
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STICHTING DYSLEXIE FONDS 

DORDRECHT 

 

 

Financieel verslag 2015 

 

 

  



   

 2 Jaarrekening 2015 

 

Inhoud 

 

 

1. Jaarverslag ...................................................................................................................................................... 3 

1.1 Algemene informatie ............................................................................................................................. 3 

1.2 Activiteiten en financiële positie ........................................................................................................... 4 

1.3 Bestuur ................................................................................................................................................... 7 

1.4 Verwachte gang van zaken in komende jaren ....................................................................................... 8 

2. Jaarrekening ................................................................................................................................................... 9 

2.1 Balans .................................................................................................................................................... 9 

2.2 Staat van Baten en Lasten .................................................................................................................... 10 

2.3 Toelichting op de jaarrekening ............................................................................................................ 11 

2.4 Toelichting op de balans ...................................................................................................................... 12 

2.5 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten ....................................................................................... 14 

2.6 Ondertekening jaarrekening voor akkoord .......................................................................................... 16 

 

 

  



   

 3 Jaarrekening 2015 

 

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. 

 

Statutenwijziging 

De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 15 oktober 2014. Hierbij is de leeftijdsgrens voor bestuurders 

komen te vervallen en de tekst met betrekking tot de oproeping voor de vergadering is gemoderniseerd. 
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Vermogen 

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

personen en bedrijven.  

 

1.2 Activiteiten en financiële positie 

 

Financiën 

Het vermogen van SDF bedroeg eind 2015 € 767.660 tegenover € 771.692 eind 2014. Het beleggingsjaar was 

zeer volatiel. Aan het einde van het 3
e
 kwartaal was het resultaat nog net positief maar met een goed 4

e
 kwartaal 

werd er over heel 2015 toch nog een beleggingsresultaat van + 3,1% behaald. Vrijwel het gehele resultaat van de 

beleggingen werd gemaakt door het positieve rendement (+11%) van de aandelen.  

De weging in aandelen eind 2015 was ruim 28%. Daarnaast is het vermogen voornamelijk belegd in obligaties 

en wordt er een grote post liquiditeiten aangehouden.  

Bij de invulling van de portefeuille wordt SDF geadviseerd door ABNAMROMeesPierson. Naast telefonisch 

contact wordt de penningmeester 2x per jaar bezocht door de beleggingsadviseur en bezoekt de penningmeester 

regelmatig bijeenkomsten over beleggingen georganiseerd door de bank.  

De lage rentestand zorgt voor lagere inkomsten voor obligaties en liquiditeiten. Toch houdt het bestuur van SDF 

vast aan zijn conservatieve beleggingsprofiel om de volatiliteit van de portefeuille te beperken. 

In het jaar 2015 werden verschillende donaties toegekend voor projecten die hieronder verder worden toegelicht. 

Voor de aanvraag van prof. dr. W. Van den Broeck en dr. K. Koolen werd een groot bedrag van € 15.500 

toegekend. De overige donaties gingen naar Anneke van der Niet (€ 1.000), Léon Biezeman ( € 2.315) en Esther 

van Duin ( € 2.100). 

 

  



   

 5 Jaarrekening 2015 

 

Projecten 

In de vergadering van 24 april 2015 lichtten prof. dr Wim Van den Broeck en dr Katrien  Koolen de subsidie-

aanvraag project longitudinaal onderzoek naar de determinanten en effecten van het toekennen van diagnoses in 

het basisonderwijs toe. Zij beogen met empirisch wetenschappelijk onderzoek het effect van een diagnose en een 

label dyslexie  en de implicaties daarvan voor kind, ouder en school te bepalen. Zij willen op basis van de 

bevindingen scholen begeleiden waardoor dit wetenschappelijke onderzoek direct gelinkt wordt aan de praktijk. 

Het bestuur van SDF besloot de aanvraag toe te kennen.  

 In deze vergadering gaf prof. dr Kees  van den Bos aan de hand van zijn notitie “Beelddenken en verbaal 

denken” een nadere toelichting op zijn grote betrokkenheid bij het onderwerp beelddenken. 

Voorts nam het bestuur in deze vergadering de volgende besluiten:                                               

- Esther van Duin van Esthers Atelier wordt uitgenodigd om haar aanvraag “Krabbie Krab op School” toe te 

lichten;  

 - de aanvraag Dyslectwijzer van Mathijs van Druten werd afgewezen;  

- het verzoek van Léon Biezeman om ondersteuning van met name de meerkosten van de kleurillustraties van 

zijn nieuwe kinder/jeugdboek “Dyslexie A tot Z” wordt gehonoreerd met de suggestie om voor de betreffende 

doelgroep (kinderen van 12 tot 15 jaar) een ander medium te gebruiken zoals DVD, een luisterboek of een app.  

 

De vergadering van 3 juli 2015 stond in het teken van presentaties.     

