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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.

Het is een feit en het wordt algemeen beseft dat ‘de
schulden’ heden ten dage hoger zijn dan ooit in het
verleden is voorgekomen. Het verschil met vroeger is
alleen dat die schuldenmassa nog niet tot een crisis
heeft geleid. De schulden zijn te vinden in nagenoeg
alle ‘lagen’ van de economie. Er zijn uitzonderingen
maar die vormen de spelden in de economische hooiberg. We zijn boud genoeg om te stellen dat de huidige
situatie vol met risico is beladen. De monetaire machtshebbers zijn nog steeds bezeten van hun vermeende
missie om de ‘groei’ te faciliteren en de deflatie te
bevechten zonder veel succes te boeken. Wel hebben
ze bereikt dat de schuldenmakers zich tegen lage rente
kunnen financieren. De rente lijkt nu zelfs negatief te
zijn geworden.

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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Eens zal de wal het schip keren. Hoe dat moet gaan,
is nog een raadsel. De gebeurtenissen zullen dan niet
alleen hoogst onprettig zijn, maar zullen ook initiërende
gevolgen op ander terrein dan alleen het financiële
hebben. Wat gebeurt er dan met de olieopbrengsten,
met de werkeloosheid, onze pensioenen? Wie gaat straks
vluchtelingen opvangen? Wie gaan de woedende oorlogen
betalen? De reeks vragen is eindeloos. Wij, het Dinamo
Fonds, weten ook niet wat voor maatregelen we op welk
moment moeten nemen. Zijn we aan het wachten op de
zondvloed? Daar weten we immers ook geen raad mee!
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uitkeringen dierenwelzijn
Wie zich het welzijn van dieren aantrekt, is per definitie een ‘goed’ mens.
Dieren kunnen alleen voor zichzelf – en voor hun jongen – opkomen. Mensen
die dieren willen beschermen, vragen ons om geld. Daar speelt de misdaad
nooit een rol. Want in deze doelgroep gaat het altijd om het helpen van
andere levende wezens en mensen.
Wie heeft er een hart voor padden? De Dierenbescherming Afdeling Haaglanden in Den Haag wel! In het voorjaar gaan de padden op zoek naar water
om ‘hun eieren te leggen’. Daarbij steken ze wegen over en worden dan
vaak slachtoffer van het verkeer. De Dierenbeschermers willen de padden
helpen veilig over te steken. Daartoe benodigen ze veiligheidsvesten. We
betaalden ¤ 600 mee. En dat geeft niet alleen ons een goed gevoel!
Hebben we dat ook als het schildpadden betreft? Ja, want de Stichting
Schildpaddencentrum Nederland te Alphen aan de Rijn had een nieuwe
stookinstallatie nodig en die is duur. We bedachten ze met ¤ 1.000 en
hopen dat hun schildpadden er van de winter warmpjes bij zitten.
De volgende drie projecten, welke in aanmerking kwamen voor een uitkering van het Dinamo Fonds, hebben gemeen dat het bouwprojecten
zijn en dat zij in of dicht bij Den Haag zijn gevestigd. Veruit de grootste
instelling is de Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag.
Dit is al een sinds 1972 bestaand instituut met een uitstekende reputatie.
Hun project is enorm met een totaalbedrag aan begrote kosten van op een
fractie na ¤ 2 miljoen. Maar aan ons vroegen ze ‘maar’ ¤ 5.000 en wel voor
het realiseren van vogelruimten. De aanvraag was keurig verzorgd en dus
kregen ze het gevraagde bedrag uitgekeerd.
De Stichting Streekdierentehuis ’t Julialaantje uit Rijswijk kreeg ¤ 3.000
voor renovatie van hun asielgebouwen en ook hun aanvraag was prima
verzorgd, maar kostte in totaal ‘slechts’ ¤ 1.350.000.
Stichting Haags Dierencentrum bemoeit zich met de opvang van huisdieren die geen tehuis meer hebben en dan vooral honden. Het gaat om circa
300 stuks per jaar. Zij hebben meer en praktischer hokken nodig, die net als
de afdankers 20 jaar meegaan. Met onze ¤ 5.000 is hun project net gedekt.
We blijven in Den Haag: De Stichting Haagsche Dierenvrienden vangt
graag de dieren met een aandoening of handicap op. De bedoeling is
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natuurlijk prima maar moeten wij ons geld besteden aan het alleen maar rekken van levens van dit soort dieren? We gaven een soort minimum van ¤ 250.
De Stichting Dierenplaatsingsdienst Den Haag kennen we al jaren. Die
bekommert zich in eerste instantie om zwerfkatten. De stichting is bij
Diana Spaans in huis gevestigd. Die woont niet eenzaam en alleen, want
je struikelt bij haar over de zielige katten. Zelfs in de salon. Met als gevolg
dat de verf van alle kozijnen er niet meer toonbaar uitzag. De schilder
kwam en de katten hebben beloofd niet meer te krabben. Maar goed, we
hebben meebetaald aan de schilder, ¤ 1.000 van de ¤ 3.500.
Ook de Stichting Zwerfkatten Havengebied IJmuiden kennen we al jaren.
Die kreeg van ons ¤ 2.000 als tegemoetkoming aan de kosten van de bouw
van een quarantaine.
De Dierenbescherming West- en Midden Brabant voelt ook zich verantwoordelijk om het zwerfkattenprobleem in haar regio aan te pakken. Zij
vangen zwerfkatten op waar ze kunnen, maken ze onvruchtbaar en zetten
ze dan weer uit in hun oorspronkelijk leefgebied. Kittens, de kleintjes, worden gevangen en zoveel mogelijk gesocialiseerd om ze daarna aan pleeggezinnen te ‘verkopen’. Wettelijk vervullen zij de taak van de gemeente.
De enige gemeente in de regio welke aan de Dierenbescherming ‘meebetaalt’ is die van Tilburg. Tilburg betaalt iets als de katten volgens het TNR
(Trap, Neuter and Return) programma worden behandeld, dus Vang, Neutraliseer en Plaats ze terug. De overige 21 gemeenten doen of hun neus
bloedt. Foei, klaploperij! Onze uitkering ad ¤ 2.500 is niet anders dan een
tegemoetkoming aan de Dierenbescherming.
Eindelijk komen de vogels aan de beurt. De Stichting Vogelasiel Delft wil
een heleboel, maar dit keer niet voor vogels, maar voor de zoogdierenopvang. Ja, van het één, komt het ander. De opvangcapaciteit daarvoor moet
vergroot worden, dus is het bouwen geblazen. Van de geraamde kosten ad
¤ 63.000 hebben ze nu ¤ 1.000 binnen. En wij maar er op vertrouwen dat
andere instellingen die resterende ¤ 62.000 zullen ophoesten.
De Vogel Werkgroep Boxmeer ontving van ons ¤ 1.000 voor het vervangen
van niet meer bruikbare nestkasten.
De Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek is geen kleintje. Er werken twee vaste beheerders tezamen met 50 onbetaalde krachten. De zaakjes van het asiel lijken prima op orde. Aan ons werd een bijdrage gevraagd
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aan de ‘renovatie’ van de bestaande faciliteiten die niet allemaal aan de
eisen des tijds voldoen. Wij betaalden ¤ 5.000 aan de verbetering van de
uitrusting.
De Stichting uit Ell (L) heeft een naam, die wat zegt aan de vaste lezers
van onze jaarverslagen. Zij weten dat Op Herme in de eerste plaats een
opvanghuis is voor kinderen, die worden groot gebracht met het maken
van muziek en met de zorg voor opgevangen pony’s. Ieder kind moet in
principe voor zo’n paardachtige zorgen. Daarbij hoort de hooiopslag en
dat bouwsel had een lekkend dak waarvan de reparatie ¤ 1.375 kostte. Die
hebben we door middel van een uitkering ad ¤ 350 mede vergoed.
Stichting Collie & Co in Nood uit Oirsbeek (L) houdt van revaliderende collies. Teya Walda is hier sinds 2002 mee bezig. Ze heeft onlangs van een
bevriende buur het gratis gebruik van een weilandje verworven en heeft
nu geld nodig voor de omheining ervan. Het prijskaartje was ¤ 950. Onze
uitkering bedroeg ¤ 600. Daarvan profiteren 8 honden met een kwaal.
De Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland uit Hoorn heeft het
gemunt op kerkuilen. Die waren bijna uitgestorven – wegens gebrek aan
nestplaatsen. Hun naam hebben de vogels te danken aan het nestelen op
gepaste hoogte. De werkgroep bouwt op maat gemaakte nestkasten en
zoekt daarvoor plekken in de nok van zeg maar boerengebouwen. Zo is
de kerkuil een beetje terug van weggeweest. Nu is hun bedreiger echter
de steenmarter en dat zijn slimme en behendige dieren die best een eitje
of een baby kerkuil lusten. Voor ¤ 40 per nestkast wordt die beschermd
tegen indringende steenmarter. Voor onze uitkering ad ¤ 1.500 plaatsen
we dus een bestelling voor 37 en een halve nestkast-bescherming.
In Utrecht heet het vogelasiel Stichting Vogelopvang Utrecht. Dat
bestaat al sinds 1987. In 2014 vingen ze meer dan 3000 vogels op en dus
gaat het niet om een kleine instelling. Ze hebben twee vaste permanente
krachten en zo’n 40 vrijwilligers. In 2015 moesten ze ¤ 13.780 investeren
om de uitrusting van het asiel op peil te houden. Als voorbeeld noemen ze
een wasmachine van ¤ 5.000. Dat is toevallig ook het bedrag waar ze ons
om vroegen. Dat hebben we toevallig ook aan hen uitgekeerd.
Stichting ’t Olde Manegepeerd te Dalmsholte (OV) deed bij ons een
aanvraag ten behoeve van stalvernieuwing. Die stallen hebben al 13 jaar
dienst gedaan. Totale investering ¤ 6.600. We konden ze helpen met een

