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doelstelling

inleiding

Het Dinamo Fonds is een goededoelenstichting die opkomt voor het welzijn van dieren, natuurbehoud en
monumentenzorg. Deze doelen worden gesteund met
jaarlijkse uitkeringen. De bron daarvan zijn de nettoinkomsten 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 het
bestuur 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.

2018 was het eerste jaar waarin we volledig in een nieuwe bestuurlijke samen
stelling werkten, waarbij de drie nieuwe bestuurders verantwoordelijk zijn voor
hun eigen doelgroep (dierenwelzijn, natuurbehoud of monumentenzorg). Met
deze keuze hopen we de doelstelling en de ambitie (‘Opkomen voor het welzijn van dieren, natuurbehoud en monumentenzorg’) van het Dinamo Fonds
en zijn oprichter toekomstbestendig te maken. We hebben in dit verslagjaar
daadwerkelijk uitvoering gegeven aan de vernieuwing die in 2017 stap voor stap
was ingezet. Daarmee werken we aan de omvorming van zowel de bestuurlijke
structuur als de procesmatige ondersteuning. Dat traject is nog steeds gaande.
In het verlengde daarvan hebben we in november de statuten aangepast. Het
reglement passen we in 2019 aan.
In maart 2018 voerden we, in het kader van de anbi-status van ons fonds, met
de Belastingdienst overleg over ons stamvermogen en bereikten we daar overeenstemming over. In het hoofdstuk ‘Financiën’ kunt u daar meer over lezen.
Het bestuur van het Dinamo Fonds heeft voor 2018 het totaal uit te keren
bedrag verhoogd naar $ 285.000, in 2017 was dat $ 150.000. In totaal ontvingen
in dit verslagjaar 62 aanvragers een uitkering, tegenover 52 aanvragers in 2017.
Door de verhoging van het beschikbare budget konden we dit jaar substantieel
hogere bijdragen toekennen aan de in aanmerking komende projecten. Verderop in dit verslag lichten we deze uitkeringen per doelgroep toe.
In 2018 heeft het bestuur twee keer plenair vergaderd, en vond er één heidag
plaats. Tijdens die bijeenkomsten zijn de jaarrekening 2017, jaarverslag 2017, de
begroting 2018, de bestuurlijke ontwikkelingen en de aanvragen voor 2018 besproken en vastgesteld. Het dagelijks bestuur kwam vijf keer bijeen.
In het verslagjaar waren er geen mutaties in het bestuur. Wel is een commissie gevormd voor de werving van een nieuwe penningmeester, die zal worden
benoemd in 2019.
Op 5 november werden we overvallen met het bericht dat oprichter Donald
van Raalte, na een kort ziekbed, was overleden. Dezelfde week hebben we tijdens de afscheidsplechtigheid waardig afscheid van hem kunnen nemen. In zijn
testament benoemde Donald het Dinamo Fonds als enig erfgenaam. Hiermee
onderstreepte hij nog eens hoe belangrijk het fonds voor hem was. Als bestuur
zijn we nog steeds zeer onder de indruk van zijn besluit en uiteraard zijn we ook
dankbaar. We zullen de werkzaamheden van het fonds voortzetten de oprichter
indachtig.

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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in memoriam
donald ellis van raalte
7 januari 1920 – 5 november 2018
Vanuit zijn overtuiging dat de maatschappij (wij) de rijkdommen van de
aarde zonder enige beperking gebruikt en het nageslacht met de gevolgen
hiervan laat zitten, toog Donald van Raalte op 31 december 1991 naar de notaris om de dvr Stichting op te richten. Zijn motto daarbij was: ‘Verbeter de
wereld en begin bij jezelf’. Hiervoor had hij drie goede doelen gekozen: welzijn van dieren, behoud van natuur en zorg voor monumenten. Zijn ultieme
wens was een wereld na te laten met ‘rijkdom’. De namen van de doelen
(dieren, natuur, monumenten) werden in 2006 verwerkt in de nieuwe naam
van het fonds: het Dinamo Fonds.
Om zijn fonds op te zetten gebruikte hij zijn expertise, opgedaan in de
financiële wereld. In korte tijd en met hulp van medebestuurders, adviseurs
en donateurs wist hij een aanzienlijk kapitaal te genereren. Dit leverde een
mooi rendement op, waarmee het Dinamo Fonds vele prachtige en vaak ook
praktische initiatieven heeft kunnen ondersteunen. Gedurende 25 jaar, tot
zijn afscheid op 11 oktober 2016, was Donald als secretaris, penningmeester
en bestuurslid de drijvende kracht achter het fonds. De werkzaamheden
die daarbij hoorden, legden veel beslag op zijn beschikbare tijd, maar hij
was vooral dankbaar voor en trots op alles wat de door het Dinamo Fonds
ondersteunde instellingen wisten te bereiken.
Donald trad niet graag op de voorgrond, was bescheiden van aard, maar
leefde en werkte met overtuiging volgens zijn eigen koers, vanuit zijn intrinsieke motivatie. Hij hield graag het heft in eigen hand, ook bij het fonds
deed hij zo veel mogelijk zelf. Hij volgde zijn eigen opvattingen, daarbij ging
hij tegenwerking niet uit de weg. Donald was nog een echte gentleman,
recht door zee, hij stond voor zijn woord, zonder verborgen agenda. Een perfectionist ook, die de lat – met name voor zichzelf – behoorlijk hoog legde.
Door hoog te reiken kreeg hij veel voor elkaar.
Vanuit een persoonlijke betrokkenheid ondersteunde Donald uiteenlopende projecten, in de beginjaren van het fonds bracht hij bezoeken aan
de initiatieven die om donatie vroegen. Hij maakte kennis met de mensen
achter het project, en deelde hun betrokkenheid. Dat schiep een bijzondere
band. Illustrerend is zijn donatie aan de stichting van David van Gennep,
waarmee het eerste chimpanseeverblijf van de inmiddels alom bekende
Stichting aap gebouwd kon worden. Donald stond organisaties ook bij met
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adviezen, zo attendeerde hij Stichting De Bovenlanden in 1996 op het feit
dat zij zelf grond konden aankopen in plaats van alleen te beheren. Voor
die aankoop heeft Donald vanuit het fonds fl 25.000 beschikbaar gesteld.
Boter bij de vis…
Donald droeg zijn overtuiging graag uit, hij vertelde gepassioneerd over
zijn kijk op de wereld. Wie op kantoor of aan huis bij hem langskwam, herinnert zich de college-achtige betogen die hij vol overtuiging kon houden.
Maar behalve uit te weiden over zijn idealen, wilde Donald ze vooral realiseren, in tegenstelling tot vele anderen.
Ook in onze huidige tijd zien we dat de meeste zorgen over de toekomst
van onze aarde blijven steken in denken en praten. Als bestuur van het
Dinamo Fonds kunnen we met trots zeggen dat oprichter Van Raalte de
daad bij het woord voegde. We houden deze lijn vast en geven daarmee aan
dat wij hem, en zijn opmerkelijke inzet om een ‘rijke wereld’ na te laten, zullen blijven herinneren en voortzetten.

erelijst van legatoren
Paul H.M. Korting, Druten, † 22-03-1997
Mr. Leonard ter Braake, Baarn, † 17-05-1998
Allard Ph. baron van der Borch tot Verwolde van Vorden, Baarn,
† 01-01-1999, voorzitter van onze Raad van Bestuur 1992-1999
Joanna F. Scheltema-Westhoff, Hilversum, † 04-09-1999
Albertus C. Tilleman, Rijswijk, † 26-10-2005
Dr. Engelina P. de Booij, Doorn, † 11-10-2007
Cornelia J. van Raalte-van den Broek, Rotterdam, † 13-08-2008
Donald E. van Raalte, Rotterdam, † 05-11-2018,
oprichter Dinamo Fonds,
penningmeester-secretaris en bestuurslid van 1991-2016
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uitkeringen dierenwelzijn
We zijn blij dat we ook afgelopen jaar een bijdrage konden leveren aan de zorg
voor (kwetsbare) dieren. Of het nu om opvang en verzorging van (zwerf)dieren ging, om inspanningen voor vogelbeheer of om de juridische strijd
voor dierenrechten: al deze initiatieven zijn van harte door ons ondersteund.
Helaas kwamen niet alle aanvragen die we ontvingen in aanmerking voor financiering; onze steun gaat naar activiteiten die direct ten goede komen aan
dierenwelzijn. We nodigen stichtingen en verenigingen die zich hiervoor inzetten nadrukkelijk uit om aanvragen in te dienen, zodat we ons de komende
jaren nog sterker met dierenwelzijn kunnen verbinden. Ook kleinschalige
eenmalige projecten kunnen op onze belangstelling rekenen. Voorwaarde
om in aanmerking te komen voor ondersteuning, is een solide financiële onderbouwing. Dat geldt voor alle aanvragen.

