitgekeerd.
Een buitenbeentje, zo zouden we het project van Natuurmonumenten
willen benoemen, ook al heet het officieel de restauratie van een Romijnstuw in het Waterloopbos. Als we u nu ook nog vertellen dat we daaraan een uitkering van ¤ 2.000 hebben toegekend, dan bent u natuurlijk
nieuwsgierig. Het ligt in de Noordoostpolder die in 1942 midden in de oorlog droog viel. Daar ligt nu het Voorsterbos en aan de noordkant daarvan
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financiën
ligt Marknesse. In 1952 begon daar het Waterloopkundig Laboratorium uit
Delft met de bouw van 35 schaalmodellen van ’s werelds grootste waterwerken. Daarmede creëerde men als het ware een enorm waterbouwkundig laboratorium, het enige in zijn soort en in de hele wereld. Sinds
1996 dient het de wetenschap geen doel meer, de computer heeft de taak
overgenomen. Het waterloopbos kwam in 2002 in bezit van Natuurmonumenten en erfde daarmee dat wat er nog over was van het waterloopkundig ‘laboratorium’. Nu wil men bewaren, wat er nog te bewaren valt.
Een onderdeel daarvan zijn de Romijnstuwen. De naam Romijn is die van
de ingenieur die ze had ontworpen voor projecten in Nederlands-Indië. Er
waren er eens 30 maar nu wil men er slechts één restaureren samen met
een groep waterbouwkundige studenten. Kosten rond ¤ 90.000, onze uitkering ¤ 2.000! Je zou het een nat monument kunnen noemen, maar dan
wel een nat Rijksmonument.
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We hebben goed nieuws te melden. Dit slaat in de eerste plaats op het vermogen van het Fonds. Dat is in 2014 met ¤ 355.122 ofwel met 5,53% gestegen en daarmee zeggen we met zoveel woorden, dat het goed gaat met het
Dinamo Fonds. Want dat vermogen is de bron van onze inkomsten en die
gingen voor ¤ 105.000 naar onze doelgroepen, dus elk ¤ 35.000 te verdelen
kregen. Dat is ¤ 15.000 meer dan we in het jaar ervoor uitkeerden. Toch, in
verhouding tot het vermogen is het bedrag aan uitkeringen helemaal niet
zo hoog. We stuiten namelijk op de grote moeilijkheid om het vermogen
niet alleen te beschermen tegen koersverliezen maar tezelfdertijd er voldoende inkomsten uit te kunnen genereren om stijgende uitkeringen er uit
te financieren. De in de buurt van het nulpunt vigerende rentestand is de
boosdoener. Wij houden erg veel liquiditeit aan uit hoofde van voorzichtigheid en moeten genoegen nemen met ca 1% rente van dit onbelegde
vermogen. Zekerheid moeten we dus ‘betalen’met een uiterst karig rendement. In het verleden hebben we nimmer zo’n groot vermogen kunnen
melden, maar wel hebben we in de jaren 2007 en 2008 een hoger bedrag
uitgekeerd. We hopen ten zeerste het vroegere topniveau van toen, ad
¤ 120.000, in 2015 te evenaren en hebben die hoop maar vast in onze interne
begroting 2015 in cijfers vastgelegd. Gaat onze hoop door de cijfers bevestigd worden, zou dat voor ons betekenen dat we de periode van stagnatie,
die met het rampjaar 2008 begon, hebben doorstaan. Daarom vinden wij
het jaar 2015 zo spannend. In 2014 dreigden we onze eigen regel, vervat in
het Reglement, dat de jaarlijkse kosten beperkt moeten worden tot hoogstens 1% van het vermogen, te overtreden. Het Reglement is een soort wetboek voor onze instelling. Iedereen die zich voor het Dinamo Fonds inzet,
moet zich aan die beperkingen houden. Dit was ook de bedoeling van het
bestuur toen die het besluit nam om de it van de Stichting en het gebruik
van het internet een aanmerkelijk grotere rol te laten spelen in de dagelijkse uitvoering van de taken, waarvoor het secretariaat zich gesteld ziet. Dit
besluit hield in, dat de personeelskosten aanzienlijk zouden stijgen. Onze
hoop was erop gevestigd dat de rentestand niet verder zou dalen en mogelijk een klein beetje zou stijgen. In dit opzicht bleken we al gauw mis gerekend te hebben. Niettemin is er een aanvaardbare oplossing gevonden. De
kosten van invoering van het zoals wij noemen – automatiseringsproject –

jaarverslag 2014

21

donateurs
zijn gemaakt in 2014, maar worden over 2014, 15 en 16 uitgesmeerd. Onze
hoop blijft, zij het in getemperde mate, gevestigd op licht stijgende vermogensopbrengsten en daarmede op het kunnen blijven voldoen aan de
bepaling dat de kosten beperkt moeten blijven tot 1% van het vermogen.
Op het moment dat we dit schrijven is de rentestand nog steeds extreem
laag. Voor beleggers maken de heren Draghi en consorten het er niet gemakkelijker op. De jaarrekening 2014 in cijfers vindt u hieronder.

