
!"#$%&#$$'()  Het Dinamo Fonds is een vermogensfonds 
dat opkomt voor dierenwelzijn, natuurbehoud en monumentenzorg. 
Deze doelen worden gesteund met jaarlijkse uitkeringen. De bron 
daarvan zijn de ne!o-inkomsten uit het fondsvermogen. Gegadigden 
voor een uitkering zijn instellingen, die een 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 
om tot de betaling van de toegekende uitkeringen over te gaan. Het 
Dinamo Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen 
nut beogende instelling ("#$%), met alle &scale faciliteiten van dien. 

Het Dinamo Fonds hee! 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 blij! dus permanent gesteund worden. 
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Prof. mr. Pieter van Vollenhoven – oud-voorzi.er van het Nationaal 
Restauratiefonds en Nationaal Groenfonds
Mr. Hans van den Broek – oud-minister van Buitenlandse Zaken; oud-lid  
van de Europese Commissie
Drs. Aad G. Jacobs – oud-voorzi.er van de Raad van Bestuur +%, Groep
Dr. Pieter Winsemius – oud-minister van /0$1; oud-voorzi.er van de 
Vereniging Natuurmonumenten
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Drs. Hubert van Woudenberg Hamstra, voorzi!er – directeur 
Bestuursdienst 234
Mr. Olaf A.R.M. Smits van Waesberghe, secretaris – directeur Nationaal 
Register en directeur 56 Academy
Mr. Casper H. Knol, penningmeester – senior banker verenigingen en 
stichtingen Van Lanschot Bankiers 
Drs. "érèse A.Y. van Gijn-Bruggink – strategisch adviseur duurzame
gebiedsontwikkeling
Eduard E. van Raalte #$# – projectmanager Nationale-Nederlanden
Cathrien M.R. van Verschuer #%& '( – dierenarts en directeur/eigenaar 
coachings- en adviseringsbureau
Ir. Peter M. Weeda – coach / voorheen manager Rijksoverheid
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Prof. dr. Jaap J. van Duijn – oud-bestuurslid en chief investment o7cer Robeco 
Dr. W.F. Goswin A. Immink – oud-praktiserend dierenarts 
Ir. Evert Jan Nusselder – architect-adviseur monumentenzorg
Jhr. mr. Frans C.M. van Rijckevorsel – oud-hoofd Directie Natuur- en 
Landschapsbescherming ministerie van 869
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Mevrouw Tineke A. van Raalte-Snoek – directeur
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Het bestuur van het Dinamo Fonds is ook in /.-1 buitengewoon veel 
dank verschuldigd aan de donateurs en de vrijwillige adviseurs van het 
fonds. Wij danken hen voor hun inzet voor de projecten en organisaties 
die we als Dinamo Fonds ondersteunen. Dit jaar waren dat er weer meer 
dan vorig jaar. Het motiveert ons enorm te merken dat er zoveel mensen 
in het land zijn die zich inze!en voor dierenwelzijn, natuurbehoud en 
monumentenzorg.
 Het bestuur heeJ het totaal uit te keren bedrag voor /.-1 verhoogd naar 
bijna KL8......, in /.-= was dat KL/=0..... In dit verslagjaar ontvingen in 
totaal 1. aanvragers een uitkering tegenover 2/ aanvragers in /.-=.
 In tegenstelling tot voorgaande jaarverslagen, vindt u in dit nieuw 
opgeze!e jaarverslag geen toelichting per projectaanvraag, maar lichten we 
per doelgroep één project uit. Per doelgroep voegen we een overzicht van 
toegekende aanvragen toe.
 /.-1 was voor het Dinamo Fonds een overgangsjaar. Wij hebben 
ons beraden op de gevolgen van de erfenis die de oprichter van het 
fonds, Donald van Raalte, eind /.-= aan het fonds naliet. Per saldo is het 
vermogen bijna verdubbeld, waardoor we in de toekomst in staat zijn meer 
organisaties te ondersteunen bij het realiseren van hun projecten.
 Het mag duidelijk zijn dat de "#$%-status van het Dinamo Fonds 
een aantal juridische en &scale gevolgen heeJ. Het bestuur heeJ in /.-= 
goede afspraken gemaakt met de &scus over het stamvermogen en het 
uitkeringsbeleid in het licht van onze vermogenspositie.
Hierdoor zullen we in zekere zin ‘meeveren’ met de ontwikkeling van ons 
vermogen.
 In /.-1 heeJ het bestuur vier keer plenair vergaderd. Tijdens die 
bijeenkomsten zijn de jaarrekening van /.-=, het jaarverslag van /.-=, de 
begroting van /.-1, de ontwikkeling van het vermogen, de &nanciën, het 
bestuursreglement en de aanvragen voor /.-1 besproken en waar dat nodig 
was vastgesteld. Het dagelijks bestuur kwam drie keer bijeen.
 In bestuurlijke zin deed zich een aantal mutaties voor. De 
penningmeester Rob Labadie is in het voorjaar afgetreden. Het bestuur 
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dankt Rob van harte voor alle tijd die hij in het fonds heeJ gestoken. In 
het bijzonder voor zijn inzet bij het overleg met de &scus rond de "#$%-
status van het fonds, met de accountant en het overleg met de executeur-
testamentair in verband met de afwikkeling van de erfenis. 
 Het bestuur heeJ na een openbare wervingsprocedure in de bestuurs-
vergadering van 2 juni /.-1 de heer Casper Knol, werkzaam als senior 
bankier Verenigingen & Stichtingen bij Van Lanschot Bankiers, benoemd 
tot penningmeester van het Dinamo Fonds. 
 Tijdens diezelfde vergadering hebben we ook een nieuwe adviseur voor 
de doelgroep monumenten aangesteld, Evert Jan Nusselder, werkzaam 
als architect-adviseur op het gebied van monumentenzorg. Zowel de 
penningmeester als de adviseur hebben hun sporen meer dan verdiend, met 
name op de werkterreinen waarvoor zij ook verantwoordelijk zullen zijn bij 
het Dinamo Fonds.
 In november /.-1 heeJ onze adviseur van de doelgroep dierenwelzijn, 
Goswin Immink, ons laten weten dat hij vanwege persoonlijke redenen wil 
aJreden als adviseur. Hij blijJ echter aan totdat we een nieuwe adviseur 
gevonden hebben.

