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doelstelling
Het Dinamo Fonds is een goed doel dat opkomt voor
het welzijn van dieren, natuurbehoud en monumentenzorg. Deze doelen worden gesteund met jaarlijkse uitkeringen. De bron daarvan zijn de netto-inkomsten uit
het fondsvermogen. Gegadigden voor een uitkering zijn
instellingen, die één van die doelen feitelijk realiseren.
Elk van de drie doelgroepen maakt aanspraak op één
derde van het te verdelen bedrag.
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 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.

inleiding
Dit verslagjaar is het fenomeen ‘nepnieuws’ wereldnieuws. De kersverse president van de Verenigde Staten zet de marketingstrategieën die hij
als vastgoedontwikkelaar en mediabaas hanteert
op onorthodoxe wijze in tijdens zijn presidentschap. De stelling ‘het doel heiligt de middelen’
lijkt daarbij leidend: leugentjes om bestwil worden volop verkondigd, al dan niet als ‘alternatieve
feiten’. En op zijn beurt beschuldigt Trump media
ervan nepnieuws te verspreiden om hem zwart te
maken of zijn beleid te dwarsbomen.
In Europa zien we dat verkiezingen en referenda ook worden beïnvloed door nepberichten op
sociale media. De democratiserende kracht waar
internet ooit om is bejubeld, wordt volop overschaduwd door internettrollen, censuur en manipulatie. Je zou er somber en gedesillusioneerd van
worden.
Dat het vertrouwen in en de interesse voor
politiek, overheden en bestuurders lijkt af te
brokkelen, zou kunnen duiden op een algehele
stemming van apathie en desinteresse. Maar als
we de aanvragen bekijken die het Dinamo Fonds
ook dit jaar weer mocht ontvangen, blijkt daar
zeker geen sprake van. Op vele gebieden van dierenwelzijn, natuur en monumentenzorg zetten
betrokken mensen zich volop, vaak belangeloos
in. Waar in de grote buitenwereld het nepnieuws
en pessimisme soms lijken te overheersen, blijken
dichter bij huis de handen uit de mouwen gestoken te worden, om juist de kwetsbare kanten van
onze omgeving met volle inzet te beschermen en
verbeteren. Het Dinamo Fonds is blij om voor deze
initiatieven het verschil te kunnen maken met een
financiële bijdrage.