Jaarrekening 2014
Balans per 31-12 (gecomprimeerd)
Activa		
Vaste activa
Effecten		
Liquiditeiten

2014
2013
Passiva
6.300
–
3.402.103 3.056.995 Eigen vermogen
3.383.395 3.379.128 Nog te betalen

		 6.791.798 6.436.123		

2014

2013

6.782.071 6.426.949
9.727
9.174
6.791.798 6.436.123

Het Dinamo Fonds wordt ieder jaar weer beloond door onze donateurs.
Dit zijn grotendeels particulieren die het Fonds telkenjare een goed hart
toedragen. Meestal vergelijken we het ontvangen bedrag met dat van het
jaar ervoor, maar in 2014 zitten we met een wel heel bijzondere moeilijkheid en die is, dat we in 2013 ongelofelijk verwend zijn door een buitenlandse instelling welke ons toen begiftigde met de fantastische bijdrage
van $250.000. In ons jaarverslag van 2013 hebben we daarover gerapporteerd. Het is logisch, dat niet op herhaling van zo’n verwennerij mag
worden gerekend. Desalniettemin hebben we toch een mooi bedrag aan
donaties mogen incasseren, te weten ¤  134.751. Dat is volgens de regels
van ons Reglement rechtstreeks aan het vermogen toegevoegd en was
dan ook een niet te verwaarlozen factor, welke aan de vermogensgroei
heeft bijgedragen. Donateurs zijn belangrijk voor onze instelling. Zij hebben door de meer dan 20 jaar van bestaan de grote hoop van het vermogen
bijeengebracht. Daarom zijn we aan hen verantwoording verschuldigd.
Zij zijn dan wel niet meer de eigenaar van het vermogen, dat is de Stichting Dinamo Fonds, maar het is aan ons om hun getoonde vertrouwen
nooit te beschamen.

Staat van Baten en Lasten (gecomprimeerd)
Baten		

2014
2013
Lasten
2014
2013
134.751
362.329 Uitkeringen
105.000
90.000
Rente en dividend 154.706
145.592 Kosten
65.442
52.768
Waardevermeer- 236.107
294.596 		
dering effecten 			
Overschot*
355.122
659.749
		 525.564
802.517		
525.564
802.517
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.

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

Beleggingsresultaat **
2014

2013

1992 t/m 2014 (gem. per jaar)

5,92%

7,22%

9,20%

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

** = waardeverschil + rente en dividend, uitgedrukt in % van het gemiddeld ter beschikking staand vermogen
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jaarverslag 2014
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uitkeringsregister
*) Voor de uitkeringen gedaan in de periode 1992 t/m 2010 verwijzen we U naar onze website, www.dinamofonds.nl