;""43 '&1$'<
Het jaar /./. zal in het teken staan van de verdere groei van het aantal 
aanvragen bij het Dinamo Fonds. We treMen voorbereidingen om een deel 
van ons vermogen uit te besteden. Daarvoor is tevens een treasurystatuut in 
voorbereiding. In beleidsmatige zin gaan we werken aan de impact van ons 
‘geeNeleid’, en om onze naamsbekendheid te vergroten gaan we aan de slag 
met ons communicatiebeleid.
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Zoals eerdere jaren konden we ook in /.-1 voor het onderdeel dieren-
welzijn aanvragen voor heel uiteenlopende projecten tegemoetzien. 
Onze aandacht gaat vooral uit naar organisaties voor wie de bijdrage 
van het Dinamo Fonds een belangrijk verschil kan maken voor hun 
werkzaamheden. We &nancieren geen structurele exploitatiekosten, wel 
incidentele, onvoorziene uitgaven. De organisaties die we ondersteunen, 
zijn vaak kleinschalig, en worden veelal gerund door vrijwilligers die zich 
vanuit grote persoonlijke betrokkenheid en dierenliefde inze!en voor 
dierenwelzijn. 
 In /.-1 stonden we dierenopvangcentra en -asielen bij die nood ge-
dwongen met bijzondere kosten te maken kregen. Ook investeringen die 
indirect bijdragen aan dierenwelzijn komen soms in aanmerking voor on-
dersteuning. Zo kenden we afgelopen jaar een bijdrage toe voor de aanschaf 
van veiligheidshesjes van dierenambulancepersoneel, en voor de &nancie-
ring van een drone om wild te monitoren in landbouwgebieden, zodat de 
machinale bewerking van het land daar beter op afgestemd kan worden.
 Met de aanzienlijke verhoging van ons budget sinds /.-=, kunnen we 
meer projecten ondersteunen. We houden vast aan de richtlijnen daarvoor, 
zoals door oprichter Donald van Raalte geformuleerd. Tegelijkertijd 
proberen we onze reikwijdte te vergroten. In dat licht is het vermelden 
waard dat we het contact met het landelijke Dierfondsenoverleg hernieuwd 
hebben. Elk jaar wordt er een vergadering gehouden en een excursie 
georganiseerd. In dit overleg worden cases besproken en motivaties 
beoordeeld.
 Elk jaar worden we als fonds benaderd door nieuwe initiatieven, 
sommige organisaties weten ons al vele jaren te vinden. In dit jaarverslag 
lichten we een oude bekende uit.

