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ANBI Beleidsplan Dinamo Fonds  2018 – 2021   
  
  

1. Inleiding  

De oorspronkelijke DVR stichting is in 1991 opgericht door de heer D.E. van Raalte.  In 2006 

is gekozen voor een andere naam die meer duidelijk maakt waarvoor de stichting staat. De 

naam van het Dinamo Fonds is afkomstig van de eerste twee letters van de doelgroepen - 

dieren - natuur - monumenten.    

Momenteel houdt het Dinamo Fonds kantoor in Den Haag.   

Het Dinamo Fonds heeft een ANBI status.    
  

  

2. Missie  

Het Dinamo Fonds beoogt het welzijn van dieren, het beschermen van natuur en landschap 

alsmede het onderhouden/restaureren van monumenten te bevorderen opdat deze behou-

den blijven voor toekomstige generaties in Nederland.   

  

  

3. Doelstelling   

Het Dinamo Fonds is een goede doelen organisatie die opkomt voor het welzijn van dieren, 

bescherming van natuur en landschap en het (doen) onderhouden respectievelijk restau-

reren van monumenten in Nederland.  

Het fonds bereikt deze doelstelling door instellingen die een gefundeerde aanvraag doen 

binnen een van de drie sectoren een subsidie te verlenen.  

De stichting heeft geen winstoogmerk.  

Bij eventuele liquidatie wordt het batig saldo besteed aan een ANBI-instelling met een soort-

gelijke doelstelling als die het Dinamo Fonds heeft.  

  

  

4. Werkzaamheden  

Natuurlijke en rechtspersonen kunnen elektronisch een aanvraag voor ondersteuning 

indienen, waar mogelijk voor aanvang van het te subsidiëren project.   

Het Dinamo Fonds kent twee aanvraagrondes, de deadline is 1 maart respectievelijk  

1 september van het desbetreffende kalenderjaar.  

Alle complete aanvragen worden per doelgroep beoordeeld door een bestuurslid, eventueel 

aangevuld met een expert review van een adviseur. Tijdens de bestuursvergaderingen in het 

voor- en najaar worden de ontvangen aanvragen behandeld en wordt een definitieve 

selectie gemaakt van de projecten die een uitkering zullen ontvangen.  

  

  

5. Werving van middelen   

Het vermogen van de stichting bestaat uit liquide middelen en/of beleggingen.                 
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Het vermogen wordt gevoed door donaties waarvan is geoormerkt dat die bestemd zijn 

om aan het vermogen te worden toegevoegd. Zonder dit voorbehoud worden donaties 

het volgende jaar gebruikt voor uitkeringen aan de beoogde doelen.   

Rente uit obligaties, deposito’s en spaarrekeningen, en dividenden van beleggingen in aan-

delen worden toegevoegd aan de uitkeringen.  

Ook bestaat er een voorziening die als buffer dient om rekening te houden met redelijker-

wijs te verwachten fluctuaties in inkomsten of toekomstige rendementen. In goede beurs-

jaren kan aan de voorziening in redelijkheid worden toegevoegd, in mindere jaren kan er 

vermogen vrijvallen en worden toegevoegd aan de uitkeringen. 

Het oogmerk van elke belegging dient in de eerste plaats het verwerven van rendement in  

te houden. Dit behoeft niet noodzakelijkerwijs een rendement op korte termijn te zijn, noch 

hoeft onder rendement uitsluitend inkomsten in contanten te worden verstaan. Voorts 

wordt het aspect van instandhouding van het stamkapitaal steeds in aanmerking genomen. 

Voor die instandhouding wordt elk jaar een bedrag ter grootte van de inflatiecorrectie aan 

het stamkapitaal toegevoegd. Ook wordt een continuïteitsreserve aangehouden van circa 

1,5 keer de jaarlijkse kosten. 

  

Er is geen bestuurslid met specifiek aandachtgebied voor donaties. Donaties komen nu  

van mensen die het fonds reeds geruime tijd kennen dan wel van mensen die door de 

uitkeringen aan goede doelen binnen onze doelstelling het fonds hebben leren kennen.    

  

  

6. Beheer van het vermogen van het Dinamo Fonds   

Het fondsvermogen wordt door de penningmeester belegd in twee categorieën effecten, te 

weten kansrijke beleggingen als aandelen en risicopremie beleggingen zijnde rentedragende 

obligaties, deposito's en saldi op spaarrekeningen. Gestreefd zal worden naar evenwicht 

tussen beide categorieën. Indien de waarde van één van deze categorieën uitstijgt boven de 

60% van het fondsvermogen, zal de penningmeester maatregelen nemen om het evenwicht  

te herstellen.    

  

Baten en kosten  

In contanten ontvangen rente en dividend worden als inkomsten geboekt. Ontvangen 

bonussen, stockdividenden, claims e.d. worden als vermogensmutaties beschouwd.   

  

  

7. Besteding van het vermogen   

Vermogen dat voor 31 december 2007 is opgebouwd is stamvermogen. Daarnaast is er een 

inflatiecorrectie over die periode toegevoegd. Ook wordt onder stamvermogen gerekend  

de donaties welke zijn ontvangen en waarvan de donateurs die hebben geoormerkt als een 

bijdrage aan het vermogen.  