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
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
2012
2012
2013
2013
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doelgroep welzijn van dieren
Mw. E.C de Bordes, uitg. Dieren i.h.Geding ¤ 	 2.500
St. Dier & Recht, A’dam ,waarsch. kopers ¤ 	 1.500
St. Dierenhulp Tiel, koop ambulance
¤ 	 1.500
Frettenst., Breda, verz.pr. ambulance
¤ 	 500
St. Dierenopvang, Gron., quarantaine
¤ 	 1.500
St. Opv. Oude Manegepaarden, stal
¤ 	 1.500
Fed. Dierenambul. Nl, Maarn, software ¤ 	 1.200
Vogelwerkgr.Boxmeer, verg. brandschade ¤ 	 2.000
Dier in Nood, Peins, verz.pr. amb.
¤ 	 1.500
EcomareTexel, hijsinstallatie bruinvissen ¤ 	 2.000
Vogelsasiel De Houtsnip, H.dijk, zwemb. ¤ 	 2.200
St. Op Herme, Ell, dak paardenstal
¤ 	 1.000
St. Zwerfkatten havengeb.IJmuiden,med ¤ 	 500
St. Collie & Co, Heerlen, dierenarts
¤ 	 400
St. Kerkuilen, Hoorn, druk handleiding ¤ 	 500
St. Dierenplaatingsdienst DH, dierenarts ¤ 	 500
Zeeh.crèche Pieterburen, badjes baby’s ¤ 	 1.000
Dierenpiramide, stal oude paarden
¤ 	 500
Dierenst. Hope, Heerlen, reparatie auto ¤ 	 500
Dierenasiel E. Gebhard, Maastr, boiler
¤ 	 1.000
St. Alertis Rhenen, dentaal Röntgenapp. ¤ 	 2.600
St. Eyes on Animals, A’dam, opl. inspect. ¤ 	 1.500
Sophia Kattenbond Koewacht, dierenarts ¤ 	 600
Dierenamb. C. Lb. Heerlen egelopvang ¤ 	 1.500
Stg. Dierenasiel Adventure, Kootstertille ¤ 3.322
Dierenasiel Sittard, operatietafel + lamp ¤ 3.300
Stg Wakker Dier, campagne gigastallen ¤ 3.300
Stg Dierenasiel Schouwen-Duiveland
¤ 2.500
Stg Dierenasiel Eugene Gebhard, M’tricht ¤ 2.500
Stg Dierenpiramide, Stadskanaal, stal
¤ 2.000
Sophia Kattenbond Zeeuws-Vlaanderen ¤ 1.500
Stg Scheldekat, Vlissingen, sterilisaties ¤ 1.500
Stg Dog Rescue Greece, opvangkosten NL ¤ 1.500
Vogelwrkgr. Boxmeer nestkasten torenvalk ¤ 1.500
Stg Dierenamb. Kennemerl., besch.kleding ¤ 1.000
Stg. Afh. en Monitoring Fauna-aanrijdigen ¤ 1.000
Stg. Reeënopvang Westerwolde, hekwerk ¤ 1.000
Stg Ooievaarsb.st. De Lokkerij, Reestdal ¤ 900
Stg Op Herme, Ell, vloer poezenhuis
¤ 800
Stg Dierenplaatsingsdienst, Den Haag
¤ 800
Stg Egelopvang Dikke Prik, Warmerhuizen ¤ 578
Stg Dier en Recht, Amsterdam
¤ 500
Stg Collie+Co, Heerlen, dierenartskosten ¤ 500
St. Zwerfkat Haven IJmuiden, betonvloer ¤ 	 1.500
Kerkuilenwerkgr NH, Hoorn, gordels
¤ 	 700

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Dierenb. W&M Brabant, zwerfkat tnr
¤ 	
Vogelopvang MidNL, Naarden, couveuses ¤ 	
St. ’t Olde Manegepeerd Dalmsholte box ¤ 	
St. Faunavisie Wildcare, kooi roofvogels ¤ 	
Akka’s Ganzenparadijs, Dalen, weides
¤ 	
Dierenbesch. Limburg, Born, witgoed
¤ 	
St Op Herme, Ell, verv. Staldeur + kozijn ¤ 	
Vogelbesch NL, Zeist, ‘Red de Patrijs’
¤ 	
St. De Kattenhulpdienst, Sittard, auto
¤ 	
St. Villa Vacht, Kerkrade, d.artskosten
¤
St. Opv. Noach, Halle, nestkasten
¤
St. Opv. Oude Manegep.,Leeuw., verlich ¤
Vogelrevalidatiec. Zundert, uitbreiding ¤
Vogelwerkgr. Boxmeer, nestkasten
¤
St. Kerkuilenwerkgr. Almere, nestkasten ¤
Zuiderzee Zwerfdieren, L’stad, hokken ¤
St. Manegepaardenpensioenf., bouw st. ¤
St. Dierenpiramide,Stadskanaal, stal
¤
St.’ Op Herme’, Ell, dakrep. stal
¤
St. Hope, Heerlen, toegangspoort wei
¤
Musschennest, Kloosterburen, d.’artsk. ¤
Region. Dierenopv., BoZ, speelwei
¤
Limburgs Landschap, knoflookpad
¤
’t Swieneparredies, N. Scheemda, auto ¤
St. Collie & Co, Oirsbeek, d.’artskosten ¤
St. De Toevlucht, A’dam, 3 waterkooien ¤
Abandoned Pets Found.,N.’wolde, d.’arts ¤
C. Dierennoodhulp, Den Haag, opvangk. ¤
St. Dierenpl.’dnst. Den Haag, dieetvoer ¤
Kat- + Kittenhofje, Kerkrade, b.’verbl.
¤
Kittenopv. Miauw, Helmond, buitenverb. ¤