Wij zien dus geen reden voor pessimisme en blijven met ons fonds mogelijkheden bieden voor uiteenlopende toekomstgerichte projecten: van de
renovatie van het ooievaarstation in het Drentse
Reestdal, tot de reconstructie van Amsterdamse
gevelstenen aan de Grimburgwal en herstel van
hoogveen in De Peel. Tegenover echte waarden
maakt ‘fake news’ weinig kans.
Niet alleen bij onze aanvragers zien we een grote
betrokkenheid, ook het nieuwe bestuur van het
Dinamo Fonds is volop bezig de organisatie van
het Dinamo Fonds ‘toekomstproof’ te maken.
Allereerst zijn in 2017 de werkprocessen verder
ontwikkeld en is er uitgekeken naar ondersteuning
hiervoor op ict-gebied. Verder is het Dinamo Fonds
lid geworden van de fin en neemt deel aan het Haags
Fondsen Overleg. Dit vanwege het up-to-date blijven van de aan snelle verandering onderhevige
wet- en regelgeving, waar de vermogensfondsen
van nu mee te maken hebben, zoals anbi en avg.
Het Haags Fondsen Overleg draagt hier ook aan bij
en zorgt tevens voor een nauwere samenwerking
tussen de diverse aangesloten Haagse vermogensfondsen. Dit leidt enerzijds tot een voor de
aanvrager efficiëntere manier van fondsenwerving
en anderzijds zullen de financiële bijdragen van de
fondsen een groter en beter effect genereren.
Kenmerkend voor het Dinamo Fonds in 2017 zijn
de ingrijpende veranderingen zowel op bestuurlijk
als procesmatig niveau. Deze zijn mogelijk dankzij
de betrokkenheid die door elk bestuurslid en adviseur van het Dinamo Fonds wordt gevoeld en uitgedragen. Ook hier geldt ‘echte waarden’ zorgen
voor een Dinamo Fonds met toekomst!
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uitkeringen dierenwelzijn
De aanvragen voor dierenwelzijn die we ook dit verslagjaar ontvingen, be
vestigden onze zorgen over de kwetsbaarheid van dieren weer eens. Zonder
de projectplannen die wij onder ogen kregen, ziet hun toekomst er een stuk
minder zonnig uit. Of het nu gaat om individuele dieren in opvangprojecten,
of om inspanningen voor vogelpopulaties: wij ondersteunen onderstaande
17 initiatieven van harte, zodat vele dieren de zorg krijgen die zij verdienen.
Vogelwerkgroep Boxmeer en omstreken spant zich in voor het in stand
houden van de roofvogel- en uilenpopulatie in Land van Cuijck (NoordBrabant). Dat doet zij onder meer door nestkasten te plaatsen en onder
houden. Het Dinamo Fonds draagt daar graag aan bij, en heeft $ 1.250
beschikbaar gesteld voor het vernieuwen van torenvalkkasten, het vervan
gen van deksels en het marterveilig maken van een aantal steenuilkasten.
Om in aanmerking te komen voor het keurmerk van kinderboerderijen,
moet de kinderboerderij van kasteel Geldrop aan een aantal voorschriften
voldoen. Een daarvan is een verplicht quarantainehok. Kinderboerderij
Geldrop beschikt weliswaar over zo’n hok, maar dat voldoet nog niet aan
de gestelde eisen. Stichting Kasteel Geldrop heeft plannen om voor de
quarantaineruimte riolering en een tegelvloer aan te leggen. Het Dinamo
Fonds wil daaraan bijdragen met een toekenning van $ 1.550.
Stichting Opvang Noach verzorgt in haar opvangcentrum wilde inheemse
dieren die ziek of gewond zijn geraakt. Na revalidatie gaan ze terug in de
natuur. Het centrum beschikt onder andere over enkele uitzetrennen,
waarin de dieren (met name reeën) verblijven voordat zij weer vrijgelaten
worden. De grond waar die rennen op staan, is geen eigendom van de
stichting, waardoor de toekomst onzeker is. Om daar verandering in te
brengen wil Opvang Noach een bosperceel aankopen in natuurgebied
’t Zand. Op dat perceel zal hekwerk, een voerhok en schuilgelegenheid
geplaatst worden. Het Dinamo Fonds stelt daar $ 5.250 voor beschikbaar.
Het Brouwerskolkpark (gemeente Bloemendaal) is het leefgebied van
vele amfibieën, reptielen en kleine zoogdieren. De drukke Brouwerskolkweg
doorkruist dit gebied, en is dus een gevaar voor de dieren die tijdens de
paartijd naar een andere kant van het park trekken. Om die dieren beter te
beschermen wil de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
(knnv)/Paddenwerkgroep Brouwerskolk het oude paddenscherm vervangen
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door een duurzaam scherm van kunststof. Het kippengaas van het oude
scherm bleek onvoldoende geschikt om de dieren ongeschonden tegen te
houden. Voor het plaatsen van dit scherm zoekt de knnv financiering, het
Dinamo Fonds komt daar met $ 4.250 in tegemoet.
Op zorgboerderij Op Herme wordt de zorg voor kinderen gecombineerd
met de opvang en verzorging van kwetsbare paarden, pony’s en andere
dieren. Stichting Op Herme wil de waterleiding van de paardenstal laten
vernieuwen, omdat er jaarlijks problemen mee zijn door bevriezing. Een
nieuwe waterleiding zal veel overlast, werk en reparatiekosten schelen,
en daar draagt het Dinamo Fonds graag een steentje aan bij. Stichting Op
Herme ontvangt daarom $ 1.250.
Stichting Dierenasiel Zeeuws Vlaanderen vangt huisdieren op en zet
zich in voor hun herplaatsing. De dierenartskosten van onvoorziene kleine
ingrepen en behandelingen (zoals het verwijderen van rotte tanden, het
amputeren van een poot, medicatie voor blaasgruis) drukken zwaar op de
begroting van het asiel. Om de zorg voor de dieren te kunnen garanderen,
en hun kansen voor herplaatsing te optimaliseren, wil de stichting voor
deze uitgaven een calamiteitenpot aanleggen. Het Dinamo Fonds vult deze
pot met $ 2.250.
De waterbassins van Stichting Vogelopvang De Houtsnip (Hoek van
Holland) zijn toe aan groot onderhoud, onder meer om betonrot tegen te
gaan. Voor herstel, reiniging en coating van de binnen- en buitenbassins
stelt het Dinamo Fonds $ 3.750 beschikbaar.
Om de opvang en verzorging van varkens te verbeteren en om meer
bezoekers te trekken, wil Stichting ’t Swieneparredies (Nieuw Scheemda,
Groningen) haar buitenverblijven vernieuwen en uitbreiden. Voor dit
project ontwerpen architecten op vrijwillige basis aantrekkelijke ‘follies’,
en om die te kunnen bouwen zocht de stichting financiële ondersteuning
voor gereedschap en bouwmateriaal. Het Dinamo Fonds draagt daar $ 1.250
aan bij.
Stichting De Paardenkamp beheert een rusthuis voor paarden, waar ruim
120 paarden en pony’s worden verzorgd. Daarnaast is het een kenniscentrum voor de verzorging van paarden op leeftijd. Om de paarden zo gezond
en natuurlijk mogelijk te laten leven, wil de stichting een zogeheten Paddock Paradise aanleggen, met paden, struiken, een heuvel en een water-
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poel, waarmee het natuurlijk gedrag van de paarden gestimuleerd wordt.
Voor de aanschaf van enkele mobiele overdekte voederstations zocht de
stichting ondersteuning bij het Dinamo Fonds. De Paardenkamp kon op een
bijdrage van $ 4.800 rekenen.
Stichting Dierenpiramide biedt al 25 jaar lang acute of doorlopende hulp
aan opvang- en zwerfdieren die nergens anders kunnen worden opgevangen. Het gaat om katten en andere kleine huisdieren, maar ook om paarden.
Aan het Dinamo Fonds vroeg de stichting een bijdrage voor het behandelen, verzorgen en zo mogelijk terug- of herplaatsen van zwerfkatten, voor
het veiliger maken van het buitenterrein, en voor medicatie- en andere dierenartskosten. Wij hebben de aanvraag gehonoreerd met $ 2.150, zodat de
stichting haar werk kan blijven voortzetten.
Stichting Dier & Recht zet zich in voor het verbeteren van dierenwelzijn
en het vergroten van het bewustzijn daarover. Met het project Naturashond
wil zij het tekort aan gezonde pups in Nederland aanpakken door een alternatief te bieden voor de malafide hondenhandel en -fokkerij. Via een te
ontwikkelen ‘datingsite’ kunnen particulieren en kleine fokkers een match
zoeken tussen gezonde honden, om zo sociale en gezonde pups voort te
brengen. Het Dinamo Fonds ondersteunt dit initiatief met een bedrag van
$ 5.250.
Door broedmogelijkheden te bieden, vogels te verzorgen, en informatie te geven aan het publiek, hoopt Stichting Ooievaarsstation ‘De Lokke
rij’ de ooievaarspopulatie in Nederland in stand te houden of te vergroten.
De bouwwerken van het station in het Reestdal (Drenthe) hebben echter
te lijden onder achterstallig onderhoud, er moeten dus dringend herstelwerkzaamheden plaatsvinden. Voor die klus stelt het Dinamo Fonds $ 1.250
beschikbaar.
Stichting Collie en Co brengt oude en zieke collie- en sheltieachtige
honden onder in pleeggezinnen. De honden hebben lichamelijke proble
men, en daar is speciale voeding en medicatie voor nodig. Dat is een kostbare zaak. Het Dinamo Fonds wil de stichting ondersteunen in haar activi
teiten, en levert een bijdrage van $ 1.250.
Stichting Centrale Dierenambulance Nijmegen e.o. verzorgt niet alleen
het vervoer van zieke en gewonde dieren, maar ook hun (tijdelijke) opvang.
Het gaat met name om beschermde inheemse dieren. Om kleine huisdie-
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ren beter te kunnen onderbrengen wordt een loods op het buitenterrein
verbouwd tot dierenverblijven. Daardoor krijgen de dieren (vooral konijnen)
straks meer bewegingsruimte. Om deze verbouwing mogelijk te maken
ontvangt de stichting van het Dinamo Fonds een bijdrage van $ 2.250.
Stichting Verhuisdieren zet zich in voor verantwoorde herplaatsing van
huisdieren. Via een online platform worden dieren die niet meer bij hun eigenaar kunnen wonen gematcht met een geschikt nieuw baasje. Het streven is asielplaatsingen en online dierenhandel daarmee zo veel mogelijk te
voorkomen. Ook voor dierenoppas (zowel vraag als aanbod) kunnen dierenvrienden op de website terecht. Om het gebruiksgemak van het platform
en daarmee het aantal gebruikers te vergroten, wil de stichting een app
ontwikkelen. Het Dinamo Fonds stelt daar $ 2.750 voor beschikbaar.
Stichting Werkgroep Kerkuilen houdt zicht op de kerkuilenpopulatie door
de nestkasten te controleren die zij heeft uitgezet. Om ervoor te zorgen dat
de uil en de jongen bij de controle in de kast blijven, wordt de kast afgesloten voordat hij geïnspecteerd wordt. Daarvoor gebruiken de controleurs
telescoopstokken. Die stokken moeten op maat gemaakt worden, en worden voorzien van een kliksysteem. Aan de kosten die het monteren van de
stokken met zich meebrengt, draagt het Dinamo Fonds $ 5.250 bij.
De ambulancewagen van Stichting Dierenambulance Rotterdam e.o. is
na jarenlang intensief gebruik toe aan vervanging. De stichting heeft een
tweedehandswagen op het oog, en zoekt daar bekostiging voor. Het Dinamo Fonds draagt daar $ 4.250 aan bij, zodat de ambulancedienst weer
veilig kan worden ingezet voor het vervoer van zieke en gewonde dieren in
regio Rotterdam.
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uitkeringen natuurbehoud
Aankoop van percelen is een belangrijk instrument om natuurbehoud te
realiseren. Of het er nu om gaat bestaande natuur te behouden, of om natuur
in bepaalde gebieden meer ruimte te geven: er is geld nodig om natuur veilig
te stellen. Daarnaast vraagt de zorg voor bijen en andere insecten om aan
dacht. Ruimte bieden voor natuur en zorgvuldig omgaan met natuur, dat is
de kern van onderstaande acht projecten die wij financieel ondersteunen.