Vogelwerkgroep Boxmeer en omstreken wordt al vele jaren ondersteund door 
het Dinamo Fonds. Wat begon met een enkele steenuilenkast die binnen drie 
weken bewoond werd, is in veertig jaar tijd uitgegroeid tot een imperium van 
vierhonderd kasten. De grenzen van de groei zijn in zicht, want het onderhoud 
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aan de kasten is zeer arbeidsintensief, en de kleine groep vrijwilligers kan dat 
nauwelijks nog bolwerken. 
 Vogelkasten beheren betekent dat er jaarlijks minstens drie keer wordt 
langsgegaan: om te bekijken of er in de kast genesteld wordt, om te controleren of 
er jongen zijn en hoeveel, en in het najaar om de kasten schoon te maken. In een 
uitgestrekt gebied zoals het Land van Cuijk gaan er maanden overheen voordat 
alle kasten gecontroleerd zijn. 
 Daarnaast bewaakt de werkgroep ook de omstandigheden rond de kasten. 
Als er luidruchtig gewerkt wordt tijdens het broedseizoen, zal de werkgroep 
de betrokkenen daarop aanspreken. En als kasten beschadigd zijn, volgen er 
reparatiewerkzaamheden. Dat is sinds een aantal jaar steeds vaker aan de 
orde. De extreme stormen waar we in Nederland mee te maken krijgen, eisen 
hun tol: jaarlijks waaien er tientallen nestkasten kapot. Het materiaal en de 
gereedschappen die nodig zijn voor reparatie of vervanging, vormen grote 
kostenposten, die zonder steun van derden niet opgebracht zouden kunnen 
worden. 
 Het Dinamo Fonds is al jaren een belangrijke :nancier van de werkgroep. 
Zonder die ondersteuning zou de slagkracht van de werkgroep ernstig beperkt 
worden. En daarmee het roofvogelbeheer in het Land van Cuijk. De resultaten 
van de vogelwerkgroep zijn overtuigend: toen zij in ;<=" van start ging , 
broedden er in het gebied slechts drie paar steenuilen. Inmiddels zijn dat er =>. 
 De gekozen aanpak werpt duidelijk zijn vruchten af. In de eerste plaats zijn 
de vogels door de veranderde leefomgeving (steeds minder knotbomen, vrijwel 
geen vervallen schuurtjes) aangewezen op nestkasten. De werkgroep probeert 
daar zo veel mogelijk in te voorzien. Wanneer een uilenpaar jongen voortbrengt, 
helpt de werkgroep voor deze jongen een nieuwe biotoop te vinden, door in 
aanliggend gebied kasten op te hangen. 
 In de aanpak van de werkgroep staat het gedrag van de vogels centraal, en 
hun behoe?en staan voorop. Dus bij koud en slecht weer, als de vogels beschu.ing 
zoeken in de kast, zal de werkgroep de nesten niet inspecteren. Een andere 
belangrijke keuze is de vogels niet te ringen. De vogels hebben tijdens het broeden 
behoe?e aan rust, dus daar wordt rekening mee gehouden. De aanpak is in de 
praktijk ontwikkeld, afgestemd op de vogels. Een koolmees benader je anders dan 
een steenuil, en zo lang je daar oog voor hebt, bereik je het meeste. 
De werkgroep is blij dat zij in haar werkgebied vierhonderd vogelkasten hee? 
hangen, in ongeveer de hel? daarvan wordt genesteld. De aanpak werkt.
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De aanvragen van /.-1 overziend valt op dat projecten gerelateerd aan 
huisdieren de overhand hebben. Al met al hebben we afgelopen jaar met 
onze uitkeringen weer vele bijzondere projecten kunnen ondersteunen, 
waarmee we bijdragen aan het verbeteren en beschermen van dierenwelzijn 
in Nederland.
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r� Stichting Dierenasiel Zeeuwsch-
Vlaanderen: KL/.0..

r� Stichting Flappus, Nieuwe inrichting 
konijnenverblijven en aanschaf 
konijnenOats: KL8.0/0

r� Vogelwerkgroep Boxmeer e.o., 
onderhoud en aanschaf nestkasten: 
KL8.0..

r� Dierenstichting Hope, aanschaf 
verplaatsbare stallen: KL9.10.

r� Stichting ’t Swienneparredies, aanschaf 
transporter: KL8....

r� Stichting Kenniscentrum Reeën, 
aanschaf natuurdrone: KL9....

r� Stichting Carnivora, inrichting 
slangenafdeling KL8....

r� Stichting Dier & Recht, einde aan 
epilepsie bij rashonden: KL0....

r� Stichting ‘t Olde Manegepeerd, 
verbetering van paardenwelzijn: KL-.-..

r� Stichting Dierenambulance Brabant 
Noord-Oost, aanschaf tweede 
dierenambulance: KL0....

r� Stichting Hanna, Dierentehuis De 
Achtste Hemel, bouw kippenhok: 
KL0....

r� Stichting De Ezelsociëteit, medische 
kosten: KL0....

r� Stichting Cavia, aanleg water en 
elektriciteit operatie-, uitslaapkamer en 
quarantaineruimte: KL-..72.

r� Stichting Zuiderzee Zwerfdieren, 
aanschaf hokken en verlichting: KL7.872

r� Stichting Vogelasiel de Fûgelhelling, 
project Kwêk&nk, uitbreiding en 
verbetering verblijven: KL0....

r� Stichting Dierenpiramide, renovatie 
dierenverblijven: KL-/....

r� Stichting Dierenambulance Nijkerk e.o., 
aanschaf nieuwe zichtbaarheidskleding: 
KL/.0..