Halverwege 2018 zijn bij een brand op Kinderboerderij de Kloosterhof de
paardenstal, tractor en hooischuur verwoest. Daarbij is ook de hooivoorraad voor de winter verloren gegaan. We zijn we geraakt door de impact van
deze brand, en verstrekken daarom $ 3.150 voor het inkopen van een nieuwe
hooivoorraad.
Ook dit verslagjaar deed Stichting Collie & Co in Nood een beroep op ons
fonds, om haar zorg voor kwetsbare honden te kunnen voortzetten. Afgelopen jaar heeft de stichting een groep honden opgenomen uit een Belgisch
asiel dat gesloten moest worden. Deze honden kampen met medische problemen, waardoor er veel extra dierenartskosten zijn. Het Dinamo Fonds
verstrekt voor de incidentele diergeneeskundige behandelingen een subsidie van $ 2.000.
Een andere bekende aanvrager bij ons fonds is Stichting Dierenpiramide.
De stichting vroeg afgelopen jaar financiële ondersteuning voor het plaatsen van een houten omheining rond haar paardenweide. Een deel van de
kosten daarvoor is gedekt door andere financiers, het resterende bedrag
van $ 10.408 is door het Dinamo Fonds uitgekeerd.
Het verouderde kattenverblijf van Stichting Dierenopvangcentrum
Oldenzaal is dringend toe aan vervanging en uitbreiding. Voor het ontwerp
en de bouw zoekt de stichting financiering bij diverse fondsen, en zamelt
daar ook via andere wegen geld voor in. Het Dinamo Fonds hoopt met een
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bedrag van $ 7.500 een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige
opvang van Oldenzaalse zwerf- en afstandsdieren.
In 2017 ondersteunden we Stichting Dierenambulance Nijmegen bij het
realiseren van opvangverblijven voor kleine huisdieren in een loods. De
stichting liet het daar niet bij zitten, en besteedde in 2018 ook aandacht aan
de buitenruimte voor de dieren. Daarvoor wil zij twaalf konijnenrennen en
-huisjes plaatsen. Het Dinamo Fonds waardeert dit initiatief en stelt daar
$ 4.695 voor beschikbaar.
De vloeren van de dierenopvang van Stichting Zwerfkatten Rijnmond
worden intensief gereinigd en gedesinfecteerd, en zijn daardoor versleten,
en aan een nieuwe coating toe. Op de bovenverdieping (inclusief de operatiekamer) moet het zeil worden vervangen. Het Dinamo Fonds draagt
$ 5.000 bij aan dit renovatieproject, zodat de stichting de opvang van
zwerfkatten onder deugdelijke omstandigheden kan blijven voortzetten.
Stichting Zuiderzee Zwerfdieren bekommert zich om zwerfdieren in
Lelystad, en runt een kattenhostel. Daar komen steeds meer zwakke en/of
zieke katten terecht. Om de opvang goed te kunnen organiseren, heeft de
stichting een verbouwing gepland. Er zijn meer gescheiden ruimtes nodig
om zieke dieren apart te kunnen verzorgen, dieren tijdelijk in quarantaine
te zetten, en rustige plekken te kunnen bieden voor oudere katten. Voor de
verbouwing en herindeling van het kattenhostel levert het Dinamo Fonds
een financiële bijdrage van $ 2.300.
Stichting Dier&Recht zet zich actief in voor dierenrechten, en brengt de
slechte behandeling van dieren onder de aandacht via mediacampagnes,
voorlichting en rechtszaken. Een van haar actiepunten is het aankaarten
van misstanden in de wereld van de rashondenfokkerij. Om daar in een
campagne haar standpunten en betrouwbare informatie over te kunnen
verspreiden, laat de stichting eerst gedegen onderzoek uitvoeren naar hondenshows en miniatuurhonden. Voor de financiering van dit onderzoek en
de productie van de onderzoeksrapporten stelt het Dinamo Fonds $ 2.500
beschikbaar.
Stichting Provinciaal Drents Dierentehuis runt een groot tehuis voor
korte en langdurige dierenopvang. Door toenemende vraag naar opvangplekken wil de stichting een nieuw groot dierenverblijf bouwen, voorzien van kattenverblijven, quarantaineafdelingen, hondenkennels, een
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dierenartskamer, een spoelkeuken en een extra opslagruimte. Met deze
uitbreiding kan de stichting zestig tot zeventig extra dieren plaatsen, en
kan zij ook in de toekomst haar provinciale opvangfunctie onder goede
omstandigheden blijven uitvoeren. Aan dit ambitieuze en kostbare project
levert het Dinamo Fonds een financiële bijdrage van $ 6.871.
Om het aantal zwerfkatten in de regio beheersbaar te houden, vangt
Dierenasiel Schouwen-Duiveland jaarlijks vele verwilderde dieren om hen
te castreren of te steriliseren, en plaatst hen dan weer terug. Voor de dierenartskosten die dit met zich meebrengt, zoekt het dierenasiel ondersteuning. Het Dinamo Fonds onderschrijft het belang van deze aanpak, en keert
daarom $ 2.000 uit.
Bij Stichting Swiffers Hoeve zetten initiatiefnemers en vrijwilligers zich
in voor dieren, en voor de omgang tussen mens en dier. Vanuit een kleine
boerderij in Nieuwe Wetering vangen ze zwerf- en afstandsdieren op en
organiseren zij allerlei activiteiten om met name kwetsbare mensen in contact te brengen met huisdieren. Om meer dieren te kunnen opvangen en
haar werkzaamheden uit te breiden, wil de stichting haar schuur verbouwen en inrichten. Deze verbouwing zal grotendeels door de eigen vrijwilligers worden uitgevoerd. De kosten voor de uitbestede werkzaamheden zijn
begroot op circa $ 30.000. Het Dinamo Fonds draagt daar $ 5.000 aan bij.
Stichting Zwerfkatten Nederland coördineert zogeheten tnrc-projecten
in Nederland, en voert deze zelf uit in regio’s waar geen andere zwerfkattenorganisaties actief zijn. tnrc staat voor trap (vangen), neuter (neutraliseren: castreren of steriliseren), return of relocate (terugzetten of herplaatsen)
en care (monitoren). Op die manier wil de stichting ervoor zorgen dat het
aantal zwerfkatten in Nederland op diervriendelijke en structurele wijze
vermindert. Voor de dierenartskosten die binnen deze projecten gemaakt
worden, voor de castratie en sterilisatie van zwerfkatten, zoekt de stichting
financiering. Het Dinamo Fonds ondersteunt dit initiatief met $ 4.930.
Stichting Wings of Change vangt verzwakte en/of verwaarloosde roofvogels en uilen op uit het wild en uit gevangenschap. De vogels worden
na verzorging bij voorkeur weer in het wild uitgezet, maar dat is voor
vogels die in gevangenschap geboren zijn vaak niet haalbaar. Het bijzondere aan de werkvorm van de stichting is dat zij de zorg voor dieren
(behalve vogels zijn dat onder andere schapen en alpaca’s) combineert met
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ondersteuningsvormen voor kwetsbare mensen, in de vorm van dagbesteding, re-integratie, revalidatie en individuele begeleiding. Omdat het aantal
roofvogels dat de stichting onderdak en verzorging biedt toeneemt, wil zij
tien nieuwe volières bouwen. Het Dinamo Fonds ondersteunt dit project
met een bedrag van $ 2.006.
Stichting Scheldekat ontfermt zich over Zeeuwse zwerfkittens, en zorgt
ervoor dat zij gechipt, ontwormd, ingeënt en gecastreerd of gesteriliseerd
worden. De stichting wil het aantal zwerfkatten in Zeeland verkleinen, en
de zwerfkatten die er zijn een goed leven bieden. De (medische) zorg voor
de vele katten brengen hoge kosten mee, het Dinamo Fonds is gevraagd
om daar een bijdrage aan te leveren. Wij ondersteunen de stichting met een
bedrag van $ 1.600.
Vogelwerkgroep Boxmeer en Omstreken is een goede bekende van ons,
het Dinamo Fonds ondersteunt haar activiteiten al vele jaren. Tijdens de
zware storm van januari 2018 zijn twaalf van haar torenvalkkasten en tien
steenuilkasten beschadigd. Voor het herstel en de vervanging daarvan
vroeg de vogelwerkgroep een bijdrage van $ 2.240 aan het Dinamo Fonds.
Deze aanvraag werd gehonoreerd, zodat de werkgroep haar inspanningen
voor vogelbeheer met goed materiaal kan voortzetten.
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uitkeringen natuurbehoud
Afgelopen jaar ontvingen we vanuit heel Nederland aanvragen voor grond
aankopen nieuwe natuur, en herinrichting van natuurgebieden en landschap. Zoals de grondaankoop om het Hunzestroomdal te realiseren, dat
van het Zuidlaardermeer naar het Reitdiep loopt, en uitmondt in het Lauwersmeer. We ondersteunen sinds 2014 de aankoop van percelen door het
Gronings en Drents landschap. Initiatieven ter bescherming van natuur en
landschap blijven we onverminderd steunen. Een bijzondere aanvraag kwam
van Het Levend Archief dat zaden van inheemse plantensoorten verzamelt,
opkweekt en bewaart, ten behoeve van natuurbescherming. Verder vermelden we graag dat werkgroep Behoud de Peel in 2018 een succes behaalde bij
het Europese hof, met hun juridische strijd tegen de uitbreiding van grote
meststallen nabij natuurgebieden. Wij ondersteunen deze werkgroep sinds
2014, en zijn verheugd dat hun strijd nu tot en goed einde is gebracht.