uitkering van ¤ 2.000. Dit is een instelling die haar zaakjes heel goed voor
elkaar heeft.
De Stichting De Kattenhulpdienst uit Hoensbroek (L) vroeg eerst om
geld om hun dienstauto weer rijklaar te maken, maar vonden voor dat probleem een oplossing, die onze toegezegde en uitgekeerde ¤ 1.200 eigenlijk niet nodig maakten. Dus vroegen ze ons of ze dat geld niet mochten
gebruiken om kosten van opvang te dekken. Zelfs een instelling van hun
omvang zwoegt onder de druk van – zeg – exploitatiekosten. Zwerfkatten
betalen zelfs niets. Op hun verzoek hebben we in positieve zin gereageerd.
Blijft over de Stichting Dierenpiramide uit Stadskanaal (Gr). Hieraan
hebben we ook bijgedragen en wel met een uitkering van ¤ 2.000. Zij noemen hun project A Safe Haven. Dat slaat op hun bedoeling paarden voor
de slacht te behoeden. Ze bestaan al sinds 1993. Vorig jaar kochten ze een
weiland en nu moeten er stallen op worden gebouwd en die gaan ¤ 9.000
kosten. Dat gaat onze financiële kracht te boven, maar ¤ 2.000 kon er wel
van af.
En daarmede waren onze ¤ 40.000 voor uitkeringen in de doelgroep
Welzijn van Dieren schoon op.
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uitkeringen natuurbehoud
Natuurbehoud vindt men hoognodig omdat er in de wereld steeds minder
van bestaat. Dat heeft één duidelijke oorzaak en wel omdat er permanent
steeds meer mensen worden geboren. Je zou kunnen zeggen er zijn al te
veel mensen, laten we er wat aan doen. Dat wordt wel bedacht, maar niet
hardop gezegd. Zolang het gesprek taboe is, zal de natuur steeds meer
bewust behouden moeten worden. Voilà het onoplosbare probleem.
De WBdP staat voor Werkgroep Behoud de Peel. Het is geen grote organisatie, maar wel een groep fanatiekelingen met grote ambitie. In de huidige situatie vechten ze door middel van het indienen van zienswijzen en
zo nodig het instellen van beroepen bij de Raad van State tegen het verlenen
van vergunningen aan de veehouderij. Die worden verleend door de provincie en de WBdP zet graag in op de mogelijkheden geboden door het
PAS – Programma Aanpak Stikstof. Het gaat soms om door de overheid
ingestelde regels die door andere overheidsorganen worden ‘overtreden’.
De laatste willen graag bedrijvigheid stimuleren en de bedrijven zijn veelal varkenshouderijen. U weet wel van die industrieel bedreven veeteelt.
‘Onze’ werkgroep vecht voor een standstill in het aantal dieren in de
Peelregio. Dat vergt veel tijd en geld (advocaten etc). Drijfveer is beperking van de stikstofuitstoot en iedereen doet alsof hij daaraan bezig is.
Maar ondertussen….. De WBdP kennen we al jaren. In onze vierentwintig
jaren van bestaan hebben ze al enkele keren een uitkering van het Dinamo
Fonds ontvangen. Ze kunnen op successen bogen, maar ze moeten ook
wel eens teleurstelling kunnen incasseren. In 2015 ontvingen ze een uitkering ad ¤ 3.600, waarmee ze even vooruit kunnen.
De SIW organiseert – zoals elk jaar – een werkkamp voor hoofdzakelijk
buitenlandse jongeren, die bereid zijn om ten behoeve van de natuur van
Staatsbosbeheer – ook wel eens van Natuurmonumenten – de handen
uit de mouwen te steken. Het zijn geen spectaculaire projecten, maar in
principe helpt hun inspanning de natuur een beetje. Dit jaar ontving de
SIW ¤ 1.500 van ons en dit geld gaat op aan de inkoop van voedsel voor de
hongerige jeugdigen.
Een heel jonge stichting in Hoogmade heet Doe Meer met Vrijwilligers.
Hun project is kort gezegd het beheer van natuurgebied binnen de Stelling
van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Die grond ‘tussen’ de
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forten is niet van één eigenaar maar van een reeks van dit soort lieden of
instellingen. Sommigen daarvan hebben behoefte aan coördinatie van dit
beheer. De jonge stichting met vijftien vrijwilligers probeert om die eigenaren ervan te overtuigen dat zij een dienst kunnen aanbieden, die minder
kost en meer coördineert. Ze hebben al ervaring opgedaan met een pilotproject in 2013/2014 en dat in het kader van een Europees project onder
de vlag van de Europese subsidieregeling, die Share heet. Het werd een
succes in Fortenland met daarbij een hele reeks van meewerkende overheidsinstellingen. Nu staat dus een meer zelfstandig uit te voeren project
op stapel. De stichting heeft daartoe gereedschap en materiaal nodig en
daarvoor ontvingen ze in 2015 een uitkering van ¤ 2.900.
De Forten behorende tot de eens belangrijke Stelling van Amsterdam
komen dit jaar op meer dan één plaats voor. Er zullen in de wereld vast wel
meer forten zijn gebouwd, maar nergens anders dan in Holland ‘wemelt’
het ervan. Dan bedoelen we dus forten in het kader van een waterlinie.
Voor historici is het interessante kost, die kijken naar de bedoelingen van
de bouw ervan en wij kijken naar hun uiterlijk. We zien er monumenten in.
Dit keer gaat het om het Fort Zuidwijkermeer en dan in het bijzonder om de
gracht er omheen. De eigenaar ervan is het Noord Hollands Landschap en
die vindt het nodig om wat te doen om de gracht tegen zomers droogvallen te beschermen. Dit is niet zozeer om een monument te bewaren, maar
om de natuurwaarde van de gracht te bevorderen. De beoogde werkzaamheden hebben betrekking op het ‘nat houden’ van de gracht te bevorderen
en dat door middel van het aanleggen van een stuwtje. De maatregel kost
nauwelijks meer dan de ¤ 6.000 die wij ervoor als uitkering hebben overgemaakt. En zo blijft de gracht een echte gracht.
Het makkelijkst is natuurlijk om een instelling die natuurbeheer tot
haar vak gemaakt heeft financieel te ondersteunen teneinde de stukken
grond te kopen. Voor ons evident een steunwaardig object. Welnu, in 2015
gaf Het Drentse Landschap ons twee keer de gelegenheid om hen te helpen stukken natuurterrein te verwerven. De ene betreft hun bestaande
terrein, dat de naam Mandelanden draagt. Zij konden twee verschillende
stukjes grond bijkopen. Eén van die stukjes is begroeid met bos, dat niet is
aangelegd maar spontaan is ontstaan. Het Drentse Landschap ziet daarin
een hoge natuurwaarde, welke zij willen beschermen. Daar betaalden wij
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uitkeringen monumentenzorg
¤ 5.000 aan mee. Tegelijkertijd maakten we ¤ 6.500 over voor de verwerving van een drietal andere stukjes bos. Dus alles bij elkaar ¤ 11.500 waarmee Het Drentse Landschap een vijftal stukjes bos aan zijn bestaande
terreinen kon ‘aanplakken’.
Ook Natuurmonumenten hebben we met een uitkering ad ¤ 6.000 mogen
helpen om een van de ‘laatste’ binnendijker zilte polders aan te kopen. Die
zien er nog net zo uit als in de Middeleeuwen. Het is open weidegebied,
waarvan vooral door (trek)vogels gebruik wordt gemaakt. Het is beschermd
Natura 2000-gebied. Echt iets buitengewoons. Het gaat hierbij om de Harger- en Pettemerpolder en die ligt achter de Hondsbossche Zeewering (NH).
Het project dat we hier graag noemen is dat van een kleine organisatie
die Stichting Behoud Historische Landgoederen Oostelijke Veluwezoom
heet. Het heeft betrekking op het Landgoed Rhederhof – dus dicht bij Rheden. Dat ziet er nu nog gaaf uit, maar er zijn snode plannen om het landgoed te gaan gebruiken voor grootschalige woningbouw waartegen ‘onze’
stichting zich verzet en dat doen zij door gebruik te maken van inspraakprocedures. Dat doen ze als vaklui, want menige ‘zaak’ winnen ze. Welnu
dit is een kolfje naar onze hand en wij hadden daarom geen enkele moeite om hen ¤ 4.500 als uitkering toe te kennen. Ze werken graag samen
met andere instellingen die min of meer hetzelfde doel nastreven en dat
werkt tot nu toe goed. Het Rhederhof moet Landgoed blijven! Het lijkt wel
actueel nieuws. De projectontwikkelaars waren zo goed om het in 2001
beschikbaar te stellen voor de huisvesting van tijdelijke asielzoekers waarmee de Gemeente natuurlijk blij was. Daartegenover moest wel steun aan
het woningbouwproject gegeven worden. Zo gaat dat in Nederland van de
eentwintigste eeuw! Wordt vervolgd!
We blijven in Gelderland voor een project van het Geldersch Landschap
en Kasteelen, dat Rosandepolder heet. Het is een uiterwaard ter hoogte
van Oosterbeek. De naam Rosande heeft deze Rijnpolder te danken aan
een kasteel van die naam aan de Veluwerand. De polder is onbewoond. Er
staat alleen nog een steenfabriek. Het Geldersch Landschap gaat nu de
heggen, die er ooit waren, herstellen waardoor de aanblik van het gebied
veel aantrekkelijker wordt. Dat heeft ook een gunstig effect op de natuur.
Daar is het ons uiteraard om te doen en daarom hebben we de operatie in
2015 met ¤ 4.000 ondersteund.
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Voor de kerkrestauraties hebben we in totaal ¤ 14.000 bestemd. Dat is
natuurlijk maar een schijntje van wat er aan ons is gevraagd. Het totaal
nodig voor de zestien restauraties die wij hebben kunnen ondersteunen,
bedroeg ¤ 8.509.000. Onze uitkeringen ten behoeve van de kerkrestauraties, bedroegen dus nog geen anderhalf promille van het totale restauratiebedrag. We wilden zo min mogelijk gegadigden buiten de boot laten vallen,
maar in een klein aantal gevallen meenden we dat toch te moeten doen.
In Apeldoorn staat sinds 1896 een bescheiden maar best sierlijke Lutherse
Kerk. Het is een gemeentelijk monument, waaruit blijkt dat de kerk door
de stad Apeldoorn ook op z’n waarde is geschat. In 2008 werd de toren en
de voorgevel al gerestaureerd. In 2015 volgde als het ware de rest van een
grote restauratie. De gelegenheid werd gebruikt om het interieur te veranderen opdat de kerk ook geschikt wordt voor andere samenkomsten dan
alleen de eredienst. Het prijskaartje is ¤ 420.000, maar er kwam flink subsidie van de Provincie en de kerk had al ¤ 100.000 gereserveerd. Het tekort
was ¤ 78.280, waarvan wij ¤ 1.000 voor onze rekening namen.
Nieuwerkerk ligt in het tweede deel van het Zeeuwse eiland dat Schouwen Duiveland heet. De naam van het dorp zegt het al, de kerk, is het waar
alles omdraait, ook de onderhavige restauratie. De kerk is eigenlijk niet
veel meer dan het koor van de middeleeuwse Grote of St. Johanneskerk,
waaromheen het dorp is ontstaan: we praten dan over de periode van 1233
tot 1583. Toen was er brand en bleef alleen het koor over. Sinds die tijd is
dit de Protestantse Johanneskerk. De restauratie van nu is een beperkte,
hoofdzakelijk het dak betreffende. De kosten bedroegen ¤ 391.000. De
‘laatste’ ¤ 1.000 hebben wij uitgekeerd en gezien de reactie, welke wij ontvingen, telde die toch mee!
Wilp moet je zoeken aan de IJssel in de buurt van Deventer. De Protestantse Gemeente Wilp huist in een oud monumentaal kerkje, dat sinds
1591 Protestants is. Het gebouw heeft daarvoor al een rijke geschiedenis
meegemaakt. Zelfs is het nog een keer beschadigd in WO II, toen ook het
zich erin bevindende Naber-orgel verloren ging aan Canadees vuur. Canada heeft zich ruimhartig betoond met een gift die de plaatsing van een
ander Naber-orgel, uit de voormalige Lutherse kerk in Deventer, mogelijk
maakte. De kerk van Wilp is een fotogeniek gebouw en is omgeven door

