
Stichting Dirk Mentz Fonds, Terschelling 

 

Bestuursverslag 2017 

Het bestuur vergaderde in bijzijn van de gecommiteerde, burgemeester Wassink, in 2017 een drietal keren, n.l. op 31 

maart, 17 juli en 18 december. Op 30 september kwam het bestuur ook bijeen om informeel van gedachten te wisselen 

over enige actuele onderwerpen. 

Zoals reeds vaker gememoreerd maakt het bestuur zich zorgen over de lage rente opbrengst van het kapitaal. Daar de 

statuten van het Fonds ons duidelijke beperkingen opleggen voor wat het verkrijgen van revenuën uit het kapitaal, richt 

het bestuur zich al enige tijd op de mogelijkheid om te beleggen in de meest degelijke vorm, n.l. het verkrijgen van 

inkomsten uit onroerende zaken, konkreet gezegd: het aanschaffen van land. Deze mogelijkheid deed zich in de herfst 

voor. Van de heer C.A. Langerak kon op 17 november een perceel weiland overgenomen worden en per gelijke datum 

werd dit verpacht aan de heer J. Kuipers. 

Om het vaste kapitaal van het Fonds te vrijwaren van waardevermindering heeft het bestuur besloten om jaarlijks ten 

laste van het te besteden kapitaal het vaste kapitaal op te hogen met het inflatiepercentage van het voorgaande jaar. 

In de loop van dit verslagjaar gaf onze secretaris,de heer Sil Roos aan, dat per 1 januari 2018 een einde komt aan zijn 

zittingstermijn in ons bestuur. Zo moesten wij ons gaan beraden over een opvolging. Het bestuur was unaniem in het 

voorstel om de heer Ane Smit (Lies) hiervoor te benaderen. Tot ons genoegen reageerde de heer Smit positief op ons 

verzoek en kon de benoemingsprocedure richting het College van Burgemeester en Wethouders in gang worden gezet. 

Op 7 september werd het bericht ontvangen dat dit college in de vergadering van 29 augustus had ingestemd met onze 

voordracht om per 1 januari 2018 de heer Ane Smit toe te laten treden tot ons bestuur. Per gelijke datum zal de heer 

Jelle Cupido de functie van de heer Sil Roos over nemen. Voor al diejaren (25!) dat Sil Roos met uiterste nauwgezetheid 

het secretariaat heeft vervuld zijn we hem veel dank verschuldigd. 

Ook dit jaar werd weer op prettige wijze gebruik gemaakt van de diensten van het Rentmeesterskantoor Woltersom 

(RMKW b.v.) voor wat betreft het innen van de pacht, maar ook heeft de heer Woltersom ons enige malen van advies 

gediend bij de verschillende (on)mogelijkheden om grond aan te kopen. 

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

beleidsplan en een financiële verantwoording gepubliceerd.  

 

In 2017 werden bijdragen verleend, respectievelijk toegezegd aan : 

Begunstigde                          ten behoeve van                       bedrag 

West Aleta Singers Luifel Kringloop winkel    €   1.000,00 
Ons Huis, West-Terschelling Ventilatie systeem        2.000,00 
De heer J.M. Smit Boek: Stelling Terschelling       1.500.00 
Vrienden Oude Begraafplaats onder de 
Brandaris 

          100,00 

Compagnie Barrevoet Nacht in de St. Jans Kerk        2.000,00* 
Sporen in het Zand 
Totaal   
  
* Nog niet opgevraagd             

Rolstoelpad Seinpaalduin 
 
 

      1.000,00*  
       7.600,00 
       ======= 
 
 

Eveneens nog niet opgevraagd:   
J. Rijpstra (toezegg. 2014) Boek Bunkers 1040-1945                   €   1.500,00     
Pasantenhaven Terschelling (toez. 2016) 
Totaal               

Getijdenwijzer        2.500,00 
   €   4.000,00 

   
Terschelling, januari 2018. 

http://www.dirkmenztfonds.nl/

