Bestuursverslag 2021
Als gevolg van de in het voorjaar geldende maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus kon het
bestuur in bijzijn van gecommiteerde burgemeester Van de Pol pas op 1 juli vergaderen. De
gebruikelijke onderwerpen zoals vaststellen van het jaarverslag over 2020 en enige aanvragen kwamen
aan de orde. Ook werd afscheid genomen van Jelle Cupido, tot eind 2020 secretaris van ons bestuur.
Door voorzitter Egbert Zorgdrager werd hij namens ons allen bedankt en als blijk van waardering werd
hij verrijkt met het boek Wonderlijke Waarheden van Richard van der Veen. Op zijn beurt bedankte Jelle
ons voor de prettige samenwerking.
In de tweede helft van 2021 kwamen diverse aanvragen binnen. In overleg met de diverse aanvragende
instanties was het mogelijk om deze aanvragen op te sparen tot de bestuursvergadering van 20
december. Inmiddels had een nieuwe variant van het virus de kop opgestoken, zodat wij op ruime
afstand van elkaar moesten blijven. Dus in plaats van te vergaderen in het Gemeentehuis werd opnieuw
uitgeweken naar Ons Huis in Hoorn, waar we gelegenheid hadden om op de gewenste manier bij elkaar
te komen. Op de boot onderweg naar Terschelling volgde burgemeester Van de Pol de vergadering via
Teams.
Behalve dat in vergadering bij elkaar gekomen werd, was er ook enige malen overleg d.m.v. het
uitwisselen van e-mail-berichten. Op deze manier werd een aanvraag van de Stichting Thuishaven goed
gekeurd om vervroegd de bij ons lopende lening te mogen aflossen goedgekeurd. Door het beheer in
eigen hand te nemen kan deze stichting veel geld uitsparen en zodoende bedoelde lening vervroegd
aflossen. Nadere bijzonderheden zijn terug te vinden in het financiële verslag.
Al enige jaren maken wij tot volle tevredenheid gebruik van de diensten van het Rentmeesterskantoor
Woltersom (RMKW b.v.) voor wat betreft het innen van de pacht.
Vanaf 2013 heeft het Fonds de ANBI status. Sindsdien wordt op de website www.dirkmentzfonds.nl o.a.
de bestuurssamenstelling, het beleidsplan en een financiële verantwoording gepubliceerd.
In 2021 werden bijdragen verleend, respectievelijk toegezegd aan:
Begunstigde

ten behoeve van

Hr.B.J. van Wichen
Ouderraad Hunneghouwersgat
Sporen in het Zand (toezegg. 2020)
Noorderbreedte De Stilen

Woddenboek (Lening)
Pannakooi
Eilandplattegrond Kaapsduin
Relaxstoel

€

1.135,00
3.000,00
500,00
2.000,00

Toegezegd maar nog niet opgevraagd:
Wild Beheer Eenheid
Hr. Henk Dijkstra
Hrn Cor Adema en Frans Schot
Jachthaven Terschelling

Onderzoek wildstand
Fotoboek 1900 – 1920
Informatiepanelen
Speeltoestellen (boeien)

€

900,00
500,00
400,00
3.000,00
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