jaarverslag 2015

11

oude gebouwen. Toeristen weten dit plekje aan de IJssel goed te vinden.
Wij droegen met ¤ 2.000 bij aan de hoge rekening van ¤ 461.000 van de
in essentie ingrijpende dakrestauratie. De dekking ervan is mede dankzij
onze uitkering gelukt.
In Friesland, om te precies te zijn in Goënga, treffen we een PKN-gebouw
aan, dat de kerk zelf niet meer kan bekostigen. De Stichting Kerkgebouw
Goënga biedt een oplossing voor het rijksmonument. Zij is de nieuwe
eigenaar van het gebouw, dat ook nog als Godshuis kan worden gebruikt.
Maar dan wel tegen betaling! Daarnaast wordt het bruikbaar voor een
veel breder pakket doeleinden. De stichting spreekt graag van een cultureel centrum. Oké, maar dan zijn bijvoorbeeld toiletten en een keukentje
nodig. Die bouwkundige werkzaamheden vergen een bedrag ad ¤ 152.000.
Subsidies, eigen rekening brengen ¤ 100.000 op en aan Fondsen wordt
¤ 50.000 gevraagd. Wij keerden ¤ 1.000 uit.
De Sint Jan in ’s-Hertogenbosch vereist natuurlijk enorme bedragen aan
onderhoud en restauraties. Aan dit nationale project wilden wij graag
meebetalen. Al is onze uitkering maar minuscuul vergeleken met het
benodigde bedrag. In totaal praten zij over ¤ 2.0000.000. Of we nu ¤ 1.000
of ¤ 2.000 uitkeren, het percentage van onze bijdragen blijft bitter klein.
Wij kozen bewust voor het laagste van die twee bedragen. Aldus doen we
mee en kunnen we die ¤ 1.000 die we hier besparen aan kleinere projecten
besteden.
De kerk van Buurmalsen, vlakbij Geldermalsen, heeft een lange geschiedenis, die teruggaat tot 24 september van het jaar 696. Toen zag hij er wel
iets anders uit dan nu. Maar de kerk van nu heeft ook al een respectabele leeftijd. Uit die oude tijd stammen muurschilderingen in de kerk, die
natuurlijk van grote waarde zijn. Maar die hoefden niet gerestaureerd te
worden. Op sommige plaatsen liet de muur vocht door. En de gewelven
gingen op bepaalde plaatsen rotten. En nog zo’n paar dingen en je krijgt
een rekening van ¤ 72.000. Daarvan komt wel circa de helft als overheidssubsidie binnen en zelf zorgt de kerk ook voor dekking. Daar hielpen we
mee met ¤ 500, maar wat blijkt nu? De steun van derden was boven verwachting, zodat ons geld niet nodig is. Maar we hebben de kerk gevraagd
onze bijdrage aan te houden tot er weer (groot) onderhoud nodig is. Dan
wordt het wel gebruikt voor het behoud van het monument.
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De Protestantse kerk in Horssen (Gelderland) had een eigenaardig probleem. Het gaat niet om de kerk zelve, dat een rijksmonument is, maar om
Heerenbanken die in de kerk staan. Zij zijn vermoedelijk een stuk ouder
dan de kerk zelf, die gebouwd is in 1822. De banken komen waarschijnlijk
uit de kerk die er vòòr de huidige heeft gestaan en zijn ooit geschonken
door het echtpaar Bouwens-Gerbade. Zo staat het er op. De familie Bouwens stelt er nu nog prijs op, want die neemt ¤ 30.000 voor de restauratie
voor zijn rekening. Dat is heel wat meer dan onze ¤ 1.000.
Beusichem-Zoelmond is een samenvoeging van twee dorpen in Gelderland. Het waren dorpen met elk een kerk. Nu zijn er nog twee Protestantse
kerken, die samen een gemeente vormen. Daar is een stichting bijgekomen en die heet Stichting Dorpskerken Beusichem-Zoelmond met het
oogmerk om de beide gebouwen te behouden en om daarvoor passende
inkomsten te genereren. Dat laatste was nodig voor de kerk van Zoelmond,
in het bijzonder voor de consistorie. De plannen liggen klaar en die vergen
een totaal van ¤ 208.704. De kerk zelf dateert uit de eerste helft van de
vijftiende eeuw en is een rijksmonument. De dekking van de kosten lijken
geen al te groot probleem. Ze kregen van ons een uitkering van ¤ 1.000.
De Grote Kerk te Drachten (Fr) moet het van zijn Stichtingsvrienden
hebben. Die deed bij ons de aanvraag om een uitkering. De kerk heeft grote plannen waartoe ver- en aanbouwkosten moeten worden gemaakt. Ons
wordt gevraagd mee te betalen aan de kosten van verwarming. De versleten ketel moet worden vervangen en bij een kerk is dat een hele investering. De kosten ervan bedragen ¤ 424.000. Het goede nieuws is dat er
geen echt grote tekorten overblijven. Aan zo’n tekort voor de verwarming
droegen we graag ¤ 1.000 bij.
De Stifting Tsjerkerestauraasjes Lollum-Waaksens ontving een geschenk
uit de hemel, zo lieten ze ons weten en dat was onze uitgekeerde ¤ 1.000.
Dat was een blijde verrassing voor hen. Voor ons een opsteker, het bewijs
dat ons geld op een plaats terecht komt waar het echt nodig is. Ja, wij
maken onszelf zo graag wijs dat het Dinamo Fonds ‘het verschil moet
maken.’ De restauratie van het casco en schip van de Middeleeuwse Thomaskerk te Waakens is nu aan de gang, als alles goed gaat. Want er stond
tot voor kort nog een gapend tekort van ¤ 50.000 op het financiële plaatje.
Dus waren er op een goed ogenblik nog 49 andere Dinamo Fondsen nodig!