r� Egelbescherming Nederland, aanleg 
schimmel- en schurJquarantaineruimte 
en Oesruimte: KL/.798

r� Stichting Dierenhospitaal en 
Ambulancedienst ’s-Gravenhage e.o., 
inrichting ka!enkamers: KL/.8..
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/.-1 was een verrassend jaar met heel diverse aanvragen. Vorig jaar hebben 
we ons best gedaan om bekendheid te krijgen bij meer organisaties dan 
de terrein-beherende natuurbeschermingsorganisaties. We wilden naast 
genoemde organisaties graag actieve vrijwilligersgroepen in de samenleving 
kunnen ondersteunen met hun werk ten behoeve van natuurbehoud. Dat 
is gelukt. We kregen aanvragen uit heel Nederland. Alleen uit de provincies 
Zeeland en Flevoland hebben we nog geen aanvragen mogen ontvangen.
Klimaatsverandering en biodiversiteit zijn actuele onderwerpen en staan op 
de politieke agenda. Aandacht hiervoor heeJ indirect een positief eMect  
op natuurbescherming. 
 In /.-1 gaven we prioriteit aan projecten die het natuurbehoud direct 
ondersteunen en op korte termijn concrete resultaten opleveren.
Een voorbeeld van zo’n project is het herstelplan legakkers van Stichting  
De Bovenlanden.

Het ontstaan van natuurgebied Gagel gaat zo’n tweehonderd jaar terug. Rond 
;="" werden in Oudhuyzen weilanden afgegraven voor turfwinning. Het 
uitgebaggerde veen werd op stroken te drogen gelegd om er turven van te maken. 
Zo kwamen de legakkers tot stand, die een belangrijk onderdeel van het gebied 
zijn gaan vormen. In de petgaten en pu.en die door het baggeren ontstonden, 
vormden zich grote veenplassen. Naar verloop van tijd hee? het gebied zich 
ontwikkeld tot een prachtig natuurgebied met veel waterplanten en helder 
water. Er zijn volop water- en moerasvogels te vinden, bijzondere broedgasten 
zijn de zwarte sterns. Tegenwoordig worden de meeste legakkers beheerd als 
kruiden- en faunarijk grasland, of als vochtig hooiland. Enkele zijn begroeid met 
hakhout of riet. Bij een planteninventarisatie zijn op een van de legakkers wel @= 
verschillende planten gevonden.
 Door weersinvloeden, overwoekerende plantengroei en gangenstelsels van 
muskusra.en raakten de legakkers in slechte staat, en dreigden ze te verdwijnen. 
Om ze daarvoor te behoeden, hee? stichting De Bovenlanden de legakkers 
rond !""" van de eigenaren in erfpacht gekregen. De Bovenlanden beheert het 
Gagelgebied sindsdien als een natuurgebied en ontvangt daar beheersubsidie 



EF

voor van de provincie Utrecht. Omdat het onderhoud van de oevers niet door de 
provincie ge:nancierd wordt, en delen van de oevers dringend aan vervanging 
toe waren, zocht stichting De Bovenlanden daar ondersteuning voor bij derden. 
Door de bijdrage van het Dinamo Fonds konden de oevers hersteld worden. Voor 
het oeverbeschermingsproject is er een dubbele rij palen geplaatst (zo’n A.""" 
in totaal) met wilgentenen ertussen (zo’n A.>"" bossen) en gronddoek erachter, 
waar !""" kuub bagger op gestort werd. Met die nieuwe oeverbescherming wordt 
verdere aBalving van de legakkers tegengegaan. 
 
Vermeldenswaardig is ook het volgende. In /.-9, /.-2 en /.-= heeJ het 
Dinamo Fonds de Stichting Behoud Historische Landgoederen Oostelijke 
Veluwezoom &nancieel ondersteund in hun juridische strijd om landgoed 
Rhederhof te behoeden voor woningbouw. Dat landgoed grenst aan een 
Natura /...-gebied. Afgelopen jaar heeJ de stichting succes geboekt 
doordat de Raad van State in het kader van P"Q (Programma Aanpak 
Stikstof) uitgesproken heeJ dat de bouwplannen niet door kunnen gaan.
 Als we alle gehonoreerde projectaanvragen bekijken, zien we dat we 
verschillende typische landschappen in Nederland ondersteunen: het 
kustlandschap (project Beach Cleanup Tour van Stichting De Noordzee), 
het rivierenlandschap (herstel rietveld aan de Lek, project van Stichting 
Het Zuid-Hollands Landschap), de zandduinen in Drenthe (aankoop 
percelen in natuurgebied Gasterse Duinen door Stichting het Drentse 
Landschap), het boerenlandschap met zoetwater/moeras bij Wilnis 
(herstelplan Legakkers), het heidegebied met ven in Brabant (project Herstel 
leefgebied Brouwketel van Stichting het Noord Brabants Landschap), en het 
heuvellandschap met kleinschalige elementen in Limburg (in het kader van 
de beschermingsprojecten voor vroedmeester- & geelbuikvuurpad en het 
vliegend hert van %R<).  
 Het Dinamo Fonds hoopt hiermee een waardevolle bijdrage aan natuur- 
en landschapsbescherming in Nederland te kunnen geven. 
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r� Stichting Vogelwerkgroep Geesteren, 
project Red de gru.o: KL8.8/.