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

doelgroep natuurbehoud
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
Stg. De Bovenlanden Aalsmeer, grond
¤ 8.500
SIW, internat. vrijwilligers projecten
¤ 3.000
Zwaluwcomm. Goingarijp, wand+‘bunker’ ¤ 	 1.500

3.000
1.800
4.000
3.000
2.000
3.500
1.500
4.000
2.000
1.000
2.500
1.000
5.000
1.400
2.500
1.000
2.400
3.000
1.500
1.000
900
1.000
2.500
750
750
3.000
1.000
750
250
900
900

2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Natuurmon. ’s Graveland, Keunenhuis
ZH landschap, Delft, grond Poelgeest
ZH landschap, Delft, grond Ommeloop
Landschap O, Dalfsen, grond Reestdal
Landschap NH, Heiloo, Zeerijdtsdijkje
Geldersch Landschap, Muggenhoek
Limburgs Landsch., aank. gr. Park Anby
Natuurmon., aank.gr. Bloemkampen
Landsch. NH, aank. grond Zuiderveen
Landschap Overijs., aank. gr. De Regge
SIW Intern. Vrijw.’proj., l.’tocht Twijzel
Ver. Ned. Cult.’landsch., ‘Maasheggen’

¤ 	 4.000
¤ 	 10.000
¤ 	 2.000
¤ 	 10.000
¤ 	 4.000
¤ 5.000
¤ 5.000
¤ 8.000
¤ 5.000
¤ 8.000
¤ 3.000
¤ 1.000

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

doelgroep monumentenzorg
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
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

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

1.500
1.500
1.000
1.500
1.000
1.500
1.000
1.000
1.500
1.000
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

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

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.
Herv. kerk in Lutten, rest.
Johannestsjerke in Oppenhuizen, rest.
Petrus en Pauluskerk in Loppersum, rest.
Antoniuskerk te Kantens, steunbeer&dak
Nicolaaskerkje te Huins, rest.
W Hardoff-orgel, Nicolaaskerkje, Huins
Van den Brink-orgel, Dorpskerk Bleiswijk
Bakker&Timmenga-orgel, PKN kerk Graft
Van Oeckelen-orgel, H kerk Tjamsweer
St Koninklijk jacht Piet Hein, rest
Het Drentse Landschap brugwachtersw.
St. Kasteel Bleijenbeek, rest. ruïne
Kosterswoning naast kerk Hoevelaken
Ver. H. de Keyser, rest. Ghuis A’dam
St. Beh. Molen de David, Warffum, rest.
St. Limb. Landschap, Janssenmeule, rest.
NH Kerk te Uitwijk, restauratie toren
Reestkerk te Balkbrug, restauratie
PKN Kerk te Tijnje, restauratie
Dorpskerk te Grootschermer, restauratie
Sint Annakerk, Hantumhuizen, rest.
Doarpstsjerke Metslawier, restauratie
Herv. Kerk te Losser, rest. dakruiter
Geref. Kerk, Appingedam, verwarming
H. Hart v. Jezuskerk,Vinkeveen, rest.
Sint Martinustsjerke te Ferwert, ramen
Grote of Stephanuskerk, Hasselt, rest.
Prot. Kerk Heesselt, herbestem.’project
Herv. Kerk van Drogeham, restauratie
Eusebiuskerk, Arnhem, Strumphler -orgel
Vredeskerk,Oosterhout, Moreau-orgel
NH Kerk IJsselmuiden , rest. orgel
Laurentiuskerk, Kekerdom, Smits-orgel
Herv. Kerk Waspik, rest. De Crane-orgel
Kerk te Heukelum, rest. Bätz-orgel
H.Odulphuspar., A’dam, Vollebregt-orgel
Korenmolen De Graanhalm, Gapinge, rest.
Molen De Traanroeier, Oudeschild, rest.
Natuurmonumenten, rest. Romijn-stuw

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

2.000
2.000
2.000
1.250
1.250
1.250
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
2.000
2.000
1.000
2.000
2.000
2.000
1.000
2.000
2.000
2.000
1.000
2.000
1.000
1.000
1.500
1.500
2.000
1.000
2.000
2.000
1.000
2.000
1.500
1.000
1.000
1.000
1.500
2.000
2.000
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Van der Hoevenlaan 20a
2651 de Berkel en Rodenrijs
tel: 010 – 511 83 40
www.dinamofonds.nl