jaarverslag 2015

13

De RK Parochie H. Sebastianus te Herkenbosch (L) is een mooi oud monument dat gerenoveerd en gerepareerd moest worden voor een bedrag van
¤ 146.105. Er is rijks- en provinciale subsidie verstrekt, maar er blijft een
kleine ¤ 70.000 voor eigen rekening van de parochie te komen en die wil
zijn reserves zoveel mogelijk onaangetast behouden. Daarom wendden zij
zich onder andere tot ons. Wij konden hen met een uitkering van ¤ 1.000
dienen.
De volgende – laatste – projecten hebben gemeen dat zij alle vijf in aanmerking kwamen voor een uitkering van de ‘minste’ ¤ 500 elk. Kerkrestauraties zijn kostbaar dus zullen alle vijf gegadigden hun gezicht op
‘zuinig’ hebben ingesteld toen zij het goede nieuws dat zij een uitkering
ontvingen, vernamen. ¤ 500 is echter meer dan niets. De nood in monumentenland dient zich echt aan.
We beginnen met de Kerk van de Protestantse Gemeente in Zevenaar.
De geschiedenis daar is een beetje ingewikkeld omdat Zevenaar lang een
bestuurlijk onderdeel van het Duitse Kleef was. Pas in 1816 wordt Zevenaar een deel van het Koninkrijk der Nederlanden. De Protestanten konden toen hun gang gaan. ‘Onze’ kerk was in 1658 gebouwd. Het werd een
eenvoudige zaalkerk met als voordeel dat restauraties financieel niet
zo ingrijpend zijn. Het ging nu om een bedrag ad ¤ 119.000 waarvan een
tekort ad ¤ 29.500 ongedekt bleef.
In Vaassen (Gld) staat een leuk gebouwtje sinds 1937, het jaar waarin
de VGV (Vrijzinnige Geloofs Gemeenschap) wordt opgericht. Dit gebouw
staat er niet alleen nog, maar ook de VGV heeft nog zo’n 70 leden en
begunstigden. Die willen het gebouw en de bruikbaarheid ervan in stand
houden. Het is geen erkend monument, maar heeft wel de uitstraling van
een kerkje. Op het dak prijkt een ‘schattig’ torentje. Aan het totaalproject
van ¤ 45.000 betaalt de gemeente Epe ¤ 10.000 mee. Hieronder viel ook
de herplaatsing van de glas-in-lood ramen. Echter de renovatie hiervan, ad
¤ 2.500, valt buiten de offerte. Wij zijn gezwicht en hebben hiervoor ¤ 500
uitgekeerd.
Nog zo’n klein project en dat kwam van de Hervormde Gemeente Sint
Laurens uit Sint Laurens (ZL). Aan de kerk zit de consistorie vast waarvan
de kozijnen om herstel vragen. De aanbouw is met de kerk een rijksmonument. De kerk werd gebouwd in 1644. Zelf hebben ze geen rooie cent voor
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deze ‘restauraties’ maar die kost slechts ¤ 11.360. Fondsen zullen er voor
moeten opdraaien. Wij keerden onze ¤ 500 uit.
In Ferwert (Fr) maakt de voormalige Gereformeerde Liudgertsjerke – nu
PKN kerk – deel uit van een beschermd dorpsgezicht. De glas-in-loodramen moesten nodig gerestaureerd worden. De provincie verleende een
mooie subsidie van ruwweg 50% van de kosten en zelf had de kerk er zo’n
¤ 8.000 voor over. Wij deden dus met ¤ 500 mee. Er moeten wel nog andere bronnen worden aangeboord om het tekort van ¤ 27.000 te dekken.
De Doopsgezinde Kerk in Leeuwarden is niet scheutig in het verstrekken
van informatie. De Vermaning is wel een rijksmonument, maar de geschiedenis van het gebouw moeten we maar raden. Hoe het gebouw eruitziet is
kennelijk een geheim, want het dossier bevat alleen foto’s van een kapotte dakgoot, een onontcijferbare afbeelding van een glas-in-loodraam,
een stuk van een plafond en een beschadigd kozijn. De restauratie gaat
in totaal ¤ 120.000 kosten. De verleende subsidies van de overheid en provincie bedragen in totaal ¤ 64.595. Na aftrek van de verleende subsidies en
van ¤ 15.000 eigen bijdrage blijkt er dus een tekort te blijven bestaan van
zo’n ¤ 40.000. Daar moeten fondsen voor opdraaien. Van ons kregen ze
¤ 500 omdat het om een rijksmonument gaat.
Monumenten die gerestaureerd moeten worden zijn er bij de vleet.
Maar de stroom geld die daarvoor nodig is, wordt al maar smaller. Denk
aan kerken, vroeger hadden die eindeloos veel leden, die contribueerden
aan de kerk. Die hebben de kerk massaal de rug toegekeerd en dan vraagt
zoete lieve Gerritje ‘Wie zal dat betalen?’ Want het onderhouden van
orgels in kerkgebouwen is een dure liefhebberij. Tot voor kort werd dat
‘gat’ door de overheid vergoed. Dus wordt er op subsidiegebied bezuinigd.
Hoe dat in de toekomst moet, is nog een raadsel. Onze uitkeringen zijn
dan een lachertje, maar goed, beter iets dan niks.
Dit jaar meldden zich twaalf klanten voor orgelrestauraties aan. Die
kregen bij elkaar ¤ 14.000 uitgekeerd. De grote hoop, zeven ervan kreeg
¤ 1.000, elk. Drie kregen ¤ 1.500, één ontving ¤ 500 en één ¤ 2.000. De
uitverkorene was de Grote of Sint Laurenskerk in Rotterdam. Waarom?
Nogal wiedes, dat is de stad waar de zetel van het Dinamo Fonds is gevestigd. Honkvast noemen ze dat. Het gaat daarbij om het transeptorgel.
Orgels krijgen meestal de naam van de bouwer ervan mee. Die naam is
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Marcussen, een Deense orgelbouwer. Het orgel stamt uit 1959, maar is
sinds 2012 rijksmonument. De Laurenskerk is één van de helaas, veel
te weinige monumenten die uit het puin van 14 mei 1940 zijn herrezen.
Opruimen die rommel was toen het Leitmotiv. Het Marcussen transeptorgel kreeg van ons ¤ 2.000 en die krijgt het van harte.
De Nieuwe Kerk in Delft kent natuurlijk iedereen. Maar niet iedereen
weet, dat die kerk een Jonathan Bätz-orgel uit 1839 rijk is. Dat wordt nu
gerestaureerd. Het kost schatten, ¤ 440.000, waarvan reeds ¤ 331.000
was gedekt. Het tekort is door onze uitkering van ¤ 1.500 tot ongeveer
¤ 107.000 teruggebracht.
Nog zo’n oud nationaal monument is de Oude Kerk in Amsterdam. Niet
alleen is de kerk stokoud, maar ook het Vater-Müllerorgel mag er wezen.
Er is gebouwd van 1726 tot 1743. Het is dus 273 jaren oud! Voor een orgel
best lang. Sweelink was 40 jaar daarvan de organist. Jammer dat we onze
bijdrage tot ¤ 1.500 moesten beperken.
Niet in Groningen, maar dit keer in Bolsward staat er een Martinikerk
met daarin een Hinsz-orgel uit de jaren 1760. De naam Hinsz garandeert
een mooi en degeljik orgel. De restauratie zal ook grondig gebeuren want
die kost ¤ 460.000. Het tekort ad ¤ 50.000 valt dan nog best mee. Wij kunnen helpen met ¤ 1.500 en dat schiet helaas weinig, maar wel iets op.
Tolbert is maar een klein plaatsje in Groningen maar het Hess-kabinetorgel in de Tolberterkerk is wat je noemt rijk. We zouden ook kunnen schrijven dat waar een wil is, er ook een weg is. Nou die wil was er in Tolbert en
de weg leidde naar een mooi Tolbert waardig bezit van een fraai door Hendrik Hermanus Hess gemaakt kabinet-orgel. Met veel genoegen droegen
we met een uitkering ad ¤ 1.000 bij.
In Warmond staat in de Protestantse Dorpskerk een fraai Lohman-orgel
en wel sinds 1874. In dat jaar verhuisde de Kerkelijke Gemeente naar een
nieuwe zogenoemde waterstaatskerk, omdat de oude Matthijskerk tot
een ruïne was vervallen. Alleen de toren ervan heeft het bestaan verlengd.
Maar het orgel verhuisde mee. Het was al in 1842 aan de gemeente geleverd. In 2012 verkeerde het instrument in ‘zeer slechte staat’. Er worden
plannen gemaakt. Ons bereikt hun aanvraag om een uitkering in 2015
op 30 januari. Dan weten we dat de restauratie van het orgel in totaal
¤ 209.000 gaat kosten. Gedekt is er een bedrag ad ¤ 139.000-, zodat er een
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tekort is van afgerond ¤ 70.000. Er is dus nog flink wat werk aan de winkel