r� Stichting De Noordzee, project Beach 
Cleanup Tour: KL0....

r� Stichting Het Drentse Landschap, 
aankoop grond natuurgebied Gasterse 
Duinen: KL-/.280

r� It Fryske Gea, aanleg vleermuisbunker  
in Ketlikerskar: KL0....

r� Stichting S"TG#,-.. jaar planten-
onderzoek door citizen scientists in 
Nederland: KL-.0..

r� Stichting %R<, project Vroedmeesterpad  
en geelbuikvuurpad: KL-.....

r� Stichting %R<, project Vliegend hert: 
KL2.78/

r� Stichting het Noordbrabants Landschap, 
herstel leefgebied Brouwketel 
(Zwartven): KL0.99.

r� Stichting de Bovenlanden, oeverherstel 
legakkers Gagel: KL0....

r� Vogelbescherming Nederland, veilige 
broedplaatsen voor de zwarte stern: 
KL-0....

r� Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, 
uithalen en baggeren van de dijksloot, 
greppels Visschersplaat en het uit-
rangeren van riet tegen ganzenvraat: 
KL-9....

r� Stichting Het Groninger Landschap, 
uitbreiding oeverzwaluwwand in De 
Onlanden / Le!elberterpe!en: KL8.... 

r� Stichting Landschapsbeheer Gelderland, 
aanschaf drone: KL8....

r� Stichting S"TG#/ Diergaarde Blijdorp, 
kweekprogramma en onderzoek 
bedreigde Antilliaanse leguaan: KL-..8=2 
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Verreweg de meeste aanvragen die we ontvingen voor ons onderdeel 
monumentenzorg, hadden betrekking op het onderhoud en de restauratie 
van kerken. Die ontwikkeling zien we al jaren. Doordat de omvang van 
kerkgemeenschappen afneemt, wordt ook het &nancieel draagvlak voor 
het onderhoud van de gebouwen minder. We zijn blij te merken dat 
veel organisaties zich daarvoor blijven inze!en, zodat de monumentale 
gebouwen of interieurstukken behouden blijven voor de toekomst. Andere 
aanvragen die steevast vertegenwoordigd zijn, en waarvoor ook dit jaar 
onze steun werd gezocht, hebben te maken met restauratie en onderhoud 
van molens en orgels. 
 Onze sympathie ging ook dit jaar uit naar projecten die door 
onvermoeibare inzet van enthousiaste vrijwilligers van de grond komen.  
Als Dinamo Fonds willen we deze betrokkenen met onze giJ graag een 
steun in de rug geven. 
 Bij monumentenzorgprojecten gaat het vaak om grote bedragen, 
simpelweg omdat het een kostbare tak van sport is. Onze giJen nemen 
weliswaar een kleine plek in op de totale projectbegroting, maar we 
kunnen ermee benadrukken dat het project draagvlak heeJ. En dat kan 
helpen om ook grotere &nanciers over de brug te laten komen. Ook onze 
relatief kleine bijdragen zijn dus van belang, en kunnen onderscheidend 
zijn, dat benadrukten verschillende organisaties die afgelopen jaar bij ons 
aanklopten. Door onze giJen kunnen ook projecten gerealiseerd worden 
die minder direct tot de verbeelding spreken of die minder zichtbaar zijn. 
Voor dergelijke projecten is het soms lastig om geld bij elkaar te krijgen  
van particulieren. 
 Het conservatieproject van zeventiende-eeuwse tekstborden van de 
Oude Jeroenskerk in Noordwijk kon om verschillende redenen op onze 
sympathie rekenen: het werd georganiseerd door mensen die op vrijwillige 
basis met grote inzet aan de slag gaan om iets waardevols te bereiken; 
onze giJ was nodig om grotere &nanciers te betrekken; en het project had 
monumentale (cultuur-historische) waarde.
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Voor het reinigen en herstellen van de zeventiende-eeuwse tekstborden van de 
Oude Jeroenskerk had de werkgroep van de Protestantse Gemeente Noordwijk 
ambitieuze plannen. Maar die konden pas worden uitgevoerd nadat betrokkenen 
overtuigd waren van de cultuur-historische waarde van de borden. Wie daar 
geen voor oog hee?, zou immers Consen bij de gedachte dat het herstellen van die 
paar ‘geschilderde planken’ vele tienduizenden euro’s zou kosten. 
 Om inzicht te krijgen in de achtergrond en de waarde van de tekstborden, 
werd een conservator van het Utrechtse Catharijneconvent om advies gevraagd. 
Zijn onderzoek bevestigde het vermoeden van de werkgroep. De borden werden 
aangemerkt als religieus erfgoed van nationaal belang, dat voor het nageslacht 
behouden zou moeten worden. 
 De huidige Oude Jeroenskerk was tot begin zeventiende eeuw een katholieke 
kerk. De roomse beelden en schilderijen werden tijdens de Reformatie uit de kerk 
verwijderd. Om te benadrukken dat het woord boven het beeld gesteld werd, 
werden in veel protestantse kerken tekstborden geplaatst, met Bijbelteksten, 
gebeden en de tien geboden. De Oude Jeroenskerk is de enige kerk waar vier met 
elkaar samenhangende borden te vinden zijn op hun oorspronkelijk locatie, en 
dat maakt deze collectie uniek. Het grootste bord hangt aan een muur, de drie 
andere eikenhouten borden zijn boven op het koorhek bevestigd. Het koor van 
de kerk – in katholieke kerken traditioneel de plek van het hoofdaltaar – wordt 
in veel protestantse kerken gebruikt om het avondmaal te vieren. Doordat de 
tekstborden op het koorhek staan, kunnen ze zowel van de voorkant als van de 
achterkant bekeken worden. De borden zijn aan beide kanten beschilderd met 
teksten in gotisch schri?, omlijst door zogeheten rolwerk: ornamenten in trompe-
l’oeil techniek, die gekruld houtsnijwerk suggereren. 
 Een volgende hobbel die de restauratiewerkgroep te overwinnen had, was het 
enorme bedrag bijeen te brengen dat met de conservering gemoeid was. Provincie 
Zuid-Holland wilde een substantiële bijdrage leveren, op voorwaarde dat er 
voldoende draagvlak zou zijn voor het herstelproject, wat zou moeten blijken 
uit bijdragen van andere fondsen en particulieren. En daar bleek het Dinamo 
Fonds een doorslaggevende rol in te spelen. Onze bescheiden gi? gaf als sluitstuk 
op de begroting het beslissende zetje, waardoor de restauratie van de tekstborden 
doorgang vond. 
 Het grootste tekstbord werd ter plekke, in de kerk, gereinigd, gerepareerd 
en hersteld. Conservering van de drie andere, kleinere borden gebeurde in de 
werkplaats van de restaurateur. Oude vernislagen en vuil werden verwijderd, 
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naden en scheuren in het hout werden gerepareerd, en het schilderwerk werd 
hersteld. De borden kregen hun Cisse uiterlijk terug, de tekst was weer goed 
leesbaar. Voor zover bekend zijn de borden in het verleden nooit eerder zo 
grondig behandeld. Doordat de temperatuur in de kerk tegenwoordig vrij 
constant gehouden wordt, is de verwachting dat de conditie van de borden de 
komende decennia minder snel achteruit zal gaan. Met de conservering is hun lot 
voorlopig veilig gesteld. 
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r Protestantse Gemeente Nieuwland, 
werkzaamheden kerkinterieur Dorps- 
kerk van Westmaas: KL/.0..