Gemeente Groningen heeft een ontwerpvisie gemaakt voor de wijken Hunze en Van Starkenborgh. Stichting Het Groninger Landschap grijpt dit moment aan om door herinrichting de natuurkwaliteit en de recreatiebeleving
van hun gebied te vergroten. Deze ontwikkeling past in de Hunzevisie die
in 1995 is opgesteld met partners als het waterschap Hunze en Aa's, provincie Groningen, gemeente Groningen, Wereld Natuurfonds en Stichting Het
Drentse Landschap. Voor deze maatregelen voor het verbeteren van natuurkwaliteit ontvangen zij $ 10.000 van ons fonds.
Natuurgebied De Brand (in gemeenten Tilburg en Haaren) maakt deel
uit van het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Stichting Het
Noordbrabants Landschap krijgt de gelegenheid om vier kleine percelen
grond aan te kopen in dit gebied, ter grootte van 3,5 hectare. De Brand is een
belangrijk leefgebied voor de boomkikker in Noord-Brabant, en door aankoop van de percelen kan de stichting dit gebied optimaal inrichten voor
deze zeldzame kikkersoort. Het Dinamo Fonds ondersteunt dit initiatief
met $ 15.000.
Het gebied Aekingerzand is onderdeel van het Drents Friese Wold &
Leggerveld. Dit stuifzandgebied is een broedgebied van de tapuit. Vogelbescherming Nederland onderzoekt hoe deze vogelsoort behouden kan
worden en doet sinds enkele jaren onderzoek naar dit specifieke leefgebied.
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Voor het kunnen uitvoeren van nestbescherming, het plaatsen en onderhouden van nestkasten en het ringen en monitoren van de tapuiten zoekt
de vogelbescherming financiële ondersteuning. De beheersmaatregelen
voor het Drents Friese Wold & Leggerveld die Staatsbosbeheer heeft opgesteld, versterken de plannen van Vogelbescherming Nederland, en dat
maakt het een kansrijk project. Vogelbescherming Nederland ontvangt
daarom $ 10.000 van het Dinamo Fonds.
Stichting Het Drentse Landschap wil een perceel grasland langs Plankensloot nabij het Zuidlaardermeer aankopen. Het perceel grenst aan de
zuidzijde aan het natuurontwikkelingsgebied de Noordma, waar de delta
van de Hunze naar het Zuidlaardermeer moet worden gerealiseerd. Voor
de aankoop ontvangt de stichting van het Dinamo Fonds een bijdrage van
$ 10.000.
Stichting Landschap Noord-Holland wil graag de cultuurhistorisch belangrijke kastanjelaan van de Overplaats herstellen, behorende bij landgoed
de Hartenkamp, gemeente Heemstede. Dat betekent dat de zieke en aangetaste kastanjebomen gekapt moeten worden en er nieuwe bomen worden
aangeplant. Met het oog op hun hoge ecologische waarde blijven de oude
kastanjestammen waar mogelijk staan. Dit landschapsherstelproject wordt
mede gefinancierd door Dinamo Fonds, met een bedrag van $ 4.640.
Nanninga’s bos, gelegen tussen Groningen en Drachten, is van oorsprong
een 27 hectare groot productiebos van naaldhout. Stichting Het Groninger
Landschap zet zich al decennia in voor een geleidelijke overgang van dit
bos naar natuurbos. Inmiddels zijn er enkele bijzondere dieren waargenomen, zoals de bosuil, de venwitsnuitlibel en de noordse witsnuitlibel. Om
de biotoop voor libellen en de heikikker in Nanninga’s bos te verbeteren, wil
de stichting een vennetje afplaggen om een geleidelijke overgang tussen
water en land te maken. Het Dinamo Fonds ondersteunt dit project met
$ 4.000.
Stichting Behoud Historische Landgoederen Oostelijke Veluwezoom voert
al jaren een verbeten strijd om het landgoed Rhederhof te behoeden voor
woningbouw. Haar inspanningen hebben tot nu toe vruchten afgeworpen. Dat is mede mogelijk gemaakt door de eerder van het Dinamo Fonds
ontvangen subsidie. De juridisch-bestuurlijke aanpak en het niet-aflatend
doorzettingsvermogen van de stichting verdienen bewondering. Voor
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uitkeringen monumentenzorg
Rhederhof lijkt het Uur U aangebroken, de kansen lijken niet slecht. Het
Dinamo Fonds kent de stichting het hele gevraagde bedrag ad $ 12.000 toe
en hoopt dat haar jarenlange inspanningen definitief met succes bekroond
worden.
Het Levend Archief is in 2017 opgezet met als doel zaden van inheemse
plantensoorten te verzamelen, op te kweken en te bewaren, ten behoeve
van natuurbescherming. Bijvoorbeeld om kweekprogramma’s op te zetten
om populaties te redden. Het project is een gezamenlijk initiatief van Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen, de Nationale plantencollectie
en de universiteiten van Amsterdam, Wageningen en Nijmegen. Stichting
ravon, afdeling floron coördineert het initiatief en levert de secretaris. Zij
vraagt een bijdrage voor de kosten van de secretaris in deze opbouwfase.
De stichting ontvangt hiervoor $ 6.740.
Het gebied Vledders en Leijer Hooilanden is een uniek beekdal waar door
de natte omstandigheden sterke vervening heeft plaatsgevonden. De afgelopen decennia is het gebied aanmerkelijk droger geworden door ontwatering voor landbouw. Stichting Landschap Overijssel is ervan overtuigd dat
mede door de sterke kweldruk en de kwaliteit van het grondwater prachtige natuur teruggebracht kan worden in dit gebied. Om de regie te houden
op het waterpeil wil de stichting daarom alle grond in eigendom hebben.
Voor de grondaankoop ontvangt zij een bijdrage van het Dinamo Fonds van
$ 15.000.
Landgoed Martenastate is een historische plek in Koarnjum, Friesland.
Het park staat bekend om zijn rijke stinzenflora, karakteristieke lanen en
eeuwenoude bomen. Stichting Martenastate heeft twee naastgelegen percelen in handen gekregen, met een oppervlakte van 2,5 hectare. Hiervoor
heeft de stichting samen met It Fryske Gea een inrichtingsplan gemaakt,
dat een zogeheten stinzenflorasingel en stinzenflorabos omvat. Voor dit
plan ontvangt zij $ 7.500 van het Dinamo Fonds.
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Zoals elk jaar was het weer een plezier om alle subsidieaanvragen te bestuderen. Behalve een grote betrokkenheid bij ons erfgoed, spreekt er een groot
enthousiasme en doorzettingsvermogen uit om vaak lastige projecten te
realiseren. Dat geldt net zo goed voor kleine groepen vrijwilligers die het dak
van de dorpskerk willen repareren, als voor professionele organisaties die al
hun creativiteit aanwenden en bereid zijn tot het uiterste van hun financiële mogelijkheden te gaan om ambitieuze projecten te realiseren. Gelukkig
wordt hun enthousiasme ondersteund door vele particuliere giften en fondsen. Het Dinamo Fonds draagt graag bij aan deze activiteiten die verankerd
zijn in de samenleving, die mensen bij elkaar brengen, en die verleden, heden
en toekomst met elkaar verbinden.