om alles gedekt te krijgen. Onze uitkering ad ¤ 1.000 helpt mee, al is het
maar een beetje.
Het Van Dam-orgel in Assen heeft geen oorsprong in de Middeleeuwen.
Het is gebouwd in 1896 in de Jozefkerk, die in 1848 werd gebouwd als op
volger van de Asser Abdijkerk. Het orgel van laatstgenoemde kerk verhuisde mee. Het heeft er dienst gedaan tot 1896 maar was eigenlijk te klein
voor de Jozefkerk. Dit instrument is toen verhuisd naar de kerk van Havel
te. Assen was blij met z’n passende nieuwe orgel, dat er dus al zo’n 120 jaar
dienst doet. Nu was weer een restauratie nodig, die ¤ 254.000 ging kosten. Daarvan bleef ¤ 42.000 ongedekt en daar konden wij ¤ 1.000 van voor
onze rekening nemen.
Een kerk die ‘De Zaaier’ heet, dat is buitengewoon. Die naam is gegeven
aan een eenvoudig rechthoekig gebouw, dat de status van rijksmonument
niet verdient. Dus geen rijkssubsidie, ook niet voor de restauratie van het
wel monumentale Flaes en Brünjes-orgel. De eigenaar ervan is de Christelijk Gereformeerde Kerk te Harderwijk. Het orgel is wel een gemeentelijk
monument en dat leverde een subsidie ad ¤ 30.000 op. De onderhavige
restauratie van het orgel bedraagt echter ¤ 57.700 en dus is er nog een
tekort van zeg ¤ 21.000. Onze uitkering bedraagt ¤ 1.000, zodat het probleem van Harderwijk verlaagd is naar ¤ 20.000. De Zaaier moet dus nog
flink oogsten.
De Stichting Vrienden van de Semsstraatkerk in Stadskanaal richtte
zich tot ons om het Van Vulpen-orgel in die kerk. Met succes, want wij hebben ¤ 1.000 uitgekeerd. Dit is geen bijzonder mooi orgel, maar het heeft
wel een mooie klank. Hier gaat het niet om een monumentaal instrument, ook niet om historische waarde, maar gewoon de kwaliteit van
het orgel en de behoefte er aan in Stadskanaal. De aanvraag vertelt dat er
twee offertes zijn van orgelbouwers om de restauratieklus uit te voeren.
De orgeladviseur kiest voor de bouwer van het Van Vulpen-orgel. De kosten zijn laag, een fractie meer dan ¤ 31.000. Zelf kunnen zij de helft ervan
ophoesten. Stadskanaal krijgt weer een waardig instrument in zijn kerk.
Ook al is het niet echt een monument. De kerktoren is het wel.
Een grotere tegenstelling tot het Semsstraat-orgel uit Stadskanaal
is nauwelijks denkbaar. Het Marcussen-orgel in de Grote of Maria Magda
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lenakerk in Goes is één en al historie, kunst en monument. Het stamt
oorspronkelijk uit 1643. Aan het orgel hebben ‘eindeloos’ veel orgelbouwers geprutst, maar in 1968 begon de Deense firma Marcussen in de kast
een nieuw mechanisch orgel te bouwen met historisch en nogal wat
nieuw pijpwerk. Het uiterlijk is wel helemaal historisch. Feit is dat dit een
beroemd orgel is en dat is voor ons al reden genoeg om aan de jongste
restauratie mee te betalen. Dat is met ¤ 1.000 helaas een beetje weinigjes
uitgevallen, maar daar hebben we het al genoeg over gehad.
Onze klant uit Geleen is de parochie van de Sint-Augustinus Kerk. Die
is eigenaar van het Loret-orgel aldaar en dat sinds 1968, toen het verhuisde van de Sint Laurentius en Ignatiuskathedraal te Rotterdam. Nu is het
onderdeel van de Sint Augustinus Kerk, een rijksmonument. De onderhavige restauratie heeft meer het karakter van de onderhoudsbeurt, maar
kost wel ¤ 91.000. Onze uitkering verlaagt het tekort met een ¤ 1.000.
Toen hielden we nog ¤ 500 over voor een orgelrestauratie en die ging
naar Stichting Severijn-orgel Sint Martinus Cuijk. Die bezitten een wat
zij noemen een nationaal monument. Het stamt voor Cuijk (NB) uit 1803,
maar is voordien zeker in ‘bedrijf’ geweest, maar we zullen nooit meer te
weten komen waar. Andries Severijn leefde van 1605 tot 1673. Hij woonde
in Luik en zou dit orgel dus rond 1650 kunnen hebben gemaakt. Gaat u
zitten, dan is dit historisch gezien buitengewoon. De restauratie van het
orgel is meer een schoonmaakbeurt en die vergt een kleine ¤ 70.000. Het
tekort vermindert nauwelijks door onze uitkering, maar we zijn toch blij,
dat we dit monument hebben geholpen om te overleven.
Molens zijn wonderlijke gebouwen. Ze werden bewonderd – onder andere
door schilder Gabriël – en waarschijnlijk in hun bloeitijd verguisd als noodzakelijke monsters. Nu vinden we het sierlijke monumenten. Bij een molen
in gebruik, 100 jaar geleden – lag er natuurlijk een hoop rommel omheen
en dat maakte het onmogelijk om er iets moois in te zien. Er zijn er nog
zo’n kleine honderd van over en een groot deel ervan mag zich rijksmonument noemen.
In 2015 hebben we zes molenrestauraties met een uitkering gediend. De
meest curieuze ervan is de uit 1856 stammende molen, die De Leeuw heet
en die staat in het dorp Lettele (Gelderland). Bij langdurige regen slaat de
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romp van de molen door en dat betekent dat die vocht doorlaat en dat is niet
alleen slecht voor het gebouw maar ook voor de kwaliteit van het gemalen
meel. De oplossing is hydrofoberen, waterafstotend maken en dan niet
met een chemisch middel maar met een van bijenwas gemaakt product.
Kosten ¤ 6.920. We hebben hen met een uitkering van ¤ 500 geholpen.
De molen ‘De Roos’ is een bekende. Hij staat in Delft als een sta-in-deweg dichtbij het station. Toen het Dinamo Fonds nog in Delft was gehuisvest, hadden we een zwak voor dit monument. Dat hebben we nog. De
eigenaar is de Vereniging De Hollandsche Molen en die werd verrast met de
mededeling dat de molen in de weg stond van de nieuwe spoortunnel. Dus
werd de restauratie in twee fasen gepland. De eerste fase was al eerder
voltooid en de tweede kost nu ¤ 160.000. Daarin is begrepen dat de molen
tijdelijk verplaatst werd en daarna op z’n plekje werd teruggebracht. Dat
was een spectaculaire operatie! Zelf had de vereniging een potje van
¤ 35.000 en de Provincie Zuid Holland bracht ¤ 75.950 in. Blijft een tekort
van ¤ 49.000 en daaraan hebben we met een uitkering van ¤ 1.000 verlichting gebracht.
De Stichting Molens Binnenmaas uit Maasdam is een goed georganiseerde eigenaar van zeven molens in de gemeente Binnenmaas en is praktisch een professioneel instituut. Hun project is de restauratie van de
korenmolen De Hoop te Maasdam. De molen is in 1822 gebouwd en heeft
dus een respectabele leeftijd. In 1966 is hij gerestaureerd, 50 jaar later was
het weer een vervallen bouwsel. De onderhavige restauratie is dus een
dure geschiedenis, te weten ¤ 636.731. Het ongedekte deel van de begroting is dus hoog, erg hoog. De dekking wordt in eerste instantie gezocht
bij fondsen als het Dinamo Fonds. Wij hebben ¤ 1.000 uitgekeerd.
De Molenstichting Súdwest-Fryslân deed een aanvraag ten behoeve van
de restauratie Nyânnermole te Workum. Het is een molen, die gebouwd is in
1785 en is sindsdien vele malen gerestaureerd. Nu staat er weer een restauratie op stapel, maar die kost ‘slechts’ ¤ 82.833. Er is dekking voor ¤ 67.833
en met onze uitkering van ¤ 1.000 rest er nog een tekort van ¤ 14.000.
We kregen nog een aanvraag uit Friesland en wel van de Stichting De
Fryske Mole. Die vraagt ons om geld voor drie restauraties tegelijkertijd.
Nu lijkt dat merkwaardig, maar de stichting bezit 42 molens in Friesland, die allemaal rare namen in het Fries hebben. De drie molens waar
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aan gewerkt wordt, ondergaan elk specifieke werkzaamheden, die zonder