r Protestantse Gemeente Noordwijk, 
restauratie zeventiende-eeuwse 
tekstborden Oude Jeroenskerk in 
Noordwijk: KL/.0..

r Protestantse Gemeente Borne, 
restauratie secco’s Oude Kerk in  
Borne: KL/.0..

r Hervormde Gemeente Noordwolde  
en Zuidwolde, restauratie dak 
kerkgebouw in Noordwolde: KL/.0..

r Hervormde Gemeente Itens-Hinnaard, 
restauratie en herbestemming kerk De 
Fermanje in Itens: KL/.0..

r Stichting Behoud Monumenten Ge-
meente Tytsjerksteradiel, restauratie 
kerktoren en luidklok kerk Ryptsjerk: 
KL-....

r Protestantse Gemeente Varik-Heessel, 
restauratie dak kerk Varik: KL-....

r Protestantse Gemeente Makkinga, 
restauratie kerk Makkinga: KL-....

r Protestantse Gemeente Den Burg 
Texel, multifunctionele inzetbaarheid 
kerkgebouw De Burght in Den Burg: 
KL/.0..

r Protestantse Gemeente Boazum, 
conservatie gewelfschilderingen en 
restauratie dak Sint Maartenskerk in 
Boazum: KL/.0..

r Monumentenstichting Boarnsterhim, 

restauratie kerktoren Terptsjerke in 
Akkrum: KL/.0..

r Stichting Exploitatie Wi!e Kerkje 
Terheijden, aanpassingen ten behoeve 
van multifunctionele inzetbaarheid  
Wi!e Kerkje in Terheijden: KL/.0..

r Hervormde Gemeente in Herwijnen, 
renovatie dak kerk Herwijnen: KL/.0..

r Stichting Restauratie Tsjerke en Toer 
Kubaard, restauratie toren Victorkerk  
in Kubaard: KL/.0..

r Stichting Kapel van Sint Maarten, 
nieuwe toegangsdeuren Kapel van  
Sint Maarten in Hoogelande: KL-....

r Hervormde Gemeente Winterswijk, 
restauratie Jacobskerk in Winterswijk: 
KL/.0..

r Hervormde Gemeente Tjamsweer, 
restauratie toren kerkgebouw 
Tjamsweer: KL-....

r Stichting De Hezenberg, renovatie  
Kapel Hezenberg in Ha!um: KL/.0..

