
Stichting Dirk Mentz Fonds, Terschelling 

 

Bestuursverslag 2018 

Het bestuur vergaderde in bijzijn van de gecommiteerde, burgemeester Wassink, in 2018 tweemaal, n.l. 

op 7 maart en op 10 september. Ook op 30 april en 28 mei vond overleg plaats en konden besluiten 

worden genomen, maar dankzij de tegenwoordige communicatie mogelijkheden was voor genoemde 

dagen niet nodig het bestuur bijeen te roepen. 

Zoals in het verslag over 2017 al genoemd heeft er op 1 januari 2018 een bestuurswisseling plaats 

gevonden en tijdens een informele bijeenkomst aansluitend op de vergadering werd op 7 maart afscheid 

genomen van de heer Sil Roos. Per 1 januari maakt de heer Ane Smit deel uit van het bestuur.  

Nog steeds is de renteopbrengst van het kapitaal bijzonder laag. Daar de statuten van het Fonds het 

bestuur duidelijke beperkingen opleggen voor wat het verkrijgen van revenuën uit het kapitaal betreft, 

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. Ook in 2018 

werd daarom scherp in de gaten gehouden of zich een geschikte mogelijkheid voor zou doen. En dat was 

niet het geval.. 

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. 

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. Ook heeft de heer Woltersom het 

bestuur in 2018 van advies gediend bij de plannen van het Dirk Mentz Fonds om grond aan te kopen. 

Toen in 2013 aan het Fonds de ANBI status werd toegekend resullteerde dit een paar jaar achtereen in 

enige donaties van particulieren, jammer genoeg heeft deze trend zich niet voortgezet. Als gevolg van de 

ANBI status wordt sindsdien wel op de website www.dirkmenztfonds.nl de bestuurssamenstelling, het 

beleidsplan en een financiële verantwoording gepubliceerd.  

 

In 2018 werden bijdragen verleend, respectievelijk toegezegd aan : 

Begunstigde                          ten behoeve van                       bedrag 

Passantenhaven Terschelling (toez. 2016) Getijdenwijzer    €    2.500,00 
Uitgeverij De Mulder Het Ynstroeperke           500,00 
Muziekver. Schylge Fanfare weekend        1.000.00 
Compagnie Barrevoet (toez. 2017) Nacht in de St. Janskerk         2.000,00 
Ver. Terschellinger Volksdansen Dansvloer         1.000,00 
Totaal              

 
       7.000,00           

       ======== 
Nog niet opgevraagd:   
J. Rijpstra (toezegg. 2014) Boek Bunkers 1040-1945                   €   1.500,00     
Sporen in het Zand 
Totaal   
 

Rolstoelpad Seinpaalduin         1.000,00 
   €   2.500,00 

======== 
Terschelling, januari 2019. 

http://www.dirkmenztfonds.nl/


 