-  Jelte de Jongh van Leeruniek gaf een presentatie over de aanvraag om een nieuw ontwikkeld “learning 

analytics platform” in “live bèta” op zo’n 20 scholen te testen. SDF heeft in 2013 en 2014 al projecten van 

Leeruniek gefinancierd en het bestuur van SDF was wederom onder de indruk van het innovatieve nieuwe 

project. Ook elders heeft Leeruniek grote indruk gemaakt en het is daarom ook niet verbazingwekkend dat 

Leeruniek de weg naar het grote sponsorgeld heeft gevonden. Voor Leeruniek is SDF daardoor een maatje te 

klein geworden en onder meer om die reden wil SDF deze keer geen financiering verzorgen.  Daarnaast speelt 

dat het voor een inmiddels goede klant van SDF niet een vanzelfsprekend iets moet zijn dat SDF voor een nieuw 

initiatief weer middelen ter beschikking zal stellen. Tot teleurstelling van Jelte de Jongh besloot het bestuur van 

SDF deze nieuwe aanvraag niet te honoreren.                  

- Robert van Roijen van PIF (Pay in forward) gaf in zijn presentatie aan hoe PIF geld vragende non-

profitorganisaties de gelegenheid biedt om online fondsen te werven. Deze organisaties kunnen via PIF een 

community/platform om zich heen bouwen en vervolgens partijen voor zich winnen. Voor SDF was dit een 
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totaal nieuwe wereld die voor SDF nog te nieuw voorkwam. Afgesproken werd dat Robert van Roijen met de 

penningmeester van het bestuur van SDF Frederik Kooij verder zullen praten.               

- Femke Scheltinga en Evelien Krinkhaar van het Expertisecentrum Nederlands van de Universiteit Nijmegen 

kregen in vervolg op  hun afgewezen aanvraag van najaar 2014 de gelegenheid met het bestuur van SDF te 

brainstormen over het Protocol Dyslexie voor groep 1 en 2. Tijdens dit debat bleek dat zij kritische 

kanttekeningen op dit protocol hadden hetgeen bij het bestuur van SDF in 2014 in het geheel niet was 

overgekomen. Afgesproken werd dat, als het Expertisecentrum een nieuwe aanvraag over dit protocol zou indien 

met daarin de kritische opmerkingen over dit protocol zoals die tijdens de brainstormsessie naar voren waren 

gekomen, deze nieuwe aanvraag door het bestuur van SDF serieus in behandeling zou worden genomen.            

- Esther van Duin en Mariet Steltenpool van Esthers Atelier gaven een presentatie over een nieuw webApp 

product dat het begrijpend lezen voor kinderen tussen 6-12 jaar met dyslexie verbetert en vergroot. Voor het 

introduceren van dit innovatieve product moeten onderwijsinstellingen over een tablet beschikken. Het bestuur 

van SDF besloot de financiering van 30 tablets voor zijn rekening te nemen. 

Aan het eind van deze lange presentatiedag besprak het bestuur van SDF nog de aanvraag van Anneke van der 

Niet voor sponsoring van  haar wetenschappelijk onderzoek naar het effect van bewegen op de cognitieve 

prestaties van basiskinderen in de leeftijd van 7-12 jaar waaronder leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen 

(kinderen die vaak dyslexie hebben). Voor het onderzoek wilde het bestuur geen geld beschikbaar stellen daar 

het promotie-onderzoek inmiddels afgerond was. Wel was het bestuur vanwege het belang van het gekozen 

onderwerp bereid voor promotionele activiteiten een bescheiden bijdrage te geven. 

In de vergadering van 13 november 2015 nam het bestuur van SDF de volgende besluiten:     

-   het aangepaste projectvoorstel van het Expertisecentrum Nederlands over Leesonderwijs krijgt subsidie;           

- het project Theaterlezen van Heleen van den Berg en Hanneke Wentink  komt niet voor subsidie in 

aanmerking;                      

- de aanvraag van Léon Biezeman voor subsidiëring van de meerkosten  van de ontwikkeling van een ePUB3 

ebook wordt gehonoreerd;                                

 -het project “Hoe gaat het echt met je?” (doorontwikkeling vanuit gebruikersperspectief en dyslexiebegeleiding) 

dat uitgaat van het kind als geheel van Impuls & Woortblind wordt gehonoreerd mits aan een kritische 

opmerking van het bestuur van SDF over de verantwoording van enige kosten tegemoet wordt gekomen. 
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1.3 Bestuur 

 

In de vergadering van 24 april 2015 nam het bestuur afscheid van mevrouw dr.  Marianne  Punter-Eleveld die 

kenbaar had gemaakt zich om persoonlijke redenen uit het bestuur van SDF te willen terugtrekken. Dit verzoek 

is uiteraard, zij het met spijt, gehonoreerd. Marianne Punter-Eleveld heeft vanaf  2007 zitting gehad in het 

bestuur van SDF. Wij zijn Marianne  Punter-Eleveld veel dank verschuldigd voor haar constructieve en 

deskundige bijdragen bij het besturen van SDF. Wij wensen haar persoonlijk en in haar professionele leven alle 

voorspoed toe.   

