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1. Jaarverslag 

 

1.1 Algemene informatie 

 

Oprichting, statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 

De Stichting Dyslexie Fonds / SDF is per notariële akte opgericht op 7 augustus 1985. De Stichting is statutair 

gevestigd te (3311 LX) Dordrecht, aan de Dubbeldamseweg Noord 2.  

De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41049301 (RSIN: 808808977) en 

is door de fiscus erkend als algemeen nut beogende instelling (“ANBI”). 

 

Doelstelling 

De stichting heeft als belangrijkste doel de bevordering en ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek op het 

gebied van dyslexie. In de statuten is daarnaast opgenomen dat ook nieuwe inzichten voor behandeling en 

remediatie van dyslexie gestimuleerd en ondersteund worden. De stichting verstrekt daarom ook subsidies aan 

innovatieve projecten met het oog op behandeling van dyslexie en het omgaan met dyslexie.  

 

De stichting probeert haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

 

1. het door middel van subsidies bevorderen van het onderzoek naar en de behandeling van dyslexie en 

andere individuele problemen bij het verwerven van cognitieve basisvoorwaarden in het bijzonder van 

lezen en schrijven; 

2. het door middel van subsidies bevorderen van kennis en praktische vaardigheid bij hen die op dit gebied 

in de praktijk werkzaam zijn of zullen zijn; 

3. het inzamelen van gelden en de besteding daarvan in overeenstemming met het doel van de stichting. 

 

Vermogen 

De stichting verkrijgt haar middelen uit de opbrengst van het gevormde vermogen en van giften en bijdragen van 

personen en bedrijven.  
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1.2 Activiteiten en financiële positie 

 

Projecten 

In de vergadering van 11 april 2014 heeft Marieke Maars een toelichting gegeven op haar subsidieaanvraag voor 

haar project Dyslexieplein. Het bestuur was onder de indruk van de originaliteit, de kwaliteit, het enthousiasme 

en de oprechtheid van (het werk van) Marieke Maars, een moeder van een dyslectisch kind. Als zodanig was zij 

verbaasd over de afwezigheid van beeldmateriaal voor dyslectische kinderen waar ze zelf mee aan de slag 

kunnen. Zij heeft een filmpje gemaakt dat zelfredzaamheid van dyslectische kinderen mogelijk maakt en 

stimuleert. Het bestuur van SDF heeft besloten het door Marieke Maars gevraagde bedrag van € 5.000,00 aan 

haar beschikbaar te stellen. 

 

In de vergadering van 31 oktober 2014 gaf een afgevaardigde van Dedicon een toelichting op nieuwe 

subsidieaanvragen van Dedicon. Ondanks de heldere presentatie besloot het bestuur deze aanvragen niet te 

honoreren aangezien de aanvragen naar de mening van het bestuur niet vernieuwend waren en honorering van de 

aanvragen in de beleving van het bestuur alleen verdedigd zou kunnen worden als een bestendiging van een 

relatie. 

In dezelfde vergadering heeft het bestuur lang stilgestaan bij de subsidieaanvraag van het wereldspel  van de 

Stichting Beelddenken waarover de voorzitter van deze stichting met bestuursleden en in het bijzonder met de 

adviseur van SDF veel overleg heeft gehad. Tijdens deze vergadering zag het er naar uit dat de contacten tussen 

de Stichting Beelddenken en SDF op niets zouden uitlopen, later trad er een ommekeer op zodat nadere 

bespreking in 2015 weer aan de orde is. 

