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Bestuursverslag 2020 

De eerste vergadering in 2020 werd op 20 februari gehouden, deze keer nog in bijzijn van de 

gecommitteerde, burgemeester Wassink, die kort daarna aangaf naar Leeuwarden te zullen vertrekken. 

Door de in maart uitgebroken corona pandemie was er helaas geen gelegenheid om op de gebruikelijke 

manier afscheid van hem te kunnen nemen. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inbreng tijdens 

onze vergaderingen. De vergaderingen later in het jaar hadden een bijzonder karakter vanwege de RIVM 

maatregelen. Zo werd op 26 augustus in de raadzaal op gepaste afstand van elkaar vergaderd en op 25 

november kon dankzij tussenkomst van de gemeente Terschelling een Starleaf vergadering gehouden 

worden. Hoewel ieder thuis achter zijn eigen schempje zat was het prettig om met onze nieuwe 

burgemeester mevrouw Caroline Van der Pol kennis te kunnen maken! Voortaan zal zij als 

gecommitteerde aan onze vergaderingen deelnemen. 

Ook in 2020 werden enige spoedeisende besluiten genomen na het uitwisselen van standpunten via de 

e-mail. 

 

Sinds medio vorig jaar zijn er besprekingen geweest met het bestuur van Zonnepark Hee B.V. over de 

mogelijkheid dat het Dirk Mentz Fonds een vooralsnog aflossingsvrije lening zou gaan verstrekken t.b.v.  

herfinanciering van het al bestaande zonnepark op Hee. Per 1 augustus heeft dit zijn beslag gekregen. Zie 

ook verder in dit jaarverslag.  

 

Jelle Cupido, secretaris van het Dirk Mentz Fonds, is eind 2020 aftredend en gaf in de loop van het jaar 

aan dat hij zich niet herkiesbaar stelde wegens tijdgebrek. Zo moest een nieuw bestuurslid worden 

gezocht die volgens onze statuten op West zou moeten wonen. Het bestuur stelde unaniem voor om 

mevrouw Jacoba de Graaf-Meuldijk te vragen om bestuurslid van ons Fonds te worden. Tot ons 

genoegen reageerde mevrouw De Graaf positief op ons voorstel. Omdat de benoeming door het College 

van Burgemeester en Wethouders ruim voor de vergadering op 25 november plaats vond kon Jacoba de 

Graaf in genoemde vergadering meteen deelnemen aan de voorstellingsronde. 

Intussen heeft Esther Cupido zich bereid verklaard om het secretariaat op zich te nemen.  

 

Dankzij een gezamenlijk actie van Suzuki Nederland, Garage Cupido en VVV Terschelling werd in juli de 

Suzuki Jimmy Terschelling Edition via Marktplaats geveild. Dhr. Daan Wiegman werd de trotse eigenaar 

van dit bijzondere model. De helft van de opbrengst was bedoeld voor de promotie van Terschelling, 

terwijl de andere helft aan het Dirk Mentz Fonds werd toebedeeld. Uiteraard worden dergelijke 

initiatieven zeer op prijs gesteld! 

 

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. Helaas kon de in de zomer geplande 

excursie naar ons bouwland bij Genemuiden vanwege de bijzondere omstandigheden niet door gaan. 

Maar de grond blijft daar wel liggen, dus wie weet! 

 

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.  

http://www.dirkmenztfonds.nl/
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In 2020 werden bijdragen verleend, respectievelijk toegezegd aan: 

Begunstigde      ten behoeve van    Bedrag 

Terschellinger Roeivereniging (Toezegg 2019) Aanschaf materiaal   €     400,00 

West Aleta Singers (Toezegg 2019)  Lesmateriaal scholen         610,00  

Mw. Saskia Vis     Dagboek Iem Smit    750,00 

Terschelling TV     Project Toekomstbestendig     1.500,00 

St. Openblik     Raamvoorstelling De Stilen  1.000,00 

Gym. ver. E.D.O     Valmat      150,00 

 

Toegezegd maar nog niet opgevraagd: 

 

Sporen in het zand    Eilandplattegrond Kaapsduin     €  500,00 

 

Ter herfinanciering van het al bestaande zonnepark werd aan Zonnepark Hee BV een lening verstrekt ten 

bedrage van € 50.000,00 met een looptijd van 14 jaar tegen een rente van 3% per jaar. Tot 1 augustus 

2025 is deze lening aflossingsvrij, voor die datum zal overlegd worden over een eventuele jaarlijkse 

aflossing.  

 

Om het heruitgeven van het Woddenboek Fan Et Westers mogelijk te maken werd aan de heer B.J. van 

Wichen een renteloze lening van ca. € 1.135 toegezegd. Terugbetaling z.s.m., maar in ieder geval als alle 

exemplaren zijn verkocht. 

 

Doordat het Bevrijdingsfeest op 30 mei 2020 niet door kon gaan, is de toegezegde bijdrage door het 

Comité niet opgevraagd. 

 

Terschelling, januari 2021 

 

 

 


