
Stichting Dirk Mentz Fonds, Terschelling 

 

Bestuursverslag 2016 

In het Bestuursverslag over het vorige boekjaar werd al melding gemaakt van het overlijden van de heer Teunis Schol op 

5 februari 2016. Tot dan was hij voorzitter van het Dirk Mentz Fonds en het wegvallen van zijn kennis op velerlei gebied 

wordt nog steeds als een gemis ervaren. Op 22 maart kwam het overgebleven bestuur bij elkaar om een nieuwe 

voorzitter te kiezen en om ons te beraden over een voorstel aan het College van Burgemeester en Wethouders voor het 

benoemen van een nieuw bestuurslid. 

De heer Egbert Zorgdrager werd zonder hoofdelijke stemming tot voorzitter gekozen, terwijl besloten werd om 

mevrouw Esther Cupido-de Jong bij het College van B&W voor te dragen, uiteraard na eerst mevrouw Cupido gepolst te 

hebben over het aannemen van deze functie. Op 12 mei werd door het College van B&W positief op deze voordracht 

gereageerd. 

In deze nieuwe samenstelling kwam het bestuur in bijzijn van de gecommiteerde, burgemeester Wassink, bijeen op 27 

mei, 14 juli en 17 oktober. In aansluiting op de vergadering van 14 juli werd d op 15 juli met een deputatie van het 

bestuur van de Stichting Thuishaven overlegd over het verstreken van een lening aan deze stichting. Resultaat hiervan 

werd het verstrekken van een (3-de) hypotheek van € 60.000, met als onderpand het pand in Formerum. 

Al enige jaren maakt het bestuur zich zorgen over de lage rente opbrengst van het kapitaal. Hierover hebben wij op 4 

augustus met een financieel deskundige van de RABO bank van gedachten gewisseld. Een alternatief zou zijn om in 

aandelen te gaan beleggen, maar in ongewijzigde vorm sluiten onze statuten dit uit. Besloten werd om voorlopig 

daarom voorlopig op de oude voet door te gaan. Consequentie is wel dat vanwege onze lagere inkomsten ook het 

verlenen van bijdragen onder druk komt te staan.  

Werd in 2015 van overheidswege de pacht verlaagd, in 2016 is door tussenkomst van het Rentmeesterskantoor 

Woltersom (RMKW b.v.) weer een hogere pacht geïnd. 

Sinds ons Fonds een ANBI erkenning heeft wordt op de website www.dirkmenztfonds.nl de bestuurssamenstelling, het 

beleidsplan en een financiële verantwoording gepubliceerd.  

. 

In 2016 werden bijdragen verleend, respectievelijk toegezegd aan : 

Begunstigde                          ten behoeve van                        bedrag 

Natuurlijk Oosterend Leefbaarheidsproject    €   1.125,00* 
Stichting 1666 Lesprogramma scholen        2.500,00 
Stichting Bunkerbehoud Bedrijfskleding        594,92 
Aester Voetbal Ver. Jeugdclinic        225,00 
Stichting Thuishaven Vrijgesteld van Notariskosten                 500,00 
Sporen in het Zand 
St. Jeugdwerk Terschelling   
De Milieujutter  
Totaal   
*Al eerder toegezegd, in 2016 uitbetaald.               

Monument Brandlaag 
Skatevoorziening 
Aanschaf voertuig 

        750,00*  
       1.200,00 
       2.500,00* 
   €   9.394,92 

 
 

Wel toegezegd, maar nog niet opgevraagd:   
J. Rijpstra (toezegg. 2014) Boek Bunkers 1040-1945                   €   1.500,00     
Pasantenhaven Terschelling 
Totaal               

Getijdenwijzer        2.500,00 
   €   4.000,00 

   
 

Terschelling, januari 2017. 
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