monumenten - kerken
De Heilige Geestkerk in Heerenveen werd gebouwd in de jaren dertig van de
vorige eeuw en valt op door de bijzondere samenhang tussen het interieur
en het exterieur. De leien dakbedekking van de toren is aan vervanging toe,
en daar zoekt de r.k. Petrus en Paulusparochie financiële ondersteuning
voor. Het Dinamo Fonds keert $ 3.000 uit voor dit restauratieproject.
Ook de toren van Petrustsjerke Garyp moet gerestaureerd worden, al gaat
het bij deze kerk om ingrijpender onderhoud. Niet alleen de dakbedekking,
ook de muren en de klok moeten worden aangepakt. Het eenvoudige kerkje is een rijksmonument, en stamt uit 1838. Protestantse Gemeente Garyp
in samenwerking met sbkg Noord-Nederland vroeg het Dinamo Fonds om
financiële ondersteuning voor dit project, en ontving $ 1.500.
Stichting Pelikaankerk is sinds 2012 eigenaar van de Pelikaankerk in Leeuwarden, en heeft inmiddels grootschalige restauraties en renovaties laten
uitvoeren. Het rijksmonument stamt uit 1932. Ook de tuinmuren rondom
de kerk zijn toe aan restauratie, daarbij moeten fundering, metselwerk en
rollagen worden aangepakt. De stichting heeft daarvoor een bijdrage van
$ 1.000 van het Dinamo Fonds ontvangen.
Midden in Oosterend op Texel staat de van oorsprong twaalfde-eeuwse
Sint Maartenskerk. De torenkerk vormt een herkenningspunt in het voornamelijk vlakke landschap. De ligging dicht bij de Waddenzee, onder invloed
van zout en wind, heeft impact op de conditie van het gebouw. Dat vraagt
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daarom voortdurend onderhoud, en inmiddels is er weer een grootschalige restauratie nodig, zowel aan het exterieur als aan het interieur. Protestantse Waddengemeente Texel heeft daar een restauratieplan voor opgezet,
waarvoor het Dinamo Fonds $ 1.500 uitkeert.
Een andere kerk die een grondige restauratie tegemoet gaat, is de SintMichielskerk in het historische centrum van Sittard. Dit zeventiendeeeuwse bouwwerk is opgetrokken in barokstijl, het originele interieur is
nog grotendeels bewaard gebleven. Onder de restauratiewerkzaamheden
vallen de behandeling van interieuronderdelen tegen houtworm, het verhelpen van lekkages, en het herstellen van dakbedekking, goot- en metselwerk. r.k. Kerken Sittard beheert de kerk en is verantwoordelijk voor de
restauratie. Ter ondersteuning van het project draagt het Dinamo Fonds
$ 1.500 bij.
De Nieuwe Kerk van Den Helder is een neoclassicistisch gebouw uit 1839.
Het is de oudste kerk van de stad; oudere kerken gingen in de Tweede Wereldoorlog verloren. François Haverschmidt (bekend als de dichter Piet
Paaltjens) was enkele jaren predikant van deze kerk. Ook de Nieuwe Kerk is
dringend aan restauratie toe. Een eerste restauratiefase was al afgerond, in
een tweede fase staan de gevels op het programma. De cascorestauratie wil
Stichting Bijbelclub Den Helder laten uitvoeren in samenspraak met leerling- en jonge restaurateurs om hen kennis te laten maken met de praktijk.
Het Dinamo Fonds heeft daar $ 2.000 voor beschikbaar gesteld.
Twintig jaar geleden is de Sint Lambertuskerk in Reuver grondig gerestaureerd, inmiddels zijn er weer restauratiewerkzaamheden nodig. Parochiecluster Beesel-Reuver-Offenbeek heeft daar een plan voor opgesteld, waarvoor aanvullende financiering gezocht wordt. De neogotische kruisbasiliek
is gebouwd in de tweede helft van de negentiende eeuw, naar een ontwerp
van architect Kayser. Bij dit restauratieproject gaat het onder meer om het
herstel van het dak en van voegwerk van de muren, herstel van kozijnen,
ramen en deuren, en bestrijding van houtaantastende insecten. Het parochiecluster kan rekenen op een bedrag van $ 1.500 van het Dinamo Fonds.
Dorpskerk Ruurlo, die vermoedelijk uit de veertiende eeuw stamt, biedt
heden ten dage onderdak aan uiteenlopende maatschappelijke en kerkelijke activiteiten. Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem is een verbouwing gestart om die functie optimaal te kunnen vervullen, ook voor grotere
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gezelschappen. Behalve een verbouwing van het interieur en uitbreiding
van faciliteiten, wordt er onderhoud gepleegd aan onder andere dakbedekking en stucwerk. Het Dinamo Fonds ondersteunt dit project met $ 1.500.
Een bijzondere aanvraag ontvingen we van Protestantse Gemeente Trynwalden in samenwerking met sbkg Noord-Nederland, voor de restauratie
van zogeheten rouwborden. Sinds de vijftiende eeuw bestaat het gebruik
om ter ere van een prominente overledene zo’n rouwbord te maken, die op
de gevel van het huis werd gehangen en naderhand aan de muur van de kerk
waar hij of zij begraven was. Op een rouwbord staan naam en wapenschild
van de overledene vermeld, met geboorte- en sterfdatum. De bijzondere
rouwborden van Martinuskerk in Gytsjerk (Giekerk) zijn meer dan 250 jaar
oud, en kennen weinig overschilderingen. Deze rijksmonumenten worden
op initiatief van de Protestantse Gemeente gerestaureerd. Het Dinamo
Fonds draagt daar $ 1.500 aan bij.
Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk van Terwinselen in Kerkrade werd in 1921 gebouwd, toen mijnbouw nog de belangrijkste inkomstenbron was voor woonkern Terwinselen. In de kerk herinnert de voorstelling van de mijn, de mijnwerkers en de Heilige Barbara (patrones van de
mijnwerkers) nog aan deze tijd. Het exterieur van kerk is afgelopen jaren
gerestaureerd, nu wordt er aandacht besteed aan het interieur. Pleisterwerk
wordt hersteld, gewelven en wandschildering worden gerestaureerd. Voor
dat restauratiewerk stelt het Dinamo Fonds $ 1.500 beschikbaar.
Ter gelegenheid van de vijfhonderdste verjaardag van Grote of Sint Laurenskerk Alkmaar wil Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in
Alkmaar een grootschalig restauratieproject afronden met het herstel van
de consistorie. Daarbij worden het gewelf, de lambrisering, het vaste meubilair en de inrichting van de kerk gerestaureerd. De imposante basiliek is het
grootste en drukst bezochte monument van Alkmaar. Het Dinamo Fonds
draagt in dit jubileumjaar $ 5.000 bij aan de financiering van dit project.
Kerk Oosterwold is de enige achtiende-eeuwse kerk in Groningen met
een kruisvormig grondplan. Daarmee onderscheidt het zich van andere
kerken in de regio. Het gebouw is in slechte conditie en is dringend aan restauratie toe. sbkeo (Stichting Behoud Kerkelijk Erfgoed Oostwold) vraagt
voor restauratie van de toren en het uurwerk een bijdrage van het Dinamo
Fonds. We komen daarin tegemoet met $ 1.500.