In de vergadering van 13 november 2015 werd  de kandidatuur van Larissa Besnard voor de vacante positie 

unaniem met enthousiasme begroet. Zij zal voor de eerst komende vergadering in 2016 worden uitgenodigd.         

Namens het bestuur was Frederik  Kooij aanwezig bij het jubileum van de Cornelia Stichting dd 28 mei 2015 te 

Beetsterzwaag. 

Mevrouw Irene  Besnard-van Baaren en Wim  Raedts waren  op 23 september 2015 aanwezig bij de promotie 

van Anneke van der Niet die voor haar promotie aan de Universiteit van Groningen van SDF een bijdrage had 

ontvangen.  

Het bestuur van SDF vergaderde in het verslagjaar 3 maal, op 24 april, 3 juli  en op 13 november, alle keren te 

Leiden. 

 

Per ultimo 2015 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. G.E. Wolters   lid 

Mr. P.C.R. Baelde Jansen   erelid 

Mw. Drs. I. Besnard- van Baaren  erelid 

A. Ch. Hildering    erelid 
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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.  

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, ondersteund 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. 

  



   

 9 Jaarrekening 2015 

 

2. Jaarrekening 

 

2.1 Balans 

(na resultaatbestemming) 

 

 

 

Activa

€ € € €

Financiële vaste activa

Beleggingen 2.4.1 542.637             671.653             

Verstrekte geldleningen 2.4.2 10.000               10.000               

552.637             681.653             

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2.4.3 1.659                 1.102                 

Liquide middelen 2.4.4 223.334             92.325               

224.993             93.427               

777.630           775.080           

Passiva

€ € € €

Stichtingskapitaal 2.4.5 767.660             771.692             

Kortlopende schulden 2.4.6 9.970                 3.388                 

777.630           775.080           

31-dec-15 31-dec-14

31-dec-15 31-dec-14
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2.2 Staat van Baten en Lasten 

 

 

 

 

 

  

€ € € €

BATEN

Opbrengst beleggingen 2.5.1 30.156               35.727               

Overige baten -                        -                        

30.156               35.727               

LASTEN

Donaties 2.5.2 20.915               8.370                 

Kosten beleggingen 2.5.3 5.707                 5.525                 

Overige kosten 2.5.4 7.566                 6.107                 

34.188               20.002               

Saldo van baten en lasten (4.032)               15.725               

2015 2014
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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: 

 

 

31-12-2015 31-12-2014

Aandelen 542.637             224.372             

Obligaties -                        404.074             

Alternatieve beleggingen -                        43.207               

Boekwaarde per einde periode 542.637             671.653             

Vorderingen en overlopende activa

31-12-2015 31-12-2014

Nog te ontvangen interest 637                    673                    

Vooruitbetaalde kosten 1.022                 429                    

1.659                 1.102                 
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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 31-12-2015 31-12-2014

Kapitaal per 1 januari 771.692             755.967             

Resultaat baten en lasten (4.032)               15.725               

767.660             771.692             

31-12-2015 16-10-2014

Accountans- en administratiekosten -                        -                        

Nog uit te keren subsidies 1.933                 1.933                 

Nog te betalen toezeggingen 4.415                 -                        

Nog te betalen beheervergoeding 985                    1.193                 

Crediteuren 2.022                 155                    

Diversen 615                    107                    

9.970                 3.388                 
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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: 

 

 

 

2015 2014

Ongerealiseerde koersresultaten 6.463                 8.659                 

Gerealiseerde koersresultaten 4.037                 10.610               

Koersresultaten valuta's 1.983                 86                      

Resultaat opgelopen rente 271                    710                    

Dividend en coupon 16.143               13.527               

Bankrente 1.259                 2.135                 

30.156               35.727               

2015 2014

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

 project EMT-Klepel -                        3.370                 

Bijdrage Prof. Dr. Wim van den Broeck 15.500               -                        

Bijdrage Anneke van der Niet - Bijdrage proefschrift 1.000                 -                        

Bijdrage Leon Biezeman - Dyslexie van A tot Z 2.315                 -                        

Bijdrage St. Tabletonderwijs Krabbie Krab op School 2.100                 -                        

Bijdrage "Dyslexieplein.nl" -                        5.000                 

20.915               8.370                 
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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: 

 

 

  

2015 2014

Beheer- en bewaarkosten 4.628                 5.251                 

Dividendbelasting -                        111                    

Kosten en provisies effecten 1.079                 163                    

5.707                 5.525                 

2015 2014

Onkostenvergoeding bestuur 1.338                 689                    

Accountants- en administratiekosten 4.608                 4.093                 

Contributies en abonnementen 518                    400                    

Algemene verzekeringen 332                    -                        

Bankkosten 142                    156                    

Website 459                    -                        

Overige algemene kosten 169                    769                    

7.566                 6.107                 
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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 