Het gebied van waterberging Twisk behoort tot het Nationaal Natuurnet
werk, en herbergt thans een flinke oeverzwaluwkolonie. Er zijn duizenden
rustende en foeragerende watervogels te vinden. Doordat het eiland in
het gebied verruigt, wordt het ongeschikt voor kluten, kokmeeuwen en
visdieven. Bovendien is het te droog voor moerasvogels. Door wisselende
waterstanden in zomer en winter, kan het eiland duurzaam geschikt blijven
voor kolonievogels. Door slenken te graven wil Stichting Landschap NoordHolland een nat moerasgebied creëren. Het inrichtingsplan biedt de populaties kritische moerasvogels zoals roerdomp, waterral, snor en baardman
kansen om zich uit te breiden. Het Dinamo Fonds maakt met de toezegging
van C 10.000 de financiële dekking van het project sluitend.
Op dit moment wordt wereldwijd 40 procent van alle bijensoorten met
uitsterven bedreigd. Van de circa 360 bijensoorten die Nederland telt, staat
zelfs meer dan de helft op de rode lijst. Bee Foundation wil het probleem
bij de wortel aanpakken met de aanleg van bijenoases, die van de lente tot
herfst nectar dragen in de kruid-, struik- en boomlaag. Met de aanleg van
deze biotopen wil de stichting de levensomstandigheden van bijen, hommels en vlinders voor de lange termijn verbeteren. Het streven is om in tien
jaar tijd duizend hectare bijenoases te realiseren. Door Bee Miles te kopen
kunnen bedrijven vorm geven aan het biodiversiteitsaspect van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De stichting legt de voedselvelden
aan en stimuleert de grondeigenaar meer meters te maken door professionalisering van bijenvriendelijk beheer, advisering en convenanten te sluiten. In 2016 zijn in Arnhem en Houten bijenoases aangelegd. Dinamo Fonds
moedigt dit eigentijdse initiatief aan met een bijdrage van C 8.000 euro.
Vogels dragen bij aan de leefbaarheid van de omgeving. Zij zijn vaak het
enige stukje ‘wilde natuur’ in de stad. Vogelbescherming Nederland ondersteunt burgers, bedrijven en overheden om de omgeving vogelvriendelijk

8

in te richten. Met behulp van ‘factsheets’ maken zij kenbaar wat mensen
voor vogels kunnen doen. Voor het actualiseren van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe factsheets over vogelsoorten in de stad geeft het Dinamo Fonds als aanmoediging een bijdrage van C 1.000.
Met de aankoop van de Crezéepolder (zestig hectare) wil Stichting Het
Zuid-Hollands Landschap een waardevol natuur- en cultuurlandschap veiligstellen en beschermen. De Crezéepolder is een buitendijks gebied aan de
rivier de Noord en heeft een open verbinding met zee via de Nieuwe Maas
en de Nieuwe Waterweg. Zuid-Hollands Landschap is bekend met specifieke kenmerken van planten- en diersoorten in dit zoetwatergetijdengebied.
Het Dinamo fonds ondersteunt de stichting met C 10.000.
In het binnenland tussen Ede, Wageningen, Rhenen en Veenendaal zal
300 hectare nieuwe natuur gerealiseerd worden: de Binnenveldse Hooilanden. Door de unieke ligging tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug
heeft het gebied potenties voor bijzondere natuur zoals blauwgrasland,
trilveen en dotterbloemenhooiland. lto , Staatsbosbeheer en Stichting
Mooi Binnenveld zijn geïnteresseerd in de natuurontwikkeling. De provincie Gelderland heeft hun de opdracht gegeven om een gezamenlijk inrichtingsplan te maken en in een convenant is vastgelegd welk deel lto,
en welk deel Stichting Mooi Binnenveld mag aankopen. Staatsbosbeheer
bezit al enkele percelen en mag van rijkswege geen nieuwe natuur aankopen. Stichting Mooi Binnenveld is een particulier initiatief van wetenschappers wur/alterra en boeren uit de omgeving, ontstaan om gebieden vanuit het natuurwetenschappelijke en landschappelijk belang te realiseren, behouden en beheren. Al hun inzet is op vrijwillige basis, het beheer
wordt uitbesteed aan Staatsbosbeheer. Het is het eerste landelijke groene
burgerinitiatief om gebieden voor natuurontwikkeling aan te kopen. Zij
verdienen onze belangstelling en worden ondersteund met C 10.000.
Een klein perceeltje in het Hunzedal, dat aansluit op andere percelen van
Stichting Het Drentse Landschap, wordt te koop aangeboden. Het valt net
buiten de ecologische hoofdstructuur, waardoor de provincie Drenthe niet
verplicht is tot aankoop. In het verleden is in het perceel zand afgegraven, waardoor er een steile wand ontstaan is, die inmiddels huisvesting
biedt aan een oeverzwaluwkolonie. Boven op de helling zijn de hoogtever
schillen tussen Hondsrug en Hunzedal heel duidelijk zichtbaar, dat maakt
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uitkeringen monumentenzorg
het een markante plek met fraai uitzicht tussen het Hunzedal en het Lofarnatuurgebied. Stichting Het Drentse Landschap wil het graag kopen en
vraagt een bijdrage van C 6.500. Met dit bedrag is het mogelijk om het perceel direct aan te kopen.
Stichting Landschapsfonds Alphen aan de Rijn wil samen met vogelpark
Avifauna een klein natuurgebied (1,7 hectare) inrichten in polder het Zaanse
Rietveld. Staatsbosbeheer beheert een ander deel van de polder. In samen
werking met een actieve vogelwerkgroep en vogeldeskundige is een inrichtingsplan opgesteld met de focus op een broedbiotoop voor ijsvogels en
roerdompen. Voor de inrichting van moerasgebied krijgen zij C 1.500 van
het Dinamo Fonds.
In 2016 heeft het Dinamo Fonds een bijdrage gegeven voor het project
Bijen, bermen en biodiversiteit. Dit is een groot succes geworden met inter
nationale sprekers op het symposium (270 bezoekers) en heeft de aandacht
getrokken van het lectoraat Bijengezondheid van Hogeschool Van Hall.
Samen willen zij de aanpak van het project beschrijven in een draaiboek
Wij willen weer zoemende Bijen. Gezien het belang om ook voor de langere
termijn verandering en aandacht voor bijen te blijven houden, ontvangt
ivn-afdeling Westerveld voor dit project een bijdrage van C 1.500 van het
Dinamo Fonds.
Leegveld, een gebied ten westen van de Deurnsche Peel, wordt de komende jaren omgevormd tot een natuurgebied. Na de Groote Peel, Mariapeel en een deel van de Deurnsche Peel, is dit een volgende halte op weg
naar het herstel van hoogveen. De provincie Noord-Brabant heeft hier een
werkgroep voor ingericht waarbij belangen van waterschap, landbouw, recreatie, wonen en natuur samenkomen. Om in het inrichtingsplan het natuurbelang een essentiële rol te geven, is met het oog op het herstel van
hoogveen specifieke kennis nodig over hydrologie. Werkgroep Behoud de
Peel vertegenwoordigt samen met Staatsbosbeheer de natuurbelangen van
de Peel, en vraagt een financiële bijdrage om de benodigde kennis in te huren. Het Dinamo Fonds ondersteunt de werkgroep met C 1.500.uitkeringen.