jaarverslag 2018

17

De middeleeuwse Grote of Andreaskerk is een sfeerbepalend bouwwerk in
Hattem, onderdeel van het beschermde stadsgezicht. De kerk functioneert
ook als ‘cultuurhus’. Het rijksmonument verkeert in een redelijke staat van
onderhoud, al is er restauratiewerk nodig aan het leien dak. Voor dat restauratieproject heeft Protestantse Gemeente i.w. Hattem $ 1.500 ontvangen
van het Dinamo Fonds.
Stichting Behoud de Antonius Abt Terheijden heeft bij het Dinamo Fonds
een aanvraag ingediend voor een financiële bijdrage aan de restauratie van
de toren van de H. Antonius Abtkerk. Deze kerk uit 1500 is het oudste en
grootste rijksmonument van de gemeente Drimmelen en is door Unesco
tot beschermd erfgoed uitgeroepen. De restauratiewerkzaamheden omvatten het herstellen en vervangen van hout- en metselwerk, reparaties aan
lood- en zinkwerk en vervanging van dakleien en glaswerk. We hebben de
aanvraag gehonoreerd met $ 1.500.
Ook de Protestantse Gemeente Delfzijl benaderde ons voor een bijdrage
aan een restauratie van een toren. De kerk waar het om gaat is de neoclassicistische waterstaatskerk van Farmsum uit 1868. Het lei- en loodwerk, de
loden vloer en tweede lantaarn van de torenspits zijn dringend aan vervanging toe. Daarnaast zijn de klokken in slechte staat. Het Dinamo Fonds
heeft $ 1.500 toegekend voor de restauratie.
De bekende Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk van Breda heeft een rijke
historie, en herbergt het mausoleum van de oude Oranje-Nassaus. De kerk
is tussen 1410 en 1550 door de Nassaus gebouwd. Dit cultuurhistorisch belangrijke monument vraagt om optimaal onderhoud, en Stichting Grote
Kerk Breda besteedt nu aandacht aan de restauratie van de versleten en afbrokkelende kalkstenen balustrades, beeldhouwwerk en ornamenten. Het
Dinamo Fonds keert daar $ 3.000 voor uit.

monumenten - orgels
De kerk van Longerhouw is uitgerust met een negentiende-eeuws orgel,
gebouwd door de Friese orgelmakers Van Dam & Zonen. Omdat het instrument er slecht aan toe is, heeft Protestantse Gemeente Schettens, Schraard
en Longerhouw er een restauratieplan voor opgesteld. Het Dinamo Fonds
keert $ 2.000 uit voor de uitvoering van dit plan.
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Eerder ondersteunde het Dinamo Fonds de restauratie van het orgel van de
Dorpskerk van Bleiswijk. Het orgel is in 1841 gebouwd door Amsterdamse
orgelbouwer Matthias van den Brink, en is geornamenteerd met houtsnijwerk en beelden. Dit verslagjaar vroeg het College van Kerkrentmeesters
Dorpskerk Bleiswijk ons een bijdrage om ook de pedaalkas van het orgel te
restaureren. Het Dinamo Fonds kende daarvoor $ 2.000 toe.
Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl zet zich in voor het behoud en gebruik
van de Nicolaaskerk Oldenzijl, en wil een Van Oeckelenorgel (1900) uit een af
te breken kerk laten overplaatsen naar Oldenzijl. Dit orgel is ondanks ouderdom en aardbevingen in goede technische staat gebleven. Maar de tand des
tijds heeft zijn sporen nagelaten, waardoor er wel een grondige restauratie
moet plaatsvinden. Voor restauratie en plaatsing in de Nicolaaskerk heeft
het Dinamo Fonds $ 1.500 uitgekeerd.
Het eind negentiende-eeuwse Maarschalkerweerdorgel van de parochiekerk Mije-Zegveld heeft afgelopen jaren vele restauraties ondergaan. Daardoor is het nog steeds goed bruikbaar, en heeft het zijn bijzondere klank
behouden. De orgelkast, de windladen en het pijpwerk zijn de laatste onderdelen die nog gerestaureerd moeten worden. Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Meije-Zegveld zocht daar financiering voor, en heeft van het
Dinamo Fonds een bijdrage van $ 2.000 ontvangen.
Het Niehoff-orgel van de Grote of Sint Nicolaaskerk in Brouwershaven
kent een roerige geschiedenis. Het is gebouwd in 1577, en heeft in de negentiende eeuw enige tijd in het Amsterdamse Rijksmuseum gestaan. Een
eeuw later, toen het orgel al in de Grote Kerk in Brouwershaven was ondergebracht, werd het door de watersnoodramp in 1953 ernstig aangetast
door het zoute water. Na een grote restauratie is het orgel in 1968 opnieuw
in gebruik genomen. Door slijtage zijn er in de loop der jaren windlekkages
ontstaan, en functioneert het orgel bijna niet meer. Stichting Grote of St.
Nicolaaskerk Brouwershaven vroeg een financiële bijdrage voor de restauratie van het orgel, het Dinamo Fonds keerde $ 2.000 uit.
Voor het monumentale Knol-orgel (1796) van de Hervormde Dorpskerk
in Zwartsluis is een restauratieplan opgesteld, met als uiteindelijk doel de
oorspronkelijk klank terug te brengen. Na een uitgebreide technische deelrestauratie in 2007 is het nu tijd voor de tweede fase van het herstelplan,
waarbij het pijpwerk gerestaureerd wordt. Hervormde Gemeente Zwartsluis
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vroeg aan het Dinamo Fonds een bijdrage van $ 2.000 en die aanvraag hebben we in zijn geheel gehonoreerd.

monumenten - molens
Molenaar Derk Coops (1768-1859) liet in 1818 in Zelhem, Achterhoek, zijn molen bouwen. De molen ging over van vader op zoon, en achterkleinzoon
Derk Jan Coops (1907-1980) zou er de laatste molenaar van worden. Hij liet
er in 1939 een dieselmotor in installeren, en enige tijd later werden de as en
de kap verwijderd. De huidige eigenaar wil de molen laten restaureren, en
daarom is de behoudsstichting Coops Molen opgericht. Doel van het grootschalige restauratieproject is de cultuurhistorische waarde van het bouwwerk te behouden en versterken, en de maalfunctie van de korenmolen te
herstellen. Dat betekent dat metselwerk en vloeren hersteld worden, en
kap, gevlucht en staart weer worden aangebracht. We waarderen het dat
er aandacht is voor de verwaarloosde molen, en dat er gekozen is voor een
fundamentele aanpak. Stichting Coops Molen kan rekenen op een bijdrage
van het Dinamo Fonds van $ 3.900.
De zeskantige molen van Niebert, Groningen, is in gebruik door vrijwilligers, die het ambacht van molenaar levend houden. Op initiatief van
Stichting Het Groninger Landschap volgen zij een opleiding bij het Korenmolenaarsgilde, en leren zij op ambachtelijke wijze graan te malen. Om dat
graan te mogen verkopen voor menselijke consumptie, moeten er hygiënische aanpassingen komen, zoals een stofafzuiging en gescheiden opslagmogelijkheden voor reinigingsmiddelen en levensmiddelen. De molen is
gebouwd in 1899 en is sinds 2011 in bezit van de stichting. De opbrengsten
uit de verkoop van meel zullen gebruikt worden voor het behoud van de
molen. Voor de noodzakelijke aanpassingen zoekt de stichting financiering,
het Dinamo Fonds draagt $ 500 bij aan dit sympathieke initiatief.
Molen De Kat is een gezichtsbepalend rijksmonument aan de rand van
het dorp Uitgeest. Nadat eerdere molens op deze plek door branden verloren gingen, werd in 1973 een achtkantige bovenkruier geplaatst, die
oorspronkelijk in 1842 in Alblasserdam gebouwd was als de houtzaagmolen ‘Ons Genoegen’. Voor het onderhoud van De Kat heeft Stichting Uitgeester en Akersloter Molens een restauratieplan opgesteld: de rieten kap
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wordt opnieuw gedekt, de ijzeren staartconstructie wordt gerestaureerd
en ook het metsel-, timmer- en schilderwerk worden onder handen genomen. Voor dit mooie lokale initiatief heeft het Dinamo Fonds $ 2.000 uitgekeerd.
De Loenderveense Molen uit 1652 ligt aan de Waterleidingplas bij Loenen
aan de Vecht en is gebouwd om de Loenderveense Polder te bemalen. De
molen is vorige eeuw toegerust met een fokwieksysteem, geïnspireerd op
het fokzeil van een zeilboot. Met dit systeem kon de molen ook bij matige
wind efficiënt malen. De vier fokwieken van de molen zijn dringend aan
onderhoud toe, en daar zoekt Utrechts Landschap financiering voor. Het is
de bedoeling dat de molen na restauratie weer wekelijks gaat draaien. Als
blijk van positieve waardering voor het restauratieproject stellen we een
bijdrage van $ 1.500 beschikbaar.
De in 1846 gebouwde Hoekstermolen uit Vijfhuizen verhuisde in 2000
naar Wommels, op de plek van de in 1959 afgebrande Van Aylvapoldermole.
Bijzonder aan deze molen zijn de door de firma Pot vervaardigde metalen
balken van het wiekenkruis, de zogeheten Potroeden. Deze zijn inmiddels
140 jaar oud en hebben door hun ouderdom een hoge cultuurhistorische
waarde. Potroeden waren heel belangrijk bij het gebruik van molens in Nederland en hebben bijgedragen aan het behoud van vele molens. Voor het
behoud van molens is een voorwaarde dat zij kunnen functioneren, anders
loopt hun conditie snel achteruit. Het wiekenkruis van de Van Aylvapoldermole is aan groot onderhoud toe, en om de financiering van de restauratie
rond te krijgen, keert het Dinamo Fonds $ 750 uit aan Stichting De Fryske
Mole. Een relatief kleine bijdrage, als steuntje in de rug om de begroting
rond te krijgen.