r Stichting Berkhouter Kerk, restauratie 
kerkgebouw in Berkhout: KL/.0..

r S .R. Kerkbestuur Sint Petrus’ Banden, 
restauratie Petrus’ Banden Kerk of de 
Grote kerk van Venray: KL/.0..

r Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
Hilversum, herstel torentje De Kapel  
in Hilversum: KL-....

r SR Parochie H. Naam Jezus te 
Broekhuizenvorst, restauratie toren  
van de H. Naam Jezus Kerk: KL/.0..
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r SR Parochie Onze Lieve Vrouw van 
Zeven Smarten in Panningen, restauratie 
uurwerk kerktoren: KL/.0..

r Parochiefederatie H. Christoforus,  
H. Geest Roermond en H. Michaël 
Herten, restauratie G.<.T. Munsterkerk 
in Roermond: KL/.0..

r Stichting Fondswerving Kerkelijk 
Erfgoed Protestantse Gemeente 
Bellingwolde, restauratie Freijtag/
Schnitger-orgel (-717) Magnuskerk: 
KL/.0..

r Protestantse Waddengemeente  
Texel Orgelcommissie, restauratie 
Vermeulen-orgel (-1.2) Maartenskerk  
in Oosterend: KL/.0..

r Protestantse Gemeente Arum-
Kimswerd, restauratie Leichel-orgel 
(-==0) Lambertuskerk in Arum: KL/.0..

r Stichting Hintsorgel Midwolda, groot 
onderhoud A.A. Hinsz-orgel (-77/)  
kerk van Midwolda: KL/.0..

r Stichting Nieuwe Kerk Den Haag,  
totaal orgelrenovatieplan, Johannes 
Duyschot-orgel (-7./) Nieuwe Kerk  
in Den Haag: KL/.0..

r Stichting tot behoud van het 
Kerkgebouw van de Deutsche 
Evangelische Gemeinde im Haag, 
restauratie Flaes-orgel (-=7.): KL/.0..

r Protestantse Gemeente Koudum, 
restauratie Van Dam-Orgel (-=0=) 
Martinikerk in Koudum: KL/.0..

r Gereformeerde Kerk Coevorden, 
restauratie/instandhouding Vermeulen/
De Graaf-orgel (-1-/): KL/.0..

r Stichting Oosterkerk, restauratie 
kerkorgel Bätz/Wi!eorgel (-279) 
Oosterkerk in Hoorn: KL/.0..

r Hervormde Gemeente Alphen aan den 
Rijn, restauratie Steinmeyer-orgel (-1/8) 
Adventskerk in Alphen aan den Rijn: 
KL/.0..

r Schermer Molens Stichting, vervanging 
vijzel Poldermolen D in Schermerhorn: 
KL/.0..

r Stichting De Westfriese Molens, 
restauratie Grote Molen in 
Schellinkhout: KL/.0..

r Stichting Molens Hoeksche Waard, 
restauratie van poldermolen De 
Poldersche Molen in Maasdam: KL/.0..

r Stichting tot Behoud der Molens op 
Goeree-OverOakkee, aanpassingen 
korenmolen De Eendracht in  
Dirksland: KL/.0..

r Stichting Vrouwbuurtstermolen, groot 
onderhoud Vrouwbuurtstermolen in 
Vrouwenparochie: KL/.0..

r Landgoed Quadenoord-Boschbeek  
$.T. herstel van de Watermolen 
Quadenoord in Renkum: KL/.0..

r Stichting Houtzaagmolen De Heester-
boom, restauratie Houtzaagmolen  
De Heesterboom in Leiden: KL/.0..

r Stichting tot behoud van Molen  
de Hoop, restauratie Molen de Hoop  
in Wolphaartsdijk: KL/.0..

r Stichting Rondom de Vlaminckhorst, 
restauratie hooibergen in Heino:  
KL-....

r Stichting HoUe onder den Toren, 
restauratie en renovatie HoUe onder  
den Toren in Middelburg: KL/.0..

r Vereniging Hendrick de Keyser, 
restauratie wijzerplaat en uurwerk 
van klokkentoren Weeshuis Der 
Hervormden in Schiedam: KL-....

r Stichting Redemptoris Blankenberg, 
restauratie Kasteel Blankenberg in 
Cadier en Keer: KL-....

r Zusters Karmelietessen G.V.W., 
restauratie publiek toegankelijke  
deel van S .R. Karmelietessenklooster  
in Echt: KL/.0..

r Stichting Stoomgemaal en 
Bezoekerscentrum Arkemheen  
Nijkerk, restauratie Stoomgemaal 
Arkemheen in Nijkerk: KL/.0..