10

Ook dit jaar zien we dat we voor heel veel initiatieven op het gebied van mo
numentenzorg het verschil kunnen maken. Zonder onze bijdragen zouden
veel restauraties niet kunnen worden uitgevoerd, en dat zou uiteindelijk
verschraling van het Nederlandse ‘monumentenlandschap’ betekenen. Het
stemt ons zeer tevreden dat we in 2017 maar liefst 26 projectaanvragen kon
den honoreren.

De dorpskerk van Oostkapelle is een van de oudste gebouwen op Walcheren. De fundamenten komen uit de vijftiende eeuw, de huidige kerk is in de
zeventiende eeuw herbouwd. Om de kerk toekomstbestendig en bruikbaar
te maken voor andere (sociaal-culturele) functies heeft de Protestantse
Gemeente Oostkapelle een herinrichtingsplan opgesteld, waarbij toilet,
entree en de zaalindeling worden aangepast. Als bijdrage aan de kosten van
deze verbouwing ontvangt de gemeente $ 3.000 van het Dinamo Fonds.
De Nicolaaskerk, met een vijftiende-eeuwse toren en een zeventiendeeeuws schip, is het oudste monument op Noord-Beveland, en wordt geroemd om de bijzonder goede akoestiek. Stichting Behoud Nicolaaskerk
Kortgene wil dit kerkgebouw laten restaureren en renoveren, en herinrichten voor multifunctioneel gebruik. Een toegankelijk centrum voor cultuur,
historie en gastronomie kan helpen om de exploitatie en dus de toekomstbestendigheid van het kerkgebouw te vergroten. Het Dinamo Fonds stelt
$ 3.000 beschikbaar voor dit project.
De inwoners van het Friese Sibrandabuorren hebben het heft in handen
genomen en willen als collectief de Sint Maartenskerk overnemen en transformeren naar een dorpscultuurhuis. De kerkelijke gemeente heeft de kerk
afgestoten, en in het dorp ontbreekt een ontmoetingsplek met sociale,
culturele en maatschappelijke activiteiten. Stichting Sint Maartenskerk
Sibrandabuorren is voor het symbolische bedrag van 1 euro eigenaar geworden van de kerk en zal zorg dragen voor de exploitatie en het beheer. Voor
de restauratie en inrichting is er geld nodig, het Dinamo Fonds levert een
bijdrage van $ 2.000.
De Stefanuskerk is de enige kerk die de brand van 1882 in het Drentse Beilen heeft overleefd. De kerk is nog in gebruik voor kerkdiensten, maar in de
toekomst zullen er ook andere activiteiten gaan plaatsvinden. Voordat daar
voorzieningen voor getroffen kunnen worden, moeten er eerst restauratie-
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werkzaamheden worden uitgevoerd aan het dak en de toren, want die zijn
in matige staat. Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen ontvangt
voor dit restauratieproject $ 2.000 van het Dinamo Fonds.
Het leien dak van de gotische Meinardskerk in het Friese Minnertsga is
dringend aan restauratie toe. De Protestantse Gemeente Minnertsga heeft
een onderhouds- en restauratieproject opgesteld, om ervoor de zorgen dat
de kerk ook in de toekomst behouden blijft. Het Dinamo Fonds steunt het
project met $ 2.000.
De kerk van de Hersteld Hervormde Gemeente te Poortvliet (Zeeland)
stamt uit de zestiende eeuw. Zo’n vijftig jaar geleden is het kerkgebouw
grondig gerestaureerd, inmiddels is onderhoud en restauratie nodig van
het pleister- en schilderwerk in de kerk. Een team van vrijwilligers zal een
schildersbedrijf ondersteunen bij de uitvoering, als tegemoetkoming in de
kosten stelt het Dinamo Fonds $ 1.000 beschikbaar.
Het vijftiende-eeuwse kerkgebouw van de Hervormde Gemeente Waspik
wordt gefaseerd gerestaureerd. Inmiddels is het interieur aan de beurt.
De verzakte vloer wordt vernieuwd, de muren worden opnieuw gestuukt,
er wordt schilderwerk uitgevoerd en er wordt verbouwd om het gebouw
multifunctioneel te maken. In de kerk worden kerkdiensten en orgelconcerten gehouden, en in de toekomst zal zij een steeds bredere functie gaan
vervullen, zodat zij ook voor toekomstige generaties behouden blijft. Met
een bedrag van $ 2.000 hoopt het Dinamo Fonds daar een steentje aan bij
te dragen.
De zeshonderd jaar oude Oosterkerk in Hoorn functioneert sinds 1978 als
cultureel centrum onder de naam ‘De huiskamer van Hoorn’. Daar zijn destijds grondige restauratiewerkzaamheden voor uitgevoerd, en inmiddels
zijn muren en dakgoten weer toe aan groot onderhoud. Onder het kerkcomplex vallen behalve de kerk ook de bijgebouwen Claes Joesthuys en
Spuithuis B. Voor deze omvangrijke restauratie stelt het Dinamo Fond een
bijdrage van $ 4.000 beschikbaar aan Stichting Oosterkerk.
Bij de renovatie van het kerkje van de Protestantse Gemeente OldelamerOldetrijne (Friesland) worden het interieur vernieuwd en binnen- en buitenmuren gerestaureerd. Het Dinamo Fonds is aangeschreven voor een specifiek onderdeel van het restauratieproject, namelijk het schilderwerk van
het plafond van het schip, dat in armoedige staat verkeert. De kerk is nog in
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gebruik voor kerkdiensten, en er vinden zo nu en dan culturele activiteiten
plaats. Aan het opknappen van de kerk levert het Dinamo Fonds een financiële bijdrage van $ 1.000.
Protestantse Gemeente Hengelo kocht in 2017 de neoclassicistische
Waterstaatskerk (1848) van gemeente Hengelo. Om het gebouw bruikbaar
te maken voor kerkdiensten en in te richten als eigentijds, multifunctioneel
centrum, zijn er grote aanpassingen nodig. Het Dinamo Fonds steunt dat
project met een bijdrage van $ 2.000.
Het kerkgebouw van Remonstrantse Gemeente Hilversum e.o. heeft een
bijzondere geschiedenis. Het rijk geornamenteerde houten chalet werd in
1898 gebouwd als koetshuis. In 1953 kocht de Remonstrantse Gemeente
Hilversum het pand van de gemeente, er was op dat moment een garagebedrijf in gevestigd. Enkele jaren na de aankoop is er een torentje met luidklok
aan het chalet toegevoegd, afkomstig van een buitenhuis in Loosdrecht en
geschonken aan de kerk in aanbouw. Om het gebouw, dat sinds 2001 een
rijksmonument is, in stand te houden, is een meerjarig onderhoudsplan
opgesteld. Een onderdeel van dat plan is de restauratie van de buitentrap.
Voor dat deelproject heeft het Dinamo Fonds $ 1.000 beschikbaar gesteld.
De Sint Petruskerk in het Friese Tjerkwerd is al eeuwen oud (mogelijk
veertiende-eeuws), en dus van grote historische waarde. Om het gebouw
ook voor de toekomst te behouden, zal de bruikbaarheid vergroot moeten
worden, en daarvoor heeft pkn Gemeente Tjerkwerd-Dedgum een herinrichtingsplan opgesteld. Door de voorruimtes van de kerk anders in te delen,
en er onder meer toiletvoorziening en een pantry in te plaatsen, kunnen er
meer sociaal-culturele activiteiten plaatsvinden. Het Dinamo Fonds financiert deze herinrichting met $ 2.000.
Ook Protestantse Gemeente Menaldum / sbkg nn wil investeren in het
multifunctionele gebruik van haar kerkgebouw om het voor de toekomst
te kunnen behouden. Kerk Menaam uit 1874 voldoet niet meer aan de eisen
van onze tijd, en restauratie en herinrichting zijn noodzakelijk. Onder meer
door een glazen wand te plaatsen, zal de ruimte meer op maat (en met bijpassend energieverbruik) kunnen worden ingezet. Voor de herinrichting en
restauratie stelt het Dinamo Fonds $ 3.000 beschikbaar.
Stichting Behoud Finkegae zet zich in voor het behoud van beeldbepalende bouwwerken in Vinkeveen. Een daarvan is kerkgebouw Vinkega uit