monumenten - overige
Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde heeft een aanvraag ingediend voor de restauratie van twee monumentale beelden van kunstenaar
Charles Eyck (1897-1983). De beelden staan op de luifel van de Rivièrahal,
een dominant beeldbepalend gebouw van architect Sybold van Ravesteyn.
Het Dinamo Fonds stelt van harte een bijdrage van $ 5.000 beschikbaar om
Eycks beeldengroep in oude luister te herstellen.
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Woongemeenschap Oudezijds 100 is gevestigd in een aantal historische
panden op de Amsterdamse Wallen, rondom Oudezijds Achterburgwal 100.
Vanuit die plek bieden vele vrijwilligers, vanuit een Christelijke overtuiging,
hulp en zorg aan mensen die het nodig hebben. Er zijn veel sociaal-maatschappelijke projecten ontwikkeld, en het initiatief heeft zich in de loop der
jaren uitgebreid en stevig verankerd in de stad. Door de huisvesting in het
hart van historisch Amsterdam staat de gemeenschap midden in de samenleving, tussen de hulpvragers in de binnenstad. Een keerzijde daarvan is dat
de monumentale panden waarin de gemeenschap gevestigd is veel onderhoud behoeven. Stichting Onderhoudsfonds Oudezijds 100 draagt daar zorg
voor. De panden zijn in goede tot zeer goede staat, de historisch-bouwkundige authenticiteit wordt maximaal beschermd. De panden kennen
een bewogen geschiedenis: op nummer 91 was ooit de kapel van koningin
Anna Paulowna gevestigd, op nummer 127 bewoonde Karel Appel vlak na de
Tweede Wereldoorlog een zolderkamer, en onder 129 zijn alle ondergrondse
gangen, cryptes en waterputten beschermd gebleven. Het Dinamo Fonds
draagt $ 25.000 bij aan de meerjarenbegroting voor het onderhoud van de
panden, die gezien de historie en de aard van de zorg essentieel zijn voor de
rol van de stichting in de samenleving.
Het kasteelachtige Huys te Warmont stamt uit 1303, en oogt met zijn omringende park als een laat-achttiende-eeuws buitenverblijf. De bijzondere
status van het huis leverde een miniatuurversie in Madurodam op. Huis en
park zijn in hun eeuwenlange bestaansgeschiedenis maar enkele keren van
eigenaar gewisseld, waardoor het slechts tweemaal ingrijpend verbouwd is.
Dit maakt het huis een waardevol voorbeeld van Nederlands historische architectuur in haar landschappelijke omgeving. Het huis verkeert in slechte
staat van onderhoud. Stichting Huis te Warmond kwam bij de grootschalige
restauratie van de westvleugel tot de conclusie dat de aanpak van de resterende restauratie en het duurzame behoud van het huis in betere handen
zou zijn bij een monumentenorganisatie. Daarom heeft de stichting aan
Vereniging Hendrick de Keyser verzocht om het gebouw in eigendom over
te nemen. De vereniging zag goede mogelijkheden om het huis na restauratie in een goede bouwkundige staat te houden met een gezonde exploitatie. Zij kon het gebouw echter alleen in eigendom nemen als de eenmalige
investering van koopsom en restauratiekosten behapbaar zouden worden
gemaakt. De vereniging was bereid een flinke eigen bijdrage te leveren van
ruim een miljoen euro, de Provincie Zuid-Holland heeft een bijdrage toegezegd van bijna $ 830.000. Voor het nog openstaande bedrag zocht de
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stichting financiële ondersteuning via crowdfunding en bij subsidiegevers
en fondsen. Het Dinamo Fonds droeg een bedrag van $ 5.000 bij. Sinds 15
januari 2019 is Vereniging Hendrick de Keyser eigenaar van het Huys.
De Fraeylemaborg in Slochteren dateert uit de dertiende eeuw en is sinds
1972 opengesteld voor publiek. Het museum trekt jaarlijks 100.000 bezoekers. Het grote park is een voorbeeld van de Engelse landschapsstijl, en is
vijf jaar geleden gerestaureerd. Voor De Fraeylemaborg, het Koetshuis en de
Oranjerie heeft Stichting Landgoed Fraeylemaborg een omvangrijk restauratieplan opgezet, om het landgoed en de historische gebouwen ook voor
de toekomst te behouden. Voor dit restauratieproject heeft het Dinamo
Fonds $ 5.000 uitgekeerd.
De grootschalige restauratie van het koninklijk jacht Piet Hein in 2013 en
2014 was een kostbare onderneming, waarbij er prioriteiten gesteld werden in de aan te pakken werkzaamheden. Om budgettaire redenen vielen
de dekken en de opbouw buiten het restauratieplan. Omdat er sindsdien
lekkages optraden, was het nodig ook deze onderdelen te herstellen en renoveren. Het renovatieproject van opbouw en dekken werd in twee fases
uitgevoerd, eind 2018 ging het laatste deel van de tweede fase van start.
Daar zocht Stichting Piet Hein nog financiering voor. Na afronding van beide fases zou het schip ten minste 25 jaar zonder grote problemen en kosten
in gebruik kunnen blijven. De Piet Hein is varend nationaal maritiem erfgoed. Het Dinamo Fonds ondersteunt dit project met $ 3.000.
Het negentiende-eeuwse boerderijcomplex Occo Reintiesheerd bestaat
uit een kop-hals-rompboerderij met een aangebouwde bijschuur, een bakhuis en een paardenstal. Sinds eind 2017 is de Occo Reintiesheerd in bezit
van Stichting Het Groninger Landschap. Het complex is karakteristiek voor
Groningen, het interieur is nog in goede, originele staat. In de bijschuur van
Occo Reintiesheerd staan de restanten van een zogeheten tbc-huisje opgeslagen. Rond 1900 was tuberculose een veelvoorkomende ziekte. Vanwege het grote besmettingsgevaar verbleven veel tbc-patiënten tijdens hun
ziekte in een houten tbc-huisje om in alle rust te herstellen. Zulke huisjes
konden bij een kruisvereniging of sanatorium geleend, gehuurd of gekocht
worden. De kleine huisjes waren op een draaibaar stalen onderstel gemonteerd, zodat ze met de zon mee konden draaien, en de patiënt optimaal
in de zon kon liggen. Stichting Het Groninger Landschap wil het opgeslagen tbc-huisje graag laten restaureren en terugplaatsen op het erf van de
Occo Reintiesheerd. Het hele complex wordt de komende jaren gerestaureerd, en zal een publieksfunctie krijgen. Het gerestaureerde tbc-huisje kan
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dan worden ingezet als ontvangstruimte en informatiepunt tijdens open
dagen. Het Dinamo Fonds draagt $ 2.000 bij aan dit restauratieproject.
Kloostercomplex Sion in Diepenveen (Overijssel) werd rond 1900 gebouwd door verdreven trappisten van de Belgische Sint Benedictusabdij. In
1935 werd het klooster een abdij: het enige cisterciënzerklooster boven de
grote rivieren. Omdat het onderhoud van het enorme complex niet meer
was op te brengen, vertrokken de abt met zijn broeders in 2015 naar een
kleinere locatie. Om de gebouwen en landerijen van de abdij te kunnen behouden, is in datzelfde jaar Stichting Nieuw Sion (sns ) opgericht. Samen
met Stichting IJssellandschap heeft sns de gebouwen en de omliggende
vier hectare grond kunnen kopen. De stichting wil met het complex ruimte bieden voor ‘gebed en contemplatie, stilte en eenvoud, handenarbeid
en gastvrijheid’. Om dat mogelijk te maken, en gasten te kunnen ontvangen, moet het complex grondig worden gerenoveerd en gerestaureerd. De
stichting wilde eind 2018 starten met de restauratie en renovatie van het
eerste gebouw; het voormalig Gastenhuis van het klooster. Dit Gastenhuis
is verbonden aan een tuin en de voormalige buitenkapel. De benedenverdieping is tien jaar geleden nog gedeeltelijk aangepast, de bovenverdieping
verkeert voor een groot deel nog in de oude staat. In het Gastenhuis kunnen de retraites plaatsvinden en bezinningsdagen worden georganiseerd.
Het Dinamo Fonds ondersteunt dit renovatie- en restauratieproject met
$ 5.000.
In 2018 was het 450 jaar geleden dat de Opstand (1568-1648) tegen de
Spaanse overheersing begon (de Tachtigjarige Oorlog), onder leiding van
Willem van Oranje. Museum Prinsenhof Delft grijpt dat moment aan om de
grafsteen van de grafkelder van nazaten van Willem van Oranje zichtbaar
te maken voor het publiek. In deze koninklijke grafkelder in de Waalse kerk
liggen de vijf kinderen begraven van Emilia van Nassau (dochter van Willem
van Oranje) en haar echtgenoot Emanuel van Portugal. Om het verhaal van
deze nazaten van Willem van Oranje aan de vergetelheid te onttrekken, wil
het museum de grafsteen permanent zichtbaar maken, als onderdeel van
de vaste collectie. Het Dinamo Fonds wil het museum ondersteunen, we
nemen daarom de kosten van het toegankelijk maken ($ 3.150) voor onze
rekening.
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Het imposante Groote Museum is het oudste gebouw van dierentuin Artis.
Amsterdams stadsarchitect Van Maurik ontwierp het rond 1850. Het lichte gebouw diende als sociale ontmoetingsruimte en zoölogisch museum.
Vanwege geldnood sloot het museum in 1947 noodgedwongen haar deuren,
en kreeg het gebouw een andere functie. Natura Artis Magistra spant zich
in om het bijzondere gebouw haar museumfunctie terug te geven, en is in
2016 een grootschalig restauratieproject gestart. Bijzonder is dat het interieur met de oude vitrinekasten vrijwel onaangetast behouden is gebleven.
Dat maakt het een uniek tijdsdocument. De restauratie vindt plaats in vijf
fasen, de geplande einddatum ligt in 2020. Het Dinamo Fonds levert een
bijdrage van $ 14.000 aan dit ambitieuze miljoenenproject.
Landgoed Oldengaerde kwam in 2013 in bezit van Stichting Het Drentse
Landschap. Met het project Revitalisatie landgoed Oldengaerde wil de stichting het landgoed in verschillende deelprojecten restaureren en nieuw leven inblazen. Een van die deelprojecten is gericht op het restaureren en
herbestemmen van het interieur van de havezate. Daarmee wordt verder
verval voorkomen en wordt het pand geschikt gemaakt voor duurzaam gebruik. Daarnaast zal de havezate beter toegankelijk gemaakt worden voor
het publiek, zodat bezoekers kennis kunnen maken met dit bijzondere monument. Vanwege de cultuur- en architectuurhistorische betekenis is de
havezate een zeer waardevol en zeldzaam monument. Het Dinamo Fonds
draagt graag bij aan de impuls voor het landgoed, en keert $ 10.000 uit voor
de restauratie van het monumentale pand.
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grafieken
uitkeringsgeschiedenis dinamo fonds