 

Met het vertrek van professor Van den Bos is er een eind gekomen aan de bijzondere band van SDF met de 

Universiteit Groningen. Hiermede is niet gezegd dat SDF haar bijdragen aan werkzaamheden van professor Van 

den Bos beëindigt. Integendeel, SDF is heel positief over het werk van professor Van den Bos en zijn team op 

het gebied van dyslexie en zolang professor Van den Bos met dit werk doorgaat, kan hij, ook al is hij geen 

bijzonder hoogleraar meer, te allen tijde bij SDF om financiële steun aankloppen. In deze vergadering heeft het 

bestuur besloten zijn aanvraag voor de testafname EMT-klepel geheel te honoreren. 
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Met betrekking tot de door het bestuur van ASDF in 2013 gehonoreerde aanvraag voor het project alfabedding 

van Balt van Raamsdonk kan gememoreerd worden dat onder begeleiding van professor Van Wijnen een student 

de data gaat doorrekenen en dat de data vervolgens door een promovendus nader onderzocht worden. 

Eind 2014 heeft het bestuur van SDF een nieuwe aanvraag van Leeruniek ontvangen. Daarop heeft het bestuur 

van SDF gereageerd dat deze aanvraag eerst dan in overweging zal worden genomen als Leeruniek op een 

bevredigende wijze verantwoording heeft afgelegd over de besteding van de in 2013 verstrekte subsidie. 

 

Statuten 

Op 15 oktober 2014 zijn de statuten van de stichting bij Notariskantoor Merwestein te Dordrecht gewijzigd en 

formeel vastgesteld. Dit was de 3
e
 wijziging van de statuten sedert de oprichting in 1985. De statuten zijn onder 

meer gewijzigd omdat het bestuur van SDF besloten had om de leeftijdsgrens van leden van het bestuur te 

schrappen en omdat de tekst met betrekking tot de oproeping voor de vergadering in het huidige digitale tijdperk 

hard aan enige modernisering toe was. 

 

Administratie 

In zijn vergadering van 11 april 2014 heeft het bestuur van SDF besloten om de administratie en documentatie 

van de jaarstukken over te hevelen van BDO naar Orchestra, een nieuwe organisatie te Den Haag die 

gespecialiseerd is in het ondersteunen van stichtingen bij hun jaarstukken. Het bestuur heeft het besluit hiertoe 

genomen na een verkennend onderzoek waarbij de voorzitter, de secretaris en de penningmeester betrokken 

waren. 

 

Financiën 

Het vermogen van SDF is in 2014 toegenomen met € 15.725 tot € 771.692. De beleggingen hadden een positief 

rendement van bruto 5,37%. Adviseur ABN AMRO MeesPierson heeft een wijziging in haar kostenstructuur 

doorgevoerd. Er wordt nu een vaste vergoeding per kwartaal betaald, terwijl de transactiekosten lager zijn. De 

kosten van beleggen bedroegen € 5.525. Het netto rendement kwam uit op 4,63% en bleef daarmee achter bij 

referentie indices. Binnen de aandelen was een groot deel belegd in Europa. In 2014 was het vooral Amerika die 

goede resultaten liet zien op aandelen. Zeker met de sterke dollar t.o.v. de euro waren de rendementen gemeten 

in euro’s zeer goed. De rente daalde verder terwijl de obligatieportefeuille van SDF was voorbereid op een 

rentestijging en een korte gemiddelde looptijd had. Dit was een rem op de performance bij de obligaties. 
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In 2014 werden donaties gedaan aan 2 projecten (EMT-Klepel en de eerder toegekende donatie aan 

Dyslexieplein.nl) voor een totaal bedrag van € 8.370.  

Het beleggingsklimaat voor een stichting met een defensief beleggingsprofiel is uitdagend. Met de lage rente 

moet er in de toekomst gerekend worden op een langere periode van lage rendementen. 

 

1.3 Bestuur 

In 2013 bleef de samenstelling van het bestuur ongewijzigd. Het bestuur vergaderde op 11 april 2014 en 31 

oktober 2014 te Leiden. Namens het bestuur waren de voorzitter en de secretaris op 7 november 2014 in 

Groningen aanwezig bij de afscheidsoratie en het afscheid van professor Van den Bos als bijzonder hoogleraar  

aan de bijzondere leerstoel Orthopedagogiek , in het bijzonder leesproblemen en dyslexie welke leerstoel op 

initiatief en op naam van SDF in 2003 was ingesteld. Bij het afscheid heeft de voorzitter van het bestuur van 

SDF niet alleen de scheidende hoogleraar veel lof toegezwaaid, maar ook van de gelegenheid gebruik gemaakt 

om SDF onder de aandacht van het gehoor te brengen en hij heeft de aanwezige deskundigen op het gebied van 

dyslexie opgeroepen om aanvragen voor onderzoek bij de stichting in te dienen.  