jaarverslag 2017

13

1899 met het omliggende kerkhof. De kerk is niet meer in gebruik, en is
ernstig verwaarloosd. Door restauratie en herinrichting kan het gebouw
weer door de dorpsgemeenschap in gebruik worden genomen voor sociaalculturele en recreatieve activiteiten. Het Dinamo Fonds ondersteunt dit
project met $ 3.000.
Het orgel van de Nederlandse Hervormde Gemeente Grote Kerk Epe wordt
met grote regelmaat gebruikt voor kerkdiensten en orgelconcerten. Het
monumentale instrument is ruim tweehonderd jaar geleden gebouwd door
de Utrechts orgelbouwer Abraham Meere. Voor behoud van dit pronkstuk
moeten er na twintig jaar weer restauratiewerkzaamheden aan worden uitgevoerd. Met een bijdrage van $ 1.000 van het Dinamo Fonds zullen die
voltooid worden.
Stichting Nationaal Orgelmuseum uit Elburg heeft via schenking een
secretaire-orgel van orgelbouwer Frederik Van der Weele (1832) verworven. Het orgel is gebouwd in 1832, en is bijzonder omdat van Van der Weele
slechts enkele orgels bewaard gebleven zijn. De stichting wil het instrument grondig laten restaureren, zodat het in volle glorie ingezet kan worden bij concerten van het orgelmuseum. Het Dinamo Fonds financiert deze
restauratie met $ 1.000.
Om het Adema-orgel uit de Harlingse Sint-Michaëlkerk weer goed bespeelbaar te maken, heeft de Heilige Jacobus de Meerdere Parochie een
restauratieproject uitgezet. Daarbij zullen in het bijzonder de windladen
hersteld worden. Het orgel stamt uit 1898, en werd tijdens een bom
bardement in 1940 zwaar beschadigd. Na de oorlog werd het instrument
gerestaureerd en gemoderniseerd, en de daarop volgende decennia werden verschillende onderhoudsrestauraties uitgevoerd. Om kosten te sparen vielen de windladen daar steeds buiten, maar inmiddels is onderhoud
noodzakelijk. Met $ 2.000 draagt het Dinamo Fonds bij aan het restauratieproject.
In zijn honderddertigjarige bestaan is het Van Dijk-orgel van Hervormde
Gemeente Genemuiden vele malen gerepareerd en aangepast. De aanpassingen met afwijkende onderdelen hebben de kwaliteit van het geluid niet
altijd goed gedaan, en het instrument blijkt inmiddels, dertig jaar na de
laatste grote restauratie, snel ontstemd te raken. Om dat te verhelpen zijn
er, met respect voor de ambachtelijke en artistieke identiteit van weleer,
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herstelwerkzaamheden gepland. De kosten daarvoor worden voor $ 2.000
gedragen door het Dinamo Fonds.
De Amerikaanse windmotor aan de Dokkumer Ee, tussen Dokkum en Burdaard, is met zijn ranke, industriële voorkomen een karakteristiek onderdeel van het landschap. De molen is in 1950 gebouwd, toen de polderbemaling overging van traditionele windbemaling naar motorbemaling. De
algehele staat van het object is slecht, maar na restauratie kan de molen
weer als hulpbemaling worden ingezet. Een gediplomeerde molenaar is bereid de molen na restauratie als vrijwilliger te bedienen en te onderhouden.
Voor restauratie van de windmotor stelt het Dinamo Fonds $ 1.000 beschikbaar aan Stichting tot Behoud Molen Gerrit Goukespolder.
Ook in het open gebied tussen Ysbrechtum en de rondweg rond Sneek
staat een Amerikaanse windmotor als markant herkenningspunt. Deze molen is twintig jaar ouder dan de molen aan de Dokkumer Ee, en valt op doordat hij twaalf wieken heeft in plaats van de gebruikelijk zestien. De algehele
staat van de windmotor is matig, en om het monument voor de toekomst te
behouden is het noodzakelijk dat hij gerestaureerd wordt. Molenstichting
Súdwest-Fryslân ontvangt van het Dinamo Fonds $ 1.000 voor dit project.
De negentiende-eeuwse molen Geesina is een belangrijk monument en
ijkpunt in Groenekan. In 2011 werd de molen grondig gerestaureerd. Om
kosten te besparen is het metselwerk destijds slechts lokaal hersteld, maar
dat blijkt inmiddels in slechtere staat dan verwacht. Daarom wil Stichting
de Utrechtse Molens dit nu grondig aanpakken. Bij het restauratieproject
wordt de molen ook opnieuw geschilderd en wordt een nieuw stellingdek
aangebracht. De stichting ontvangt hiervoor een bijdrage van $ 3.000 van
het Dinamo Fonds.
Stichting Piet Hein is verantwoordelijk voor het behoud van voormalig
koninklijk motorjacht Piet Hein, als onderdeel van het nationaal maritiem
erfgoed. De stichting zet het jacht in voor vaartochten, maritieme evene
menten/activiteiten en museale en andere ideële bestemmingen. Om deze
activiteiten ook de komende decennia te kunnen blijven uitvoeren, zouden
de teakdekken en de opbouw van het schip gerestaureerd moeten worden.
Het Dinamo Fonds stelt daar $ 1.000 voor beschikbaar.
In 2016 verwierf Vereniging Hendrick de Keyser Huis Lambert van Meerten te Delft, een neo-renaissancistisch stadspaleis uit 1892. De vereniging
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financiën
wil de woning als ‘museumhuis’ weer toegankelijk maken voor publiek, met
méér nadruk op het gebouw en zijn oorspronkelijke bewoner. Lambert van
Meerten was kunst- en antiekverzamelaar, nakomeling uit een Delftse fa
brikantenfamilie. Na de renovatie en restauratie zal het pand weer worden
ingericht met de originele meubels. De vereniging vraagt aan het Dinamo
Fonds een bijdrage voor het herstellen van de originele keuken, we komen
daarin met $ 2.000 tegemoet.
Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen vvag is met de restauratie en terugplaatsing van de tympaan aan de Grimburgwal een bijzonder
project begonnen. Onderdelen van het grote monument, waaronder twee
liggende leeuwen, hebben een zwerftocht door Amsterdam achter de rug.
De leeuwen zijn voor verschillende gebouwen geplaatst, meest recent voor
het ing -kantoor in Sloterdijk. Andere onderdelen zijn teruggevonden in
rotstuintjes en als vangsteen voor een slagboom. De verzamelde onderdelen worden nu in een gereconstrueerd monument teruggeplaatst op de
oorspronkelijke plek: de Grimburgwal. De bijdrage van $ 2.000 van het Dinamo Fonds zal gebruikt worden om het Amsterdamse Stadswapen in het
monument te herstellen.
In de toren van de romaanse Sint-Vituskerk in het Friese Finkum is in de
zeventiende eeuw een uurwerk geplaatst dat in de loop van de eeuwen
werd gereviseerd en gemoderniseerd. Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel wil het uurwerk in oorspronkelijk staat terugbrengen, waarbij het
huidige (ontsierende) elektrische aandrijfsysteem wordt verwijderd en de
oorspronkelijke aandrijving door middel van gewichten aan touwen wordt
hersteld. Voor dit project ontvangt de stichting $ 1.000 van het Dinamo
Fonds.
In de loop der eeuwen is de buitengevel van de fraaie dertiende-eeuwse
kerktoren van Eagum zo vaak overgeschilderd, dat er een dikke verflaag
is ontstaan. Daardoor kunnen de muren niet meer ‘ademen’. Het vocht in
de buitenmuren kan niet meer naar buiten, waardoor er blaren in de verf
ontstaan, en de verflaag zal gaan afschilferen. Monumentenstichting
Boarnsterhim heeft een restauratieproject opgezet, waarbij de oude verflagen worden verwijderd en stuc- en schilderwerk worden vervangen.
Aan de tweede fase van dit restauratieproject draagt het Dinamo Fonds
$ 2.000 bij.
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In 2017 hebben de economieën wereldwijd een verdere stijging laten zien
ten opzichte van het jaar ervoor. De keuze voor een Brexit in 2016 en de
aanvaarding van het presidentschap van Donald Trump hebben die niet
verhinderd. Zodoende heeft de beurs een redelijke stijging laten zien maar
hebben onze beleggingen iets geleden onder een lagere us -dollar ten op
zichte van de euro. Per saldo minus 0,1 %.
Voor de toekomst houden wij wel een voorzichtig beleid aan. Dit waar wij
vermoeden dat het geldverruimende beleid van de Europese Centrale Bank
wel eens tot een eind kan gaan komen en daarmee voor een rentestijging
kan gaan zorgen. In hoeverre die stijging dan nog te controleren valt, is nog
te bezien. Ons prudent beleid staat ons niet toe daarop te speculeren. Een
voorzichtige koers is wat wij nastreven.
Onze kosten zijn het afgelopen jaar wederom licht gestegen en komen
uit op 1,13% van het vermogen, iets meer dan de 1% welke ons reglement
voorschrijft. Extra kosten zijn met name gemaakt om ons beter voor te be
reiden op onze discussie met de Belastingdienst over de toepassing van de
regels voor een anbi -instelling. Naar onze mening zijn de kosten daarmee
beheersbaar.
Graag bedanken wij onze donateurs welke hebben bijgedragen aan onze
subsidies voor onze doelgroepen en aan de opbouw van ons vermogen.