balans per 31-12 (gecomprimeerd)
300.000
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Effecten
Liquiditeiten

2018
2017		Passiva
2018
2017
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* Onttrekking aan de reserves.
De gecomprimeerde cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening van de Stichting Dinamo Fonds.
Deze jaarrekening is voorzien van een beoordelingsverklaring van pkf Wallast accountants.

2013
2014

2011
2012

2008
2009
2010

2005
2006
2007

2002
2003
2004

2000
2001

1998
1999

1996
1997

2017
2018

291.204

2017
2018

7.222.225

0
2015
2016

291.204			

50.000

2015
2016

7.222.225

100.000

1994
1995

2017 Lasten
2018
2017
126.372 Uitkeringen
284.880 150.000
164.832 Kosten		
103.932
97.736
Waardevermeer–
– Waardevermin638.013
89.692
dering effecten 			 dering effecten* 		
				
Resultaat
6.195.400
46.2242018
Netto donaties 7.028.630
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Ultimo 2018 bedraagt het stamvermogen van het Dinamo Fonds $ 14.003.500.
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financiën

bestuursaangelegenheden

Het jaar 2018 werd gekenmerkt door een paar structurele wijzigingen op
financieel gebied. Allereerst het overlijden van onze oprichter Donald van
Raalte in november. Hij heeft het Dinamo Fonds als zijn erfgenaam aangewezen. Ons komt, na aftrek van een groot aantal legaten die aan doelen zijn
uitgekeerd die in het verlengde van onze doelstellingen liggen, het ronde
bedrag van 7 miljoen euro toe. Een verdubbeling van ons vermogen en een
geweldige bijdrage aan de slagkracht van onze aanvragers. Wij zijn hem
daar zeer dankbaar voor.
Eerder in het jaar hebben wij in een plezierig overleg met de Belastingdienst een afspraak gemaakt over de hoogte van ons stamvermogen. Daarmee weten wij hoe we in de toekomst moeten omgaan met de regels die
voor een anbi (Algemeen Nut Beogende Instelling) gelden. De belangrijkste daarvan is dat al het geld dat in een jaar binnenkomt, moet worden
uitgekeerd, en dus niet mag worden opgepot. Uitgezonderd daarvan is het
stamvermogen van een anbi .
Afgesproken is dat ultimo 2017 ons stamvermogen $ 6,9 miljoen bedraagt.
Inclusief de nalatenschap en een inflatiecorrectie bedraagt het stamvermogen ultimo 2018 $ 14.003.500.
In de jaarrekening zoals u die gepubliceerd ziet, loopt de verwerking van
de nalatenschap nog door de cijfers heen.
De beurs heeft na een groot aantal goede jaren de opgaande lijn ook afgelopen jaar vastgehouden. Maar in december begonnen politieke en macro-economische onzekerheden op te spelen en viel de beurs scherp terug.
Daarmee boekten wij uiteindelijk een verlies van 4,4%. Inclusief de opbrengsten uit de effectenportefeuille en het vermogen, was het verlies 3,0%.
In januari liep de beurs weer op en zijn de verliezen weer ingelopen. Maar
de scherpe beweging naar beneden en daarna naar boven zijn tekenen van
een volatiele markt. En de politieke en macro-economische onzekerheden
zijn zeker nog niet voorbij. Het bijbehorende prudente beleggingsbeleid is
tekenend voor ons fonds.