 

Per ultimo 2014 bestond het bestuur van de Stichting uit de onderstaande personen:   

Naam:      

Ir. A.B. van der Garden   voorzitter 

Drs. W.J.G.M. Raedts   secretaris 

Drs. F.A. Kooij    penningmeester 

Mw. Drs. P.M. Hofmeester  lid 

Mw. Dr. M.A. Plunter-Eleveld  lid 

Mw. Dr. G.E. Wolters   lid 

Mr. P.C.R. Baelde Jansen   erelid 

Mw. Drs. I. Besnard- van Baaren  erelid 

A. Ch. Hildering    erelid 

 

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de 

door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte onkosten en een niet bovenmatig 

vacatiegeld.  
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1.4 Verwachte gang van zaken in komende jaren 

De Stichting Dyslexie Fonds voert een defensief beleggingsbeleid. Door de opgetreden daling van de rente wordt 

het jaarlijks moeilijker om een positief rendement op beleggingen te bereiken. De middelen voor het verstrekken 

van subsidies zijn dan ook beperkt. De SDF heeft niet als doelstelling haar vermogen in stand te houden, nuttige 

initiatieven zullen ook in de toekomst, ook al zou dit betekenen dat het vermogen afneemt, ondersteunt worden.  

De aanvragen blijven hierbij beoordeeld worden op de volgende zaken:  

  

1. het product moet vernieuwend en effectief zijn;  

2. het product moet dienstbaar zijn voor praktische toepassing;  

3. de aanvraag heeft bij voorkeur betrekking op jonge kinderen;  

4. de aanvraag heeft betrekking op een kortlopend project met een duidelijk omschreven einddoel of 

resultaat;  

5. de financiële ondersteuning moet beperkt in omvang zijn. 
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2. Jaarrekening 

 

2.1 Balans 

(na resultaatbestemming) 

 

 

 

Activa

€ € € €

Financiële vaste activa

Beleggingen 2.4.1 671.653             665.957             

Verstrekte geldleningen 2.4.2 10.000               -                         

681.653             665.957             

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2.4.3 1.102                 2.044                 

Liquide middelen 2.4.4 92.325               93.719               

93.427               95.763               

775.080           761.720           

Passiva

€ € € €

Stichtingskapitaal 2.4.5 771.692             755.967             

Kortlopende schulden 2.4.6 3.388                 5.753                 

775.080           761.720           

31 december 2014 31 december 2013

31 december 2014 31 december 2013
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2.2 Staat van Baten en Lasten 

 

 

 

 

 

  

€ € € €

BATEN

Opbrengst beleggingen 2.5.1 35.727               42.526               

Overige baten -                         81                      

35.727               42.607               

LASTEN

Donaties 2.5.2 8.370                 42.500               

Kosten beleggingen 2.5.3 5.525                 784                    

Overige kosten 2.5.4 6.107                 4.781                 

20.002               48.065               

Saldo van baten en lasten 15.725               -5.458                

2014 2013
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2.3 Toelichting op de jaarrekening 

 

Boekjaar 

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.  

 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Het toegepaste verslaggevingsstelsel is gebaseerd op de richtlijnen voor de jaarverslaggeving. 

 

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Baten en 

lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.  

 

De omrekening van vreemde valuta in Euro’s (€) geschiedt tegen de wisselkoersen per balansdatum.  

 

De effecten worden gewaardeerd tegen beurskoersen per balansdatum. Gerealiseerde en ongerealiseerde 

koersresultaten worden ten gunste c.q. ten laste van het resultaat gebracht.  

 

In de jaarrekening worden de verstrekte donaties in het jaar van toekenning verantwoord.  