nb : Begin 2018 heeft een constructief gesprek met de Belastingdienst
plaatsgevonden en wij verwachten op niet te lange termijn van hen te
vernemen welke (niet-substantiële) consequenties daaruit voortkomen.
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jaarrekening 2017

grafieken

Bal ans per 31-12 (gecomprimeerd)

uitkeringsgeschiedenis dinamo fonds

Activa
Vaste activa
Effecten
Liquiditeiten

2017
2016		Passiva
2.520
3.780
4.871.629 4.943.575		
Eigen vermogen
2.696.127 2.665.270		
Nog te betalen

2017

2016

7.553.100 7.599.325
17.176
13.300

7.570.276 7.612.625			

7.570.276 7.612.625

Sta at van Baten en L asten (gecomprimeerd)
Baten

2017
2016 Lasten
2017
2016
126.372
158.875 Uitkeringen
150.000 135.000
Rente en dividend 164.832
182.781 Kosten		
97.736
87.376
Waardevermeer–
566.355 Waardevermeer89.692
–
dering effecten 			 dering effecten 		
				
Overschot*
46.224- 685.635
Netto donaties

291.204

908.011			

291.204

908.011

groei van het vermogen dinamo fonds (x 1.000)

* 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.

beleggingsresulta at * *

2017

2016

1992 t/m 2017 (gem. per jaar)

1,04%

10,32%

8,68 %

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

Stamvermogen

Ultimo 2017 bedraagt het stamvermogen Dinamo Fonds $ 6.900.000,00.
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bestuursaangelegenheden
In maart 2017 heeft het bestuur als afscheid een lunch aangeboden aan
oprichter en oud-bestuurslid van het Fonds, Donald E. van Raalte op de kr
& zv De Maas in Rotterdam.
Naast het bestuur, het bureau en de adviseurs waren ook oud-bestuurs
leden, -adviseurs en zijn voormalige secretaresse aanwezig. Het was een
zeer geanimeerde bijeenkomst waarop de nodige woorden van waardering
en respect zijn gesproken.
Dit verslagjaar kenmerkt zich door de verandering van samenstelling en
werkwijze in het bestuur.
Voor de functie van secretaris die Jan ten Hoopen sinds 2011 vervulde,
bestond al enige tijd een vacature. Naast de diverse werkzaamheden behandelde hij met ondersteuning van het bureau de aanvragen en uitkeringen
voor de doelgroepen natuurbehoud, welzijn van dieren en monumenten.
Vanwege werkdruk en tijdsbeslag wordt de functie opgesplitst. Voor de drie
doelgroepen zijn aparte bestuursfuncties gecreëerd.
Thérèse van Gijn-Bruggink behartigt de portefeuille ‘aanvragen en uitkeringen natuurbehoud’. Cathrien van Verschuer richt zich op de portefeuille
‘aanvragen en uitkeringen welzijn van dieren’ en Peter Weeda ontfermt
zich over de portefeuille ‘aanvragen en uitkeringen monumenten’.
De nieuwe secretaris in de persoon van Olaf Smits van Waesberghe heeft
onder meer als taken het werkgeverschap, de jaarplanning en het werkoverleg met het bureau.
In deze nieuwe samenstelling heeft het bestuur een ‘heidag’ georga
niseerd. Naast kennismaking zijn onder meer de werkwijze, de criteria voor
toekenning van aanvragen en de anbi -status aan de orde geweest. Het
bestuur heeft dit jaar vol enthousiasme aan de doelstellingen van het Fonds
gewerkt.
Het bestuur is Jan ten Hoopen veel dank verschuldigd voor zijn inzet
voor het Dinamo Fonds. Hij gaf onder meer de aanzet voor een meer
geautomatiseerde werkwijze van het proces van aanvragen en uitkeringen.

