
 

Bestuursverslag 2019 

Het bestuur vergaderde in bijzijn van de gecommitteerde, burgemeester Wassink, in 2018 viermaal , n.l. 

op 1 maart, 30 juli, 2 september en op 16 december. Zonodig werd ook via het uitwisselen van e-mail 

berichten contact met elkaar gehouden en standpunten doorgegeven.   
 

Over het drastisch teruglopen van rente inkomsten maakte het bestuur zich al enige jaren zorgen. De 

statuten van het Fonds lieten echter niet toe dat er inkomsten worden verkregen uit aandelen, zodat die 

mogelijkheid (hoe lucratief ook tijdens het verslagjaar) niet aan de orde was.   

Om verzoeken uit de eilander samenleving om aan projecten bij te dragen ook in de toekomst te kunnen 

blijven honoreren werd er voor gekozen een groot deel van het kapitaal te investeren in landbouwgrond: 

een waardevaste belegging met een vaste pachtopbrengst. De heer Woltersom van het gelijknamige 

rentmeesterskantoor is goed bekend in de agrarische wereld van Noord-Nederland en via hem werd ons 

een voorstel gedaan om grond aan te kopen in de buurt van Genemuiden. Samen met Woltersom 

hebben op 31 augustus de voorzitter en penningmeester van het Fonds het aan te kopen perceel 

geïnspecteerd en de bevindingen waren zodanig dat op 2 september het bestuur kon besluiten deze 

landbouwgrond aan te kopen. In het jaarverslag staat de financiële afwikkeling hiervan.  
 

Onze voorzitter Egbert Zorgdrager was dit jaar aftredend, maar daar hij te kennen gaf door te willen 

gaan is hij door het College van Burgemeester en Wethouders herbenoemd voor een volgende 

zittingstermijn. 
 

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 en bij de bemiddeling van het 

aankopen van grond (zie hiervoor). 

 

Vanaf 2013 heeft het Fonds de ANBI status. Sindsdien wordt op de website www.dirkmenztfonds.nl o.a. 

de bestuurssamenstelling, het beleidsplan en een financiële verantwoording gepubliceerd.  

 

In 2019 werden bijdragen verleend, respectievelijk toegezegd aan : 

Begunstigde                          ten behoeve van                       bedrag 

Dorsvereniging Helpt elkander Opslagruimte    €    1.000,00 
St. Duurzame Buurtschap Lies Energieadvies          1.000,00 
Sporen in het zand (toezegg. 2017) Familiepad        1.000.00 
Dhr. F. Friedhoff Film over Piet Kaspers          500,00 
Terschellinger ruiters 
’t Schylger Jouw 
Sportclub Terschelling 
St. Thuishaven 

Bakrand 
Activiteitenplan 
Old Stars 
Zwembadlift 

        1.000,00 
         250,00 
         500,00 
        1.000,00 

Totaal              
 

       6.250,00           
       ======== 

Nog niet opgevraagd:   
Comite 75 jaar Bevrijding Terschelling Bevrijdingsfeest 30 mei 2020                   €   1.000,00     
Jo Krul Sloeproeien 
West Aleta Singers 
Totaal   
 

Aanschaf materiaal 
Lesmateriaal scholen 

         400,00 
         610,00 
   €   2.010,00 

======== 
Voor het ABC boek werd aan mw. M. Fopma een renteloze lening verstrekt van € 2.000, looptijd 1 jaar. 

Terschelling, januari 2020 

http://www.dirkmenztfonds.nl/