 

Gezien de aard van de inkomsten en de beperkte omvang van de overige kosten, wordt niet gewerkt met een 

formele begroting. In de jaarrekening is dan ook geen begroting ter vergelijking met de realisatie opgenomen of 

een analyse van de verschillen.  
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2.4 Toelichting op de balans 

 

2.4.1 Beleggingen 

De effectenportefeuille wordt aangehouden bij de ABN Amro Bank N.V.. en kan als volgt worden 

gespecificeerd: 

 

 

 

2.4.2 Verstrekte geldlening 

De lening betreft een achtergestelde geldlening ten behoeve van het project ‘Leeruniek’. De geldlening dient te 

worden terugbetaald op het moment dat het product winst oplevert. Over de lening is geen rente verschuldigd en 

een aflossingsschema is niet overeengekomen.  

 

 

2.4.3 Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

31-12-2014 31-12-2013

Aandelen 224.372             209.722             

Obligaties 404.074             456.235             

Alternatieve beleggingen 43.207               -                         

Boekwaarde per einde periode 671.653             665.957             

31-12-2014 31-12-2013

Te vorderen dividendbelasting -                         503                    

Nog te ontvangen interest 673                    1.541                 

Vooruitbetaalde kosten 429                    -                         

1.102                 2.044                 
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2.4.4 Liquide middelen 

De liquide middelen bestaan uit vrij opneembare banktegoeden aangehouden bij de ABN Amro Bank N.V.. 

 

 

2.4.5 Stichtingskapitaal 

Het vermogen van de stichting kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

 

 

2.4.6 Kortlopende schulden 

 

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

 

Kapitaal 31-12-2014 31-12-2013

Kapitaal per 1 januari 755.967             761.425             

Resultaat baten en lasten 15.725               -5.458                

771.692             755.967             

31-12-2014 16-10-2013

Accountans- en administratiekosten -                         3.570                 

Nog uit te keren subsidies 1.933                 1.933                 

Nog te betalen beheervergoeding 1.193                 250                    

Crediteuren 155                    -                         

Diversen 107                    -                         

3.388                 5.753                 
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2.5 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 

 

2.5.1 Baten 

De baten bestaan uit de opbrengsten van beleggingen. De baten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

 

2.5.2 Donaties 

De donaties besteed conform de doelstelling van de stichting kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

 

 

2014 2013

Ongerealiseerde koersresultaten 8.659                 12.706               

Gerealiseerde koersresultaten 10.610               12.963               

Koersresultaten valuta's 86                      -                         

Resultaat opgelopen rente 710                    -                         

Dividend en coupon 13.527               16.328               

Bankrente 2.135                 529                    

35.727               42.526               

2014 2013

Bijdrage hoogleraarschap prof. dr. K.P. van den Bos -

 project EMT-Klepel 3.370                 2.500                 

Bijdrage Dedicon - project Yoleo -                         20.000               

Bijdrage project Leeruniek -                         10.000               

Bijdrage project Alfa-bedding -                         10.000               

Bijdrage "Dyslexieplein.nl" 5.000                 -                         

8.370                 42.500               
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2.5.3 Kosten beleggingen 

De kosten van beleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

2.5.4 Overige kosten 

De overige kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

 

2.6 Ondertekening jaarrekening voor akkoord 

 

Dordrecht, 24 april 2015 

 

Ir. A.B. van der Garden   Drs. F.A. Kooij   Drs. W.J.G.M. Raedts 

voorzitter    penningmeester   secretaris 

2014 2013

Beheer- en bewaarkosten 5.251                 515                    

Dividendbelasting 111                    94                      

Kosten en provisies effecten 163                    175                    

5.525                 784                    

2014 2013

Onkostenvergoeding bestuur 689                    495                    

Accountants- en administratiekosten 4.093                 3.448                 

Contributies en abonnementen 400                    375                    

Algemene verzekeringen -                         329                    

Bankkosten 156                    -                         

Overige algemene kosten 769                    134                    

6.107                 4.781                 