twijfel nodig zijn. Voor ons leken kunnen we daarover geen zinnig woord
zeggen en we vinden het ook best om het allemaal restauratie te noemen. Maar wat we ook niet kunnen, is een behoorlijke bijdrage leveren. De
aanvragen rijzen de pot uit en wel te verstaan onze pot – onze uitkering
bedroeg ¤ 900, oftewel ¤ 300 per molen. Voor de rubriek molens hadden
we dit jaar in totaal maar ¤ 5.400 om uit te keren, maar er gaat wel een
totaal van ¤ 34.600 naar kerken, orgels en diverse andere monumenten. De
nood is zo hoog dat onze uitkeringen nauwelijks helpen. Triest maar waar.
De laatste aanvrager in de rubriek molens is de Stichting Instandhouding van de Beltkorenmolen te Harreveld (Gelderland). Die heet Hermien.
De restauratie is een lastig of liever gezegd een ingewikkeld geval. Neem
de eigenaar mevrouw Wolterink-Domhof. Die heeft de eerbiedwaardige
leeftijd van 92 jaar bereikt. In haar testament staat dat ze Hermien (de
molen) aan bovengenoemde stichting zal vermaken. Hun project noemen
ze ‘twee eeuwen in de wind’ en dat doen ze met het ‘meisje’ Hermien! Dan
gaan ze 17.000 eikenhouten schaliën vervangen. Dat lot vergaat ook ‘de
lange spruit’, de houten onderdelen van voor- en achterkeuvelens en baard
(Hermien lijkt rijp voor de kermis) en tenslotte nog enkele raamkapellen.
Ze zijn al druk bezig met het zagen van schaliën. En wat kost dat allemaal?
¤ 133.563. Maar, daar is al ¤ 130.244 van gedekt, zodat het tekort maar
¤ 3.319 bedroeg. Onze uitkering ad ¤ 1.000 drukt dat tekort naar ¤ 2.319 en
dat lijkt ons manageable. Hermien, gefeliciteerd!
Het Museum Van Loon is feitelijk particulier bezit, maar wordt geëxploiteerd door de Stichting Van Loon. Die met entreegelden en andere inkomsten alle kosten van het museum dekt. Restauratie is echter een verhaal
apart. Daaraan betaalt de Stichting fors mee, maar gezien de magere overheidssubsidies van de afgelopen tijd wordt er ook bij de onderhavig restauratie een beroep op derden gedaan, waaronder het Dinamo Fonds. Onze
huidige maximum bijdrage per project is al jaren ¤ 2.000. Die keerden we
in 2015 aan Stichting van Loon uit, maar dat was slechts één procent van
de kosten van het project, te weten de restauratie van de hal en de vernieuwing van het entreegebied van het museum. Het museum is een heel
mooi pand aan de Keizersgracht in Amsterdam. Een 17e eeuws pand en een
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18e eeuwse inrichting. Geen wonder dat er jaarlijks zo’n 90.000 betalende
bezoekers worden ontvangen! Daarvan is de exploitatie geen financieel
probleem en dat is een grote felicitatie waard.
Kessel ligt in zuidelijk Limburg langs de Maas. We rijden langs de rivier
en dan moet je over een lage en uitgestrekte bult heen. Op de top ligt er
een ruïne, die Kasteel De Keverberg heet. De berg is ooit voor de verdediging van het kasteel aangelegd. Met als resultaat een pracht van een
uitzicht op de overkant van de Maas. Een restauratie van het kasteel is
begroot op een bedrag van ruim ¤ 5 miljoen. Dat is er nog niet, maar in
Kessel geeft men de hoop niet meteen op. De eerste fase van restauratie
die al in volle gang is, maakt het kasteel exploitabel. Daarmee hoopt men
een financieringsbron aan te boren. Onze uitkering is beperkt tot ¤ 500,-,
maar bedoeld als stimulans. Wij hopen stellig dat alle mooie plannen realiseerbaar blijken.
De Stichting Piet Hein in Rotterdam is al veel verder met zijn ambitie om
het schip, dat als nationaal geschenk aan Prinses Juliana en Prins Bernhard
ter gelegenheid van hun huwelijk in 1937 is aangeboden, weer in originele
staat terug te brengen, en met dienstverlening aan anderen exploitabel te
houden. Van buiten ziet het schip er weer als nieuw uit, van binnen is al
zeker over de helft, van wat moest worden gerestaureerd, uitgevoerd. Ons
bestuur weet al hoe leuk het is een vaartochtje in dit Koninklijke vaartuig
mee te maken. We mochten er een bestuursvergadering in houden en die
verliep bijzonder vlot! Uitgekeerd hebben we ¤ 1.000.
Het is maar een klein monumentje, het tbc- huisje. Het is een rijksmonument daar bij Maasdriel (Gelderland). Ergens tussen de jaren 1920 en
1930 is er door en voor de toenmalige eigenaar van een boerderij in het
buurtschap Voorne een huisje gebouwd, waar hij hoopte zijn tbc kwaal
te kunnen genezen. Of het geholpen heeft, weten we niet, maar laten we
aannemen dat dit het geval is geweest. De restauratie heeft een nagenoeg
nieuw huisje opgeleverd, dat sprekend op het oude lijkt, maar er zijn ook
nog originele onderdelen gebruikt. Het was een draaibaar huisje! Natuurmonumenten is de eigenaar. De restauratie kostte zo’n ¤ 60.000, maar wij
hebben ons tot een uitkering van ¤ 500 moeten beperken. In deze rubriek
diverse monumenten, konden we maar ¤ 6.600 onder een achttal projecten verdelen. vandaar dat we de euro’s tellen die we verdeelden.
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bestuursaangelegenheden
En zo verging het ook de Stichting tot Behoud van Monumenten in SúdwestFryslân, die de vuurtoren van Workum en de aangebouwde woning wilde
restaureren. Dat kostte ook een lieve duit, ¤ 244.000. Gelukkig was er
¤ 132.000 overheidssubsidie, maar het tekort op de begroting was toch
¤ 112.000. Wij keerden ¤ 500 uit!
In het Brabantse Oisterwijk ligt een Joodse begraafplaats, die is
ommuurd en die muur is 2018 meter lang en dient gerestaureerd te worden. Dat gaat ¤ 176.500 kosten. Zelfs met onze schamele ¤ 500 was Stichting Behoud Joods Begraafplaats Oisterwijk blij. De dekking is gelukt en
de muur wordt straks weer een nette muur. Knap werk!
Het meest verrassende project dat wij ondersteunden was een boot
die luistert naar de naam De Zwerver. De boot hebben we zelf als monument aangemerkt, want erkend dat is hij niet. De naam slaat een beetje
op de eigenaar ervan, dat was de kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp. Een
originele figuur die met vrouw en kinderen op die boot bivakkeerde. Hij
maakte kunstvoorwerpen, tekende en verkocht onder andere etsen. Hij
maakte verre reizen (meestal alleen). Beschreef zijn ervaringen en gaf die
in boekvorm uit. Hij had zeker smaak, hij was actief maar bracht het niet
tot erkend groot kunstenaarschap. Hij voer rond in Nederland, maar ook in
Duitsland om overal te proberen wat te verdienen. Er is nu een Stichting
De Zwerver, die voor zijn nagelaten boot wil zorgen. Daarvoor hadden ze
al ¤ 500.000 bij elkaar, maar hebben ¤ 700.000 voor hun restauratieplannen nodig. De boot heeft een vaste plek in Naarden gevonden en moet dan
ook nog als museum worden geëxploiteerd. We keerden ¤ 600 uit en dat
was dus meer dan aan de vier hierboven beschreven restauraties. Gelukkig
werden we ook navenant bedankt.
Huis te Manpad te Heemstede is een buitenplaats met een fraai ommuurde tuin en moestuin. Een deel van die muren en de pijlers van de hoofdingang vragen om restauratie. Daarbij gaat het om een bedrag van ¤ 111.000,
dat grotendeels is gedekt door subsidies, eigen middelen en het Prins
Bernhard Cultuurfonds. Resteert een tekort van ¤ 5.000. Wat zou het mooi
zijn om zo’n bedrag uit te keren, maar dat lukt niet, door al die andere
aanvragen die we ook moeten helpen. Maar de laatste ¤ 1.000 van onze
¤ 40.000 aan uitkeringen in het kader van de monumentenzorg gingen
naar de Stichting Huis te Manpad.