name voor zijn familie een enorme leegte achter, maar ook voor ons
Fonds is het een groot verlies. Menigmaal heeft hij ons verrast met zijn
intrinsiek gemotiveerde kijk op de wereld van monumenten. Zijn visie en
betrokkenheid hebben bevestigd dat de reeds ingezette lijn van financiële
ondersteuning aan de meer kleinschalige monumentenprojecten voor
het Dinamo Fonds, de juiste is. Het bestuur blijft deze lijn vasthouden en
wij geven hiermee aan dat wij hem en zijn inzet voor de monumenten in
Nederland zullen blijven herinneren.
Ook hebben wij het bericht gekregen dat ons oud-bestuurslid de heer mr.
Rutger R. Wijnen op 3 augustus 2017 is overleden. Rutger was bijna vanaf
het prille begin van de stichting, namelijk sinds 1994, nauw betrokken als
bestuurslid en heeft dit volbracht tot april 2011, maar liefst 17 jaar lang. Het
bestuur is dankbaar voor zijn bijzondere en vaak ook persoonlijke bijdragen
en steun aan het welzijn van het 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

Op 8 mei 2017 hebben wij het droeve nieuws ontvangen dat onze adviseur
doelgroep Monumenten, de heer jhr. ir. Leo L.M. van Nispen tot Sevenaer,
is overleden. Deze markante en charismatische persoonlijkheid laat met
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Cornelia J. van Raalte-van den Broek, Rotterdam, † 13-08-08
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uitkeringsregister
*) Voor de uitkeringen gedaan in de periode 1992 t/m 2013 verwijzen we u naar onze website, www.dinamofonds.nl

doelgroep welzijn van dieren
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
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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.
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
St. D’asiel Gorinchem, aanp. buitenrmte
’t Swieneparredies, N. Scheemda, rep. bus
Zuiderzee Zwerfdieren, L’stad, hokken
St. Dierenhulp Dierenambu. Tiel, ambu.
Vogelwerkgrp Boxmeer, nestkasten
St. Melief, R’dam, verv. volières
Vogelasiel Someren e.o., binnenkooi
Haags Dierenc., Soc Fonds Med Ingrepen

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C 	
C 	
C 	
C 	
C 	
C 	
C 	
C 	
C 	
C 	
C 	
C 	
C 	
C 	
C 	
C 	
C 	
C 	
C 	
C
C
C
C
C
C
C
C

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
600
350
250
5.000
1.000
5.000
2.000
5.000
1.000
1.000
5.000
2.500
2.000
2.000
1.500
3.000
1.200
1.000
600
1.000
500
2.000
2.500
1.500
1.000
5.000
1.000

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

St. Dierenpiramide, Stadskanaal, auto
C
St. Villa Vacht, Kerkrade, fysioth.
C
St. SOS Dolfijn, Harderwijk, dierenzorg
C
St. Dier & Recht, A’dam, vergeten eenden C
St. Vogelrampenfds., Haarlem, dierenarts C
St. Dintelkat, Dinteloord, dierenarts
C
St. Drts. Heideschaap, Ruinen, schpskooi C
Dierproefvrij, Den Haag, testmethodes
C
Knaagdrenopv. Het Knagertje, DH, hokken C
Vogelklas K. Schot, R’dam, bescherm.mat. C
St. Dierenhosp. & Ambu. DH, operatiek. C
St. Cent. Dierenamb., A’dam, ambulance C
St. Gawan, Aalten, buitenruimte dieren
C
St. Collie & Co, Oirsbeek, dierenarts
C
Vogelwerkgroep Boxmeer, nestkasten
C
St. Kasteel Geldrop,riolering stal
C
St. Opv Noach, Halle, afrastering bosperc. C
knnv, Haarlem, bouw paddenscherm
C
St.’Op Herme’, Ell, nwe waterleiding stal C
Dierenasiel Zeeuws Vlaanderen, dierenartsC
Vogelasl De Houtsnip, Hoek v Holl., bassinC
‘t Swieneparredies, N. Scheemda, stallen C
St. De Paardenkamp, Soest, voederstations C
St Dierenpiramide Stadskanaal opv zwerfdrnC
St Dier & Recht, A’dam, dating-puppysite C
Ooievaarsbuitenst., De Schiphorst, onderh C
St. Collie & Co, Oirsbeek,dierenartskosten C
St. Cent Dierenamb. Nijmegen e.o. verblijf C
St. Verhuisdieren, A’dam, app Verhuisdrn C
St. Kerkuilen Wrkgrp Ned, Hoorn, materiaal C
St. Dierenamb. R’dam e.o., ambulance
C

1.750
500
2.500
1.000
1.000
1.500
2.000
1.000
4.250
4.000
5.000
2.500
1.000
2.500
1.250
1.550
5.250
4.250
1.250
2.250
3.750
1.250
4.800
2.150
5.250
1.250
1.250
2.250
2.750
5.250
4.250

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016

doelgroep natuurbehoud
Geldersch Landschap, Muggenhoek
Limburgs Landsch., aank. gr. Park Anby
Natuurmon., aank.gr. Bloemkampen
Landsch. NH, aank. grond Zuiderveen
Landschap Overijs., aank. gr. De Regge
Intern. Vrijw.’proj., l.’tocht Twijzel
Ver. Ned. Cult.’landsch., ‘Maasheggen’
St. Drentse Landsch., bosjes Mandelanden
St. Beh Hist Landgd O.Veluwezm,Velp, Rh.hof
Landsch. nh,Heiloo, fortgr. Zuidwijkermee
St. Meer Met Vrijwill,Hoogmade, mat.
siw, Utr., l.’tocht werkkamp St.’bosbeheer
St. Drentse Landsch., aank. drietal bosjes
Geldersch Landsch. & K., Rosandepolder
Natuurmon., Harger- & Pettemerpolder
Werkgr Beh de Peel, Deurne,griffierechten
Vogelbescherming Nederland, rietherstel
Vogelbescherming Nederland, weidepomp

5.000
5.000
8.000
5.000
8.000
3.000
1.000
5.000
4.500
6.000
2.900
1.500
6.500
4.000
6.000
3.600
4.000
3.000
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C
C
C
C
C
C
C
C 	
C 	
C 	
C 	
C 	
C 	
C 	
C 	
C 	
C
C