r Paleis Het Loo, restauratie keuken- 
keldertje van prinses Mary (-2=7): 
KL0....
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Het jaar /.-1 stond vooral in het teken van de verdubbeling van ons 
vermogen dankzij de erfenis van onze oprichter Donald van Raalte.  
Deze bijzondere geste stelt ons in staat om de bijdrage aan de doelen 
natuur, dieren en monumenten substantieel te verhogen. 
 In /.-= hebben wij na overleg met de &scus ons stamvermogen opnieuw 
vastgesteld. Vanwege de eisen die de "#$%-wetgeving stelt – oppo!en 
van vermogen is niet toelaatbaar – is afgesproken om het surplus (circa 
KL2......) versneld uit te keren, verspreid over een periode van drie 
jaar. Mede daardoor hebben wij ons budget kunnen verhogen naar een 
niveau van KL8....... Een geweldig uitgangspunt om de ambities van onze 
aanvragers waar te kunnen maken. Wij zijn de heer Van Raalte hiervoor 
bijzonder erkentelijk.
 Met de erfenis van 7 miljoen euro neemt ons stamvermogen per ultimo 
/.-1 inclusief een correctie voor inOatie toe naar een bedrag van KL-9./-8.00/. 
Gezien deze verdubbeling van het vermogen is een nader overleg met de 
&scus (afdeling "#$%) wenselijk om afspraken te maken over wat het te 
besteden budget voor ons in de toekomst zal zijn. Wij verwachten een 
verdere substantiële verhoging. 

Het bestuur heeJ besloten om op zoek te gaan naar een vermogensbeheer-
der die de rol van de heer Van Raalte als belegger kan gaan overnemen. 
Vanwege een gebrek aan tijd en kennis maar ook uit overwegingen op het 
gebied van de governance zijn wij tot dit besluit gekomen. Vooruitlopend 
hierop heeJ het Dinamo Fonds de belangrijkste uitgangspunten en doel-
stellingen met betrekking tot het beleggingsbeleid schriJelijk vastgelegd in 
een zogenoemd Beleggingsstatuut.
 Halverwege het jaar zijn wij de zoektocht naar een geschikte vermogens-
beheerder gestart met hulp van een ervaren consultant (Philip Menco). 
Naar verwachting zal dit traject in de eerste helJ van /./. zijn afgerond.

Met een rendement van ne!o + /-.2X had het Dinamo Fonds een 
uitstekend jaar. Daarbij dient vermeld te worden dat het jaar gekenschetst 
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werd door een (ongebruikelijk) groot aantal stortingen en on!rekkingen 
vanwege de afwikkeling van de erfenis. Het rendement moet dan ook in 
relatie worden gebracht met een gemiddeld belegd vermogen van ruim  
= miljoen euro. Halverwege het jaar heeJ het bestuur het besluit genomen 
om wat risico van tafel te halen door voor ruim /.0 miljoen aan aandelen  
te verkopen en de opbrengst toe te voegen aan de liquiditeiten.
 Vrijwel alle beleggingen droegen in /.-1 fors bij aan het resultaat. 
Vooral de Amerikaanse aandelenbeurs blonk uit, maar ook obligaties lieten 
(wederom) goede rendementen zien ondanks het al zeer lage renteniveau. 
Met het oog op de aanwijzing van een vermogensbeheerder zullen wij 
ons beleid wat prudenter inrichten, meer gericht op kapitaalsbehoud en 
risicospreiding.

9# "()/$+  -' &  (".'+%# "&
Paul H.M. Korting, Druten 
 † ""-#$-%&&' 

Mr. Leonard ter Braake, Baarn 
 † %'-#(-%&&) 

Allard Ph. baron van der Borch tot Verwolde van Vorden, Baarn 
 † #%-#%-%&&&, voorzi*er van onze Raad van Bestuur %&&"-%&&& 

Joanna F. Scheltema-WesthoH, Hilversum
 † #+-#&-%&&& 

Albertus C. Tilleman, Rijswijk
 † ",-%#-"##( 

Dr. Engelina P. de Booij, Doorn
 † %%-%#-"##' 

Cornelia J. van Raalte-van den Broek, Ro*erdam
 † %$-#)-"##) 

Donald E. van Raalte, Ro*erdam
 † #(-%%-"#%), oprichter Dinamo Fonds, penningmeester-secretaris en  

bestuurslid van %&&%-"#%,



E?

 58& ' /0  *FED *FE? I0%%' /0 *FED *FE?
 Vaste activa 6.044 9.695 Eigen vermogen 15.532.065 13.748.501
 EDecten 9.835.125 17.005.768 Voorzieningen - 2.711.551
 Liquiditeiten 9.219.902 6.034.704 Nog te betalen 3.764.606 6.590.115
  19.296.671 23.050.167  19.296.671 23.050.167
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 20& # (  *FED *FE? K 0 %& # (  *FED *FE?
 Ne.o 23.460 7.028.630 Besteed aan 299.867 284.880
 donaties   de doelstelling
 Kosten 149.734 103.932 Kosten 149.734 103.932

Beleggingsresultaat : + "%.,- ne*o. Gemiddeld beleggingsresultaat ;<<! t/m !";<: + '.()-. 
Stamvermogen per ultimo !";<: . %+."%$.((",–.


