
Stichting Dirk Mentz Fonds, Terschelling 

 

Op 5 februari 2016 is onze voorzitter Teunis Schol overleden. Wij herinneren hem als een zeer betrokken 

bestuurder, met een helder inzicht en scherp onderscheidingsvermogen. Wij zullen hem node missen. 

 

Bestuursverslag 2015 

Moest na afloop van het jaar 2014 geconstateerd worden dat er maar weinig aanvragen waren geweest, 

2015 gaf weer een toename te zien van aanvragen. Op zich een goed teken, want dat betekend dat op 

ons eiland weer meer nieuwe initatieven worden genomen, veelal ten goede komend aan het eiland 

en/of haar bewoners. Om deze aanvragen te bespreken kwam het bestuur in 2015 vier keer bij elkaar, te 

weten op 13 maart, 5 juni, 5 oktober en 16 december. Vanwege een spoedeisende aanvraag werd 3 

februari via telefoon en internet ook nog met elkaar overlegd. 

Ons Fonds is vanaf 1 januari 2012 een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beögende 

Instelling. Sindsdien maken enige donateurs jaarlijks een bijdrage over naar ons Fonds. Dit wordt zeer 

gewaardeerd, mede omdat onze rente inkomsten door de extreem lage rentestand in het verleden op 

een hoger niveau lagen. 

De in de herfst van 2014 al in gang gezette transactie waarbij het Ministerie van Financieën de 2 1/2 % 

Grootboeklening terug zou kopen is begin 2015 doorgevoerd. Dit leverde een extra (eenmalige) bate op 

van € 5.373,27 . 

Sinds 2012 is het Rentmeesterskantoor Woltersom (RMKW b.v.) tussenpersoon bij het onderhouden van 

de contacten met onze pachters. Deze samenwerking bevalt ons goed. Van overheidswege is de pacht in 

2015 met 6% naar beneden bijgesteld t.o.v. 2014. 

Een consequentie van onze ANBI status is dat wij van het Fonds de bestuurssamenstelling, het 

beleidsplan en een financiële verantwoording moeten publiceren op het internet. Aan deze voorwaarde 

wordt voldaan via de site www.dirkmentzfonds.nl. 

 

In 2015 werden bijdragen verleend, respectievelijk toegezegd aan : 

Begunstigde                          ten behoeve van                        bedrag 

Sterre Delemare (toezegg. 2014) Natuurfotoproject €    1.000,00 
Eilandmeisje  Project in De Stilen     100,00 
Terschellinger Ruiters Renovatie kantine   5.000,00 
Vogelwacht Terschelling  Expositie weidevogels     715,50 
J.K. den Hartog Filmproject   1.000,00 
Totaal                                       €    7.815,50 
    
Wel toegezegd, maar nog niet opgevraagd:   
Natuurlijk Oosterend (toezegg. 2014) Lening max. € 3.300 à 3 %      
J. Rijpstra (toezegg. 2014) Boek Bunkers 1940 -1945 €    1.500,00 
St. Milieujutter  Vrachtwagen 2.500,00 
St. Sporen in het Zand Monumentje Brandlaag 1666   750,00 
St. Natuurlijk Oosterend Leefbaarheids project   1.125,00 
 

Terschelling, januari 2016 

http://www.dirkmentzfonds.nl/