Gegadigden voor een uitkering uit het vermogen zijn instellingen die een van de doelen 

beogen te realiseren. Elk van de drie doelgroepen kan aanspraak maken op een derde van 

het te verdelen bedrag.     

  

Het totale bedrag aan uitkeringen in 2019 bedraagt 300.000 euro.   
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Elk voorafgaand jaar wordt het beoogde bedrag voor het daarop volgende jaar besproken. 

Daarbij komen de voor uitkering bestemde donaties en de behaalde koerswinst in 

aanmerking.  

Een geleidelijke groei van de uitkeringen uit het basisbedrag wordt beoogd, daardoor 

kunnen in sommige jaren uitkeringen ten laste van het vermogen en van de voorziening  

plaatsvinden. Ook kunnen bedragen in redelijkheid aan de voorziening worden toegevoegd.    

  

Ten laste van het saldo aan inkomsten in enig jaar komen de kosten, met uitzondering van 

die, welke redelijkerwijs aan de kostprijs van beleggingen dienen te worden toegeschreven. 

Het overblijvende komt in beginsel in aanmerking voor uitkering.    

  

Het bestuur ziet erop toe dat normaliter de jaarlijks te maken kosten niet uitstijgen boven  

de anderhalf procent van het in dat jaar berekend gemiddeld vermogen. Uitzonderingen op  

deze regel worden in de notulen van de vergadering van het bestuur omstandig 

gemotiveerd.   

   

Mocht in enig jaar het saldo aan inkomsten en een uitkering uit de daartoe gevormde 

voorziening onvoldoende zijn om een redelijk bedrag aan uitkeringen te kunnen betalen  

dan is het bestuur gerechtigd af te wijken. Besluiten van deze aard worden in de notulen  

van de vergadering waarin zij zijn genomen, omstandig gemotiveerd.   

 

Indien het bestuur van mening is dat het volgens bovenstaande richtlijnen voor uitkering  

in aanmerking komende bedrag onvoldoende is om de doelstellingen van de stichting  

naar vermogen te dienen, is het bestuur eveneens gerechtigd van bovenstaande regels af  

te wijken, mits de besluiten van deze aard in de notulen omstandig worden gemotiveerd.    

  

  

8. Organisatie van het fonds   

Het Dinamo Fonds kent verschillende gremia. Deze worden hieronder beschreven.    

  

Bestuur   

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en tenminste twee 

algemene leden.   

Geen van de bestuursleden heeft een meerderheid van de zeggenschap.   

Mutaties in het belegd vermogen of op een van de rekeningen bij de bank worden, met  

een uitzondering van bedragen tot € 500 welke voor kantoor worden aangewend, geaccor-

deerd door twee bestuursleden of een bestuurslid en de directeur.    

  

Adviseurs   

Deze worden door het bestuur benoemd en hebben als taak het bestuur in voorkomende 

gevallen te adviseren over aanvragen die nadere aandacht vergen.    

  

Comité van aanbeveling   

Het Dinamo Fonds kent een comité van aanbeveling dat momenteel bestaat uit vooraan-

staande Nederlanders. Zij onderschrijven de doelstelling van het Dinamo Fonds en  



5  

  

bevelen het Fonds aan.   

  

Bureau van het Dinamo Fonds  

Het bestuur wordt ondersteund door een directeur die verantwoordelijk is voor de dage-

lijkse gang van zaken op kantoor.    

De financiële administratie van het Dinamo Fonds is uitbesteed. De jaarrekening wordt elk 

jaar door een accountant van PKF Wallast beoordeeld.   

 

  

 9. Samenvatting werkzaamheden   

Werkwijze   

Naast de statuten worden de werkwijze, taken en verantwoordelijkheden beschreven in het 

reglement.   

Het bestuur vergadert viermaal per jaar. In de voorjaars- en najaarsvergadering wordt 

besloten welke aanvragen gehonoreerd worden. Daarnaast is er overleg met de adviseurs.   

Bestuur en adviseurs ontvangen geen honorering of vacatiegeld voor hun werkzaamheden.   

  

Uitkeringen   

Jaarlijks worden in het voor- en najaar de inkomsten uit het beheerde vermogen uitgekeerd 

aan dierwelzijn, bescherming van natuur en landschap en monumentenzorg.  

Elk doel krijgt in beginsel eenzelfde bedrag en dat wordt besteed aan aanvragen die binnen 

de betreffende categorie vallen.    

  

Verantwoording   

Jaarlijks worden in het jaarverslag de werkzaamheden beschreven en de uitkeringen 

vermeld.  

Gestreefd wordt de jaarlijkse organisatiekosten maximaal 1,5% van het vermogen te laten 

bedragen.    

  

Externe contacten   

Het Dinamo Fonds onderhoudt contacten met organisaties die actief zijn in een of meer 

sectoren van de doelgroepen.  

  

6 januari 2020  

  