De heer Rob C. Labadie, die kan bogen op een rijke ervaring in de private
banking sector is in de bestuursvergadering van 15 april 2015 gekozen tot
penningmeester van het Dinamo Fonds

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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financiën
Aanvankelijk leek het tegen het einde van het jaar 2015 helemaal niet zo
goed te gaan. Maar december was uiteindelijk minder slecht dan de beurzen ons deden vermoeden. Feit is wel dat ons vermogen per saldo met
1,9% is gestegen. De hausse van de aandelenkoersen had namelijk nu
hun top laten zien en het effect ervan zien we in een fractionele stijging
van ons vermogen. Dus spreken wij maar van een consolidatie want echt
vooruitgang willen we het niet noemen. Toch zijn we tevreden, want in
2015 hebben we wel ¤ 120.000-, ofwel ¤ 15.000 meer dan het jaar ervoor
aan gegadigden uitgekeerd. En dat betekent dat we 68 instellingen met
onze uitkeringen hebben geholpen. De bestuurders daarvan hebben we
blij gemaakt en onze doelen – waar het toch eigenlijk allemaal om draait
– zijn er mee gediend. De ontvangen baten uit hoofde van rente daalden
ten opzichte van 2014 met ruim 3%. Te dien einde moesten we wel zorgen voor meer inkomen uit dividenden. Het uitkeerbare inkomen (rente
en dividend) was hoog genoeg om de som van uitkeringen en kosten te
betalen.
Dit is deels te danken aan de belegging van zo’n 18% van het vermogen van vorig jaar. Dit zien we terug in de stijging van de post effecten
welke toenam van ¤ 3,4 miljoen tot ¤ 4,04 miljoen. Ons motief daarvoor
was de noodzaak om meer dividendinkomsten te genereren. Onze kosten
waren ruim ¤ 10.000 hoger dan het jaar ervoor, hoofdzakelijk een gevolg
van personeelskosten. Zij bedroegen in totaal ¤ 74.470, ofwel 1,09% van
het eigen vermogen. Daarmede overschrijden we de 1% norm, die is voorgeschreven in het Reglement, maar wel met niet meer dan 0,09%. Ook dit
feit noopt ons om de baten uit het vermogen te verhogen. Dit lijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan, want we worden flink tegengewerkt door de
heer Draghi en zijn Europese Centrale Bank. Tenslotte verwijzen we naar
de jaarcijfers, welke we ieder jaar op dezelfde wijze rubriceren.
De toekomst voorspellen, ook die op korte termijn, is niet veel meer dan
een spel. Maar voor een vermogensbeheerder bestaat ook de plicht om
met allerlei mogelijkheden rekening te houden. Eén van die mogelijkheden is een nieuw hoofdstuk van hetgeen dat schuldencrisis heet. Sinds
het laatste zich voorgedaan hebbende hoofdstuk van de Griekse kwestie
zijn de schulden in vrijwel alle landen toegenomen. Nu zijn die schulden
aanzienlijk hoger dan ooit in de geschiedenis is voorgekomen. De dreiging
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van al de schulden bij elkaar blijft onverkort een donkere wolk op het
financiële wereldtoneel. Wat er precies mis zal gaan is niet te voorspellen. Maar dat het ‘binnenkort’ gaat gebeuren lijkt wel waarschijnlijk. Wij
zoeken bescherming in liquiditeiten en goud (aandelen). Ons streven blijft
gericht op groeiende bedragen aan uitkeringen.

Jaarrekening 2015
Balans per 31-12 (gecomprimeerd)
Activa		
Vaste activa
Effecten		
Liquiditeiten

2015

2014
Passiva
5.040
6.300
4.047.443 3.402.103 Eigen vermogen
2.869.837 3.383.395 Nog te betalen

6.791.798

6.436.123		

2015

2014

6.913.690 6.782.071
8.630
9.727
6.922.320 6.791.798

Staat van Baten en Lasten (gecomprimeerd)
Baten		

2014
Lasten
2015
134.751 Uitkeringen
120.000
Rente en dividend
154.706 Kosten
75.470
Waardevermeer–
236.107 Waardevermeer5.174
dering effecten 			
dering effecten 		
				
Overschot*
131.691
		 525.564
802.517		
332.263
Netto donaties

2015
134.495
197.768

2014
105.000
65.442

355.122
525.564

* 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 **
2015

2014

1992 t/m 2015 (gem. per jaar)

2,81%

5,92%

9,58 %

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

uitkeringsregister
*) Voor de uitkeringen gedaan in de periode 1992 t/m 2011 verwijzen we U naar onze website, www.dinamofonds.nl

Donateurs hebben zich in 2015 zich weer niet laten kennen. Gezamenlijk
kwam er een bedrag binnen van ¤ 134.495 en dat was nagenoeg gelijk aan
de ¤ 134.751 van vorig jaar. Dat bewijst de trouw van onze donateurs. We
zijn er trots op en we zijn hen bijzonder dankbaar. De goede doelen hebben het in ons land wat moeilijk. Onder de donateurs zijn veel oude(re)
mensen die het minder convenieert om te blijven geven. Eén van de redenen daarvoor zijn de spaarzame inkomsten uit spaarrekeningen. In dit
licht moeten we onze donateurs extra dankbaar zijn. Volgens de regels
van ons Reglement moeten ontvangen donaties rechtstreeks aan ons vermogen worden toegevoegd. Donaties versterken ons kapitaal. Alleen de
inkomsten daaruit in de vorm van rente en dividenden komen voor uitkering in aanmerking. Aldus kunnen we bogen op een fraai stijgende reeks
van uitkeringen. Nu voelen we ons geremd door de steeds naar beneden
geschroefde spaarrente dank zij het beleid van de Europese Centrale bank.
Waar we moeilijk enthousiast over kunnen zijn. Erger nog, wij voelen ons
met veel anderen slachtoffer van ‘diefstal’, maar kunnen er niets aan veranderen. Wel hebben we met een klein aantal donateurs gesproken en hen
gevraagd of we hun donaties geheel of gedeeltelijk anders mochten boeken dan die welk door het Reglement is voorgeschreven. Wat we vroegen
is om ons te machtigen, wanneer wij tekort komen om uit andere bronnen voldoende inkomsten te genereren, ten einde de uitkeringen op het
gewenste niveau te kunnen bekostigen om hun donaties geheel of gedeeltelijk aan te merken als uitkeerbaar inkomen. Zij, en uitdrukkelijk zij alleen,
hebben ons daartoe gemachtigd. Het bleek gelukkig voor 2015 niet nodig
om van deze nooduitgang gebruik te maken. Die donaties zullen dan eerder beschikbaar komen aan onze doelen dan de ‘gewone’ donaties die
eerst moeten zorgen voor uitkeerbare vruchten van ons vermogen. Ons
vermogen zal er alleen iets trager door stijgen. Dankzij deze maatregel ligt
het in ons voornemen het bedrag van uitkeringen ad drie maal ¤ 40.000 in
2016, volgens plan, weer met drie maal ¤ 5.000 te verhogen. De medewerking van de betrokken donateurs schatten we hoog in!
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2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

doelgroep welzijn van dieren
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
Dierenb. W&M Brabant, zwerfkat tnr
¤ 	 3.000
Vogelopvang MidNL, Naarden, couveuses ¤ 	 1.800
St. ’t Olde Manegepeerd Dalmsholte box ¤ 	 4.000
St. Faunavisie Wildcare, kooi roofvogels ¤ 	 3.000
Akka’s Ganzenparadijs, Dalen, weides
¤ 	 2.000
Dierenbesch. Limburg, Born, witgoed
¤ 	 3.500
St Op Herme, Ell, verv. Staldeur + kozijn ¤ 	 1.500
Vogelbesch NL, Zeist, ‘Red de Patrijs’
¤ 	 4.000
St. De Kattenhulpdienst, Sittard, auto ¤ 	 2.000
St. Villa Vacht, Kerkrade, d.artskosten
¤ 1.000
St. Opv. Noach, Halle, nestkasten
¤ 2.500
St. Opv. Oude Manegep.,Leeuw., verlich ¤ 1.000
Vogelrevalidatiec. Zundert, uitbreiding ¤ 5.000
Vogelwerkgr. Boxmeer, nestkasten
¤ 1.400
St. Kerkuilenwerkgr. Almere, nestkasten ¤ 2.500
Zuiderzee Zwerfdieren, L’stad, hokken ¤ 1.000
St. Manegepaardenpensioenf., bouw st. ¤ 2.400
St. Dierenpiramide,Stadskanaal, stal
¤ 3.000
St.’ Op Herme’, Ell, dakrep. stal
¤ 1.500
St. Hope, Heerlen, toegangspoort wei
¤ 1.000
Musschennest, Kloosterburen, d.’artsk. ¤ 900
Region. Dierenopv., BoZ, speelwei
¤ 1.000
Limburgs Landschap, knoflookpad
¤ 2.500
’t Swieneparredies, N. Scheemda, auto ¤ 750
St. Collie & Co, Oirsbeek, d.’artskosten ¤ 750
St. De Toevlucht, A’dam, 3 waterkooien ¤ 3.000
Abandoned Pets Found.,N.’wolde, d.’arts ¤ 1.000
C. Dierennoodhulp, Den Haag, opvangk. ¤ 750