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Vogelbescherming Nederl., nestgelgenh. C 4.500
Vogelbescherming Nederland, inf.bord
C 2.000
Landsch. NH, Heiloo, paddenscherm
C 4.000
siw, Utr., projecten Twijzel & Oudemolen C 1.000
Landsch. nh, Heiloo, aankoop percelen
C 4.500
Geldersch Landsch., bosperceel Tongeren C 2.000
Utrechts Landsch., Elster Buitenwaarden C 6.800
Werkgr Beh de Peel, Deurne, griffierechten C 5.000
St. free Nature, Beuningen, Kuipersveer
C 1.000
ivn Westerveld, wilde bijenpopulatie
C 1.500
Ver. Ned. Cult.’landsch., ‘Overstaanders’
C 1.500
Ver. Agr. Na. & Landsch.beh., zwarte stern C 4.200
Landschap NH, Heiloo, Waterberging Twisk C 10.000
bee Foundation, aanleg leefomgeving bij C 8.000
Vogelbesch. Ned, factsheets inf vogels
C 1.000
Landschap zh, Delft, aankoop Crezéepolder C 10.000
St. Mooi Binnenveld, aankoop grond
C 10.000
St. Drentse Landsch., aank. grond Hunzedal C 6.500
St. Landsch.fds Alphen ad Rijn, broedbiotp. C 1.500
ivn-afd Westerveld, leefomstandigheden bij C 1.500
Werkgroep Behoud de Peel, inhuur kennis C 1.500

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

doelgroep monumentenzorg
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
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

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C 	
C 	
C 	
C
C

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
1.000
1.000
1.000
500
500

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

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.
Herv. Gem. te Sprang, rest. kerk
Prot. Gem. Scharmer-Harkstede, rest. kerk
Evg Luth Gem L’wrdn-Harlingen, rest. kerk
Bapistengemeente, L’warden, ren. kerk
Prot. Gem. Oosterhout, ren. ramen
Prot. Gem. Oosterhout, ren. ramen
St Beh Kerktoren P.bierum, rest. toren
Prot. Gem. Terkaple, rest. kerk
Prot. Gem. Wolphaartsdijk, herin. kerkgeb.
Prot. Gem. te Zundert, herin. kerkgeb.
Prot. Gem. Langweer, rest. kerk en herin.
Prot. Gem. Monster, ren. kerk
GKV Rotterdam Centrum, herin. kerkgeb.
St. Vr. Vaassense Dorpskerk, rest. toren
St. Vr. Sloterkerk, A’dam, rest. kerk
Herv. Gem. Sint Maartensdijk, rest. kerk
Mo.st. Boarnsterhim, Himpenserp.molen
St. De Fryske Mole, rest. van 3 molens
St. Erfg’d Kollumerland en Nieuwkruisland
Molenst. Súdwest-Fryslân, Pol.mol.De Snip
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C 	
C
C 	
C
C 	
C 	
C 	
C 	
C
C
C 	
C 	
C
C 	
C 	
C 	
C 	
C 	
C 	
C 	
C 	
C 	
C 	
C 	
C
C 	
C
C
C
C
C 	
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

1.000
500
1.000
500
1.000
1.000
1.000
1.000
900
500
1.000
1.000
500
1.500
2.000
1.000
1.000
1.500
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
500
1.000
500
500
500
600
1.000
1.500
1.500
1.500
1.000
1.500
1.500
1.000
1.000
1.500
1.000
1.500
1.000
1.000
1.000
1.500
1.000
1.000
1.500
1.500
1.000
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2016 St. Beh. Molen De Hoop, Wolphaartsdijk
C
2016 St. De Zijper Molens, rest. van 2 molens
C
2016 St. Beh. Korenm. De Zwaluw, Hasselt, rest. C
2016 St. Molens Binnenmaas, rest. Korenmolen C
2016 Prot. Kerk de Glind, ren. Vierdag-orgel
C
2016 Prot Gem Scharmer-H’stede, Schnitger-org. C
2016 Kerk Garmerwolde, rest. V. Oeckelen-orgel C
2016 Lambertuskerk, Helmond, Robustelly-orgel C
2016 Prot. Gem. Brummen, rest. Holtgräve-orgel C
2016 St. Rest. Hardoff-orgel 1865 Deinum
C
2016 Herv. Kerk Schraard, rest. Vermeulen-orgel C
2016 St. Bonifatiusk. L’warden, rest. Adema-org. C
2016 Prot. Kerk Boxmeer, rest. Knipscheer-orgel C
2016 St. Beh. Scheepstimmerwerf Middelharnis C
2016 Sint Petrus’Banden Kerk, Venray, ramen
C
2016 Sint Petrus’Banden Kerk, Venray, beeldengr C
2016 Sint Jozefkerk, Velsen-N. rest. torenuurwrk. C
2016 St. beh Veluwse Sprengen&Beken, kelder C
2016 Ver. H. de Keyser, rest. Huis Barnaart H’rlem C
2016 Monumentenst. Harlingen, rest. Grote Sluis C
2017 Prot Gem Oostkapelle, herin. Kerkgebouw C
2017 St. Beh Nicolaaskerk Kortgene, restauratie C
2017 Dorpskerk Sibrandabuorren, herin. kerkgeb.C
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1.000
1.500
1.000
1.000
500
1.000
1.500
1.500
1.000
1.000
1.000
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
3.000
3.000
2.000

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Prot. Gem. Beilen, herin. Stefanuskerk
C
Prot Gem Minnertsga, rest dak Meinardskerk C
Herst. Herv. Gem Poortvliet, binnenm. Kerk C
Herv. Gem. Waspik, restauratie kerkgebouw C
St. Cult. Centr. Oosterkerk Hoorn, rest.
C
Prot. Gem. Oldelamer, renovatie kerk
C
Prot. Gem. Hengelo, aanp. kerkinterieur
C
Rem. Gem. Hilversum, onderhoud Kapel C
pkn Gem. Tjerkwerd-Dedgum, herin. kerkgb. C
Prot Gem Menaldum, rest herin. Kerk Menaam C
St. Beh. Finkegae, rest. kerkgeb Vinkega
C
Grote Kerk Epe, rest. Meere-orgel
C
St Nat Orgelm Elburg, Van Der Weele-orgel C
H. Michaëlk. Harlingen, rest. Adema-orgel C
Herv Gem Genemuiden, Zwier van Dijk-orgel C
St. Beh. Molen Gerrit Goukespolder, rest. C
Molenst. Súdwest-Fryslân, rest. windmotor C
St. Utrechtse Molens, rest. Molen Geesina C
St. Piet Hein, Rotterdam, rest kon. jacht
C
HdK, A’dam, rest. keuken Huis L.v Meerten C
vvag, A’dam, rest. timpaan Grimburgwal C
St. Monumentenzorg Leeuwarderadeel, rest. C
Monument.st. Boarnsterhim, k.toren AegumC
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2.000
2.000
1.000
2.000
4.000
1.000
2.000
1.000
2.000
3.000
3.000
1.000
1.000
2.000
2.000
1.000
1.000
3.000
1.000
2.000
2.000
1.000
2.000
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Jan van Nassaustraat 102
2596 bw ’s-Gravenhage
tel: 070 - 324 60 06
www.dinamofonds.nl