Het bestuur heeft ook dit jaar enthousiast aan de doelstellingen van het
fonds gewerkt. Elders in dit jaarverslag besteden we daar uitgebreid aandacht aan. Wat de samenstelling van het bestuur betreft, heeft Rob Labadie
afgelopen jaar aangegeven te willen terugtreden als penningmeester. Het
bestuur betreurt dit, maar respecteert zijn besluit. Naast zijn gebruikelijke
werkzaamheden als penningmeester heeft hij de gesprekken met de belastingdienst over de anbi -status op een bevredigende wijze weten af te
ronden.
Het overlijden van de oprichter van het fonds, Donald van Raalte, bracht
ons in een ander vaarwater. Het fonds werd als enig erfgenaam in zijn testament vermeld. In verband daarmee heeft Rob de executeur-testamentair
Ton den Ouden bijgestaan bij het afwikkelen van het testament. Ook hiervoor zijn we hem veel dank verschuldigd.
Om de vacature van penningmeester te kunnen vervullen, hebben we
een selectiecommissie geformeerd. Deze stelde een functieprofiel op. We
waren zeer ingenomen dat de vacature op de site van Nationaal Register
geplaatst kon worden. Deze organisatie richt zich onder meer op de werving en selectie van commissarissen, toezichthouders en bestuurders. De
selectiecommissie ontving in totaal zeven reacties. Na gesprekken met vier
belangstellenden heeft zij een keuze kunnen maken. De betrokken kandidaat diende toestemming van zijn werkgever te vragen. Toen de voorwaarden van zijn werkgever bekend werden, is vervolgens bekeken hoe deze het
best ingepast konden worden in het gedachtegoed van het fonds. Aan het
eind van het jaar was dit proces nog niet voltooid. Het bestuur verwacht
het selectieproces succesvol te kunnen afronden in de eerste helft van 2019.
Met het oog op een nieuwe adviseur voor de doelgroep Monumenten
staat er binnenkort een kennismaking op de rol. We zijn benieuwd!
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uitkeringsregister
*) Voor de uitkeringen gedaan in de periode 1992 t/m 2015 verwijzen we u naar onze website, www.dinamofonds.nl
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St. D’asiel Gorinchem, aanp. buitenrmte C
’t Swieneparredies, N. Scheemda, rep. bus C
Zuiderzee Zwerfdieren, L’stad, hokken
C
St. Dierenhulp Dierenambu. Tiel, ambu. C
Vogelwerkgrp Boxmeer, nestkasten
C
St. Melief, R’dam, verv. volières
C
Vogelasiel Someren e.o., binnenkooi
C
Haags Dierenc., Soc Fonds Med Ingrepen C
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
Vogelwerkgroep Boxmeer, nestkasten
C
St Scheldekat, Vlissingen, opv. zwerfkatten $
St Wings of Chance,Andijk, roofvogelopv. $
St Zwerfkatten Ned., Nw Beijerland, tnrc $
Swiffers Hoeve, Nwe Wetering, ren. schuur C
D’asiel Schouwen-Duiveld.,Zierikzee,tnrc $
St Prov Drents Dierenteh Beilen, verblijf
C
St Dier&Recht, A’dam, rashondenprobl.
C
St Zuiderzee Zwerfdieren,L’stad, verblijf
$
St Zwerfkatten Rijnmond, R’dam, nwe vloer $
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2.006
4.930
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6.871
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2018
2018
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Dierenambulance Nijmegen, buitenrennen $ 4.695
St Dierenopvangcentrum Oldenzaal,verblijf C 7.500
St. Dierenpiramide,Stadskanl, omheining $ 10.408
St Collie &Co, Oirsbeek, dierenartskosten $ 2.000
Kinderboerd. Kloosterhof,Warmond, hooi C 3.150
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2016
2016
2016
2016
2016
2016
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2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
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2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

doelgroep natuurbehoud
Vogelbescherming Nederland, rietherstel C 4.000
Vogelbescherming Nederland, weidepomp C 3.000
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
St Martenastate, Koarnjum, grondaankoop C 7.500
St L’schap Overijssel,Dalfsen, grondaank. C 15.000
St ravon, Nijmegen, inzet secretaris
C 6.740
St Beh Hist Landgd O.Veluwezm, jurd. adv. C 12.000
St Groninger L’schap,Haren, verb. biotoop C 4.000
St L’schap nh, Heiloo, herst kastanjelaan C 4.640
St Drentse L’schap, Assen, grondaankoop C 10.000
Vogelbesch. Ned, tapuit Aekingerzand
C 10.000
St Noordbr. L’schap,Haaren,grondaank.
C 15.000
St Groninger L’schap,Haren, Hunzezone
C 10.000

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

doelgroep monumentenzorg
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.
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C
C
C
C
C
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C

1.500
1.500
1.500
1.000
1.500
1.500
1.000
1.000
1.500

2016 Prot. Gem. te Zundert, herin. kerkgeb.
C
2016 Prot. Gem. Langweer, rest. kerk en herin.
C
2016 Prot. Gem. Monster, ren. kerk
C
2016 GKV Rotterdam Centrum, herin. kerkgeb. C
2016 St. Vr. Vaassense Dorpskerk, rest. toren
C
2016 St. Vr. Sloterkerk, A’dam, rest. kerk
C
2016 Herv. Gem. Sint Maartensdijk, rest. kerk
C
2016 Mo.st. Boarnsterhim, Himpenserp.molen C
2016 St. De Fryske Mole, rest. van 3 molens
C
2016 St. Erfg’d Kollumerland en Nieuwkruisland C
2016 Molenst. Súdwest-Fryslân, Pol.mol.De Snip C
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
2017 Prot. Gem. Beilen, herin. Stefanuskerk
C
2017 Prot Gem Minnertsga, rest dak Meinardskerk C
2017 Herst. Herv. Gem Poortvliet, binnenm. Kerk C
2017 Herv. Gem. Waspik, restauratie kerkgebouw C
2017 St. Cult. Centr. Oosterkerk Hoorn, rest.
C
2017 Prot. Gem. Oldelamer, renovatie kerk
C
2017 Prot. Gem. Hengelo, aanp. kerkinterieur
C
2017 Rem. Gem. Hilversum, onderhoud Kapel C
2017 pkn Gem. Tjerkwerd-Dedgum, herin. kerkgb. C
2017 Prot Gem Menaldum, rest herin. Kerk Menaam C
2017 St. Beh. Finkegae, rest. kerkgeb Vinkega
C
2017 Grote Kerk Epe, rest. Meere-orgel
C
2017 St Nat Orgelm Elburg, Van Der Weele-orgel C
2017 H. Michaëlk. Harlingen, rest. Adema-orgel C
2017 Herv Gem Genemuiden, Zwier van Dijk-orgel C
2017 St. Beh. Molen Gerrit Goukespolder, rest. C
2017 Molenst. Súdwest-Fryslân, rest. windmotor C
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St. Utrechtse Molens, rest. Molen Geesina C 3.000
St. Piet Hein, Rotterdam, rest kon. jacht
C 1.000
HdK, A’dam, rest. keuken Huis L.v Meerten C 2.000
vvag, A’dam, rest. timpaan Grimburgwal C 2.000
St. Monumentenzorg Leeuwarderadeel, rest. C 1.000
Monument.st. Boarnsterhim, k.toren AegumC 2.000
St Grote Kerk Breda, restauratie
$ 3.000
Prot Gem Hattem, rest Grote of Andreaskrk $ 1.500
St Beh Mo Kerken Alkmaar, rest Grote Kerk $ 5.000
O.L.V. Onbevl Ontv Kerk Terwinselen, rest $ 1.500
Prot Gem Ruurlo-Barchem, rest dorpskerk $ 1.500
RK Parochie Reuver, rest St Lambertuskerk $ 1.500
St Bijbelclub Den Helder, rest Nwe Kerk
$ 2.000
RK Kerken Sittard, rest St Michielskerk
$ 1.500
Prot Waddengem Texel, rest St Maartenskrk $ 1.500
RK Petrus & Pauluspar H’renveen,kerktoren $ 3.000
St Pelikaankerk,Leeuwarden, rest tuinmuur $ 1.000
Prot Gem Garyp, rest toren Petrustsjerke $ 1.500
Prot Gem Trynwalden, rest rouwborden
$ 1.500
St Beh Kerkelijk Erfgoed Oostwold, rest
$ 1.500
St Beh Antonius Abtkerk Terheijden, rest $ 1.500
Prot Gem Delfzijl, rest kerktoren Farmsum $ 1.500
Hervormde Gem Zwartsluis, rest Knol-orgel $ 2.000
St Nicolaaskrk Brouwershaven,Niehoff-org $ 2.000
Par. Meije-Zegveld, Maarschalkerweerd-org $ 2.000
St Nicolaaskrk Oldenzijl, Van Oeckelen-org $ 1.500
Dorpskerk Bleiswijk, M. van den Brink-org $ 2.000
Herv Kerk Longerhouw, rest Van Dam-orgel $ 2.000
St Fryske Mole, rest Van Aylvapoldermole $ 750
Utrechts L’schap,rest Loenderveense Molen $ 1.500
Uitgeester&Akersloter Molens, mln. De Kat $ 2.000
St Groninger L’schap, Nieberter molen
$ 500
St Coops Molen, Zelhem, rest Coops molen $ 3.900
St Drentse L’schap, Havezate Oldengaerde $ 10.000
Artis, A’dam, rest artis-Groote Museum
$14.000
Mus Prinsenhof Delft, kon graf Waalse krk $ 3.150
St Nieuw Sion, Diepenveen, rest klooster $ 5.000
St Groninger L’schap, Haren, tbc-huisje
$ 2.000
St Piet Hein, Rotterdam, rest kon. jacht
$ 3.000
St Landgd Fraeylemaborg, Slochteren, rest $ 5.000
St Huis te Warmond, rest Huys te Warmont $ 5.000
St Onderhdsfonds O.zijds 100,A’dam,rest $ 25.000
St Kon R’damse Diergaarde, rest beelden $ 5.000
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Jan van Nassaustraat 102
2596 bw ’s-Gravenhage
tel: 070 - 324 60 06
www.dinamofonds.nl