2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

St. Dierenpl.’dnst. Den Haag, dieetvoer ¤
Kat- + Kittenhofje, Kerkrade, b.’verbl.
¤
Kittenopv. Miauw, Helmond, buitenverb. ¤
Dierenbesch. Afd. Haaglanden, paddentr. ¤ 	
St. ‘Op Herme’, Ell, dakrep. hooiopslag ¤ 	
St. Haagse Dierenvrienden, dierenarts
¤ 	
St. Haags Dierenc., buitenhokken honden¤ 	
Vogelwerkgr. Boxmeer, nestkasten
¤ 	
St. Vogelopv. Utrecht, wasmachine
¤ 	
St. Zwerfkat. Havengeb. IJmuiden, quarant. ¤ 	
Vogelopvangc. Zaanstreek, ren. vogelopv. ¤ 	
St. Vogelasiel Delft, bouw zoogdierenopv. ¤ 	
St. Schildpaddenc. nwe stookinstall.
¤ 	
St. Dierenhosp.&A. Den Haag, nieuwb. ¤ 	
Dierenbesch. w&m Brab., zwerfkat tnr ¤ 	
St. Dierenpiramide, Stadskanaal, stallen ¤ 	
St. ‘t Olde Manegepeerd,Dalmsholte, stal ¤ 	
St. Kerkuilenwrkgr., Hoorn, bev nestkst ¤ 	
St. Asiel Julialaantje, Rijsw,ren. asielgeb. ¤ 	
St. De Kattenhulpd., Sitt., opvangksten. ¤ 	
St. Dierenpl.’dienst Den Haag, schilder ¤ 	
St. Collie & Co, Oirsbeek, omh. weiland ¤ 	
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2014
2014
2014
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2015
2015
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2015
2015
2015
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doelgroep natuurbehoud
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
Natuurmon. ’s Graveland, Keunenhuis
¤ 	 4.000
ZH landschap, Delft, grond Poelgeest
¤ 	 10.000
ZH landschap, Delft, grond Ommeloop
¤ 	 2.000
Landschap O, Dalfsen, grond Reestdal
¤ 	 10.000
Landschap NH, Heiloo, Zeerijdtsdijkje
¤ 	 4.000
Geldersch Landschap, Muggenhoek
¤ 5.000
Limburgs Landsch., aank. gr. Park Anby
¤ 5.000
Natuurmon., aank.gr. Bloemkampen
¤ 8.000
Landsch. NH, aank. grond Zuiderveen
¤ 5.000
Landschap Overijs., aank. gr. De Regge
¤ 8.000
SIW Intern. Vrijw.’proj., l.’tocht Twijzel
¤ 3.000
Ver. Ned. Cult.’landsch., ‘Maasheggen’
¤ 1.000
St. Drentse Landsch., bosjes Mandelanden ¤ 	 5.000
St. Beh Hist Landgd O.Veluwezm,Velp, Rh.hof ¤ 	 4.500
Landsch. NH,Heiloo, fortgr. Zuidwijkermee ¤ 	 6.000
St. Meer Met Vrijwill,Hoogmade, mat.
¤ 	 2.900
siw, Utr., l.’tocht werkkamp St.’bosbeheer ¤ 	 1.500
St. Drentse Landsch., aank. drietal bosjes ¤ 	 6.500
Geldersch Landsch. & K., Rosandepolder ¤ 	 4.000
Natuurmon., Harger- & Pettemerpolder ¤ 	 6.000
Werkgr Beh de Peel, Deurne,griffierechten ¤ 	 3.600
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doelgroep monumentenzorg
Herv. kerk te Goudriaan, fundering
Prot. Kerk Woldendorp, rest.
Lutherse kerk te Breda, dakrest.
Mariakerk te Uithuizermeeden, rest.
Petruskerk te Leens, rest.
Stg. Vr. v. Het Kerkje te Boskoop
Helperkerk te Groningen, rest.
Oude kerk te Lunteren, rest.
Herv. kerk Lellens, Freytag-Dik orgel
Herv. kerk Oosterhesselen, V. Dam orgel
Koepelkerk te Arnhem, Naber-orgel
St. Maartenskerk te Hallum, Gruisenorgel
Nicolaaskerk te Arnhem, Naber-orgel
Jacobskerk te Winterswijk, Naber-orgel
Stg Oosting-Oranjestein, rest. oranjerie
Ver. Wijkbeh. H’berg Schiebroek, rest.hek
Stg. beh. korenmolen De Nachtegaal rest.
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
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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 ¤
Evg. Luth. Gem. Apeldoorn, rest. kerk
¤ 	
Prot. Gem Wilp, verv. & her. leien dakcon. ¤ 	
St. Kerkgeb. Goënga, rest. interieur kerk ¤ 	
Prot. Gem. te Zevenaar, herstel kerkint. ¤ 	
Herv. Gem. Buurmalsen, rest. kerk
¤ 	
Prot. Gem. te Horssen, rest. heerenbanken ¤ 	
Prot. Gem. Nieuwerkerk, rest. dak
¤ 	
St. Nat. Mon. Sint-Jan, Den Bosch, rest. ¤ 	
St. Vr. vd Grote Kerk Dr., verwarming
¤ 	
Herv. Gem. St. Laurens, rest. kozijnen
¤ 	
Prot. Gem Ferwert, rest. gl. in loodramen ¤ 	
St. Dorpsk. Beusichem-Zoelmond, rest. ¤ 	
Doopsgezinde Gem. Leeuwarden, rest.
¤ 	
St. Tsjerkerest. Lollum-Waaksens, rest.
¤ 	
Vrijz. GeloofsGemeensch. Vaassen, ramen ¤ 	
RK P. H. Sebastianus,Ilpendam,rest. kerk ¤ 	
St. Molens Binnenmaas, molen de Hoop ¤ 	
Molenst. Súdwest-Fryslân,Nylânnermole ¤ 	
Ver. De Holl. Molen, rest. molen De Roos ¤ 	
St. De Fryske Mole, rest. van 3 molens
¤ 	
St. Windkorenmolen De Leeuw, hydrofob. ¤ 	
St. Inst. B.korenmolen Hermien, molenkap¤ 	
St. Vr. Tolberterkerk, rest. H. Hess-orgel ¤ 	
St. Severijn-Orgel St Martinus Cuijk,rest ¤ 	
Herv. Gem. Bolsward, rest. Hinsz-orgel
¤ 	
Gr. of St. Laurenskerk,R’dam,transeptorgel ¤ 	
Prot. Gem. Warmond, rest. Lohmanorgel ¤ 	
Jozefkerk Assen, rest. Van Dam-orgel
¤ 	
Nieuwe Kerk Delft, rest. Bätz-orgel
¤ 	
Oude Kerk te A’dam,rest. Vater-Müllerorgel ¤ 	
Chr Ger Kerk H’wijk, Flaes en Brünjes-org. ¤ 	
St.Vr.Semsstr’kerk, Stadsk,Van Vulpen-org. ¤ 	
Gr.of M. Magdalena Goes, Marcussen-org ¤ 	
Par. St Augustine Geleen, rest Loret-orgel ¤ 	
Museum v Loon,A’dam,rest. entreegebied ¤ 	
St. Beh Kasteel de Keverberg,Kessel, rest. ¤ 	
St. Piet Hein,R’dam, rest. interieur schip ¤ 	
Natuurmon.,’s Graveland, rest. tbc-huisje ¤ 	
St. Beh. Mon. Súdwest-Fryslân, vuurtoren ¤ 	
St. Beh. Joodse Begr.’pl. Oisterwijk, muur ¤ 	
St. De Zwerver,rest woon- en atelierschip ¤ 	
St. Huis te Manpad, tuinmuren, hoofding. ¤ 	
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