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1.1.1.1.    JaarverslagJaarverslagJaarverslagJaarverslag    

1.11.11.11.1    Algemene informatieAlgemene informatieAlgemene informatieAlgemene informatie    

Oprichting, statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvormOprichting, statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvormOprichting, statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvormOprichting, 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”). 

 

DoelstellingDoelstellingDoelstellingDoelstelling    

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. 
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StatutenwijzigingStatutenwijzigingStatutenwijzigingStatutenwijziging    

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. 

 

VermogenVermogenVermogenVermogen    

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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1.21.21.21.2    Activiteiten en financiële positieActiviteiten en financiële positieActiviteiten en financiële positieActiviteiten en financiële positie    

 

FinanciënFinanciënFinanciënFinanciën    

Het vermogen van SDF bedroeg ultimo 2017 €708.904 terwijl het vermogen op de jaarultimo 2016   

€ 722.446 bedroeg. Het vermogen is met ± € 15.000 gedaald o.a. door de toekenningen aan de 

hieronder genoemde projecten van de Stichting HOI en Alfabedding van Balt van Raamsdonk.  

Bij het beheer van het vermogen wordt het bestuur van SDF geadviseerd door ABNAMRO 

MeesPierson. In het beleggingsstatuut staat dat dat SDF een defensief beleggingsbeleid voert. 

Het bestuur heeft door de lage rentestand de mogelijkheid om in zakelijke waarden te beleggen 

tot nader orde verruimd. Ultimo 2017 was 46% van het vermogen belegd in aandelen en in 

obligaties met een hoger risicoprofiel, 39% in obligaties en 15% van het vermogen werd liquide 

aangehouden. 

In zijn beleid blijft het bestuur bij het beheer van het vermogen in de huidige economische 

omgeving sturen op vermogensbehoud. Dit geldt overigens niet voor het toekennen van donaties 

waarvoor geen restricties gelden. 

    

Projecten / subsidieaanvragenProjecten / subsidieaanvragenProjecten / subsidieaanvragenProjecten / subsidieaanvragen    

- Het project van de founders van de Stichting HOI, Stephanie Raber en Tamara Vreeken, 

om het lesprogramma van Noticability voor dyslectische kinderen tussen 9 en 13 jaar in 

Nederland en België toegankelijk te maken is gehonoreerd. Zij ontvangen € 15.000.  

- De aanvraag van Anne Ligtenberg  voor Het Dyslexieboek is afgewezen. 

- De aanvraag  van een projectteam met vertegenwoordigers van de Universiteit 

Maastricht, de Universiteit Amsterdam, het RID en de University of London onder de titel 

“Alle kinderen met dyslexie zijn uniek: Op zoek naar optimale ondersteuning voor ieder 

kind met dyslexie” is afgewezen. 
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- De projectaanvraag van Karine Hanskens e.a. onder de titel “Leren spellen wordt leuk” is 

afgewezen. 

- Het project  Alfabedding van Balt van Raamsdonk voldoet aan de criteria van het bestuur 

van SDF en kan voor 2017 rekenen op een subsidie van € 10.000. 
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1.31.31.31.3    BestuurBestuurBestuurBestuur    

 

Het bestuur vergaderde in 2017 2 maal, op 12 mei en op 27 oktober, beide keren te Leiden. Bij de 

vergadering van 27 oktober was de adviseur van SDF professor K.P. van den Bos ook aanwezig. In 

het verslagjaar vonden geen mutaties in het bestuur plaats. 

 

Per ultimo 2017 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 

 

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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1.41.41.41.4    Verwachte gang van zaken in koVerwachte gang van zaken in koVerwachte gang van zaken in koVerwachte gang van zaken in komende jarenmende jarenmende jarenmende 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. 
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2.2.2.2.    JaarrekeningJaarrekeningJaarrekeningJaarrekening    

 

2.12.12.12.1    BalansBalansBalansBalans    

(na resultaatbestemming) 

 

 

 

ActivaActivaActivaActiva

€ € € €

Financiële vaste activaFinanciële vaste activaFinanciële vaste activaFinanciële vaste activa

Beleggingen 2.4.1 596.034       531.708         

Verstrekte geldleningen 2.4.2 10.000         10.000         

606.034       541.708         

Vlottende activaVlottende activaVlottende activaVlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2.4.3 444              660             

Liquide middelen 2.4.4 106.091        183.638        

106.535        184.298        

712.569712.569712.569712.569                            726.006726.006726.006726.006                        

PassivaPassivaPassivaPassiva

€ € € €

Stichtingskapitaal 2.4.5 708.904        722.446        

Kortlopende schulden 2.4.6 3.665           3.560           

712.569712.569712.569712.569                            726.006726.006726.006726.006                        

31 december 201731 december 201731 december 201731 december 2017 31 december 201631 december 201631 december 201631 december 2016

31 december 201731 december 201731 december 201731 december 2017 31 december 201631 december 201631 december 201631 december 2016
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2.22.22.22.2    Staat van Baten en LastenStaat van Baten en LastenStaat van Baten en LastenStaat van Baten en Lasten    

 

 

 

 

 

 

  

€ € € €

BATENBATENBATENBATEN

Opbrengst beleggingen 2.5.1 25.813          22.328          

Overige baten -                  -                  

25.813          22.328          

LASTENLASTENLASTENLASTEN

Donaties 2.5.2 25.000         55.052          

Kosten beleggingen 2.5.3 5.437            4.353            

Overige kosten 2.5.4 8.918            8.137            

39.355          67.542          

Saldo van baten en lastenSaldo van baten en lastenSaldo van baten en lastenSaldo van baten en lasten (13.542)         (45.214)         

2017201720172017 2016201620162016
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2.32.32.32.3    Toelichting op de jaarrekeningToelichting op de jaarrekeningToelichting op de jaarrekeningToelichting op de jaarrekening    

 

BoekjaarBoekjaarBoekjaarBoekjaar    

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.  

 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepalingGrondslagen voor waardering en resultaatbepalingGrondslagen voor waardering en resultaatbepalingGrondslagen 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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2.42.42.42.4    Toelichting op de balansToelichting op de balansToelichting op de balansToelichting 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: 

 

 

31-12-2017 31-12-2016

Aandelen 228.548        214.360        

Obligaties 276.031        273.488        

Alternatieve beleggingen 91.455          43.860         

Boekwaarde per einde periode 596.034       531.708         

31-12-2017 31-12-2016

Nog te ontvangen interest 105              325              

Vooruitbetaalde kosten 339              335              

444              660             
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2.4.4 Liquide middelen 

Er is een mandaat afgegeven aan ABN AMRO Bank N.V. voor het beheren van de 

effectenportefeuille. In het kader van deze opdracht kan de ABN AMRO de gelden op de 

spaarrekeningen naar eigen inzicht beleggen. De overige liquide middelen staan ter vrije 

beschikking van de stichting.  

 

 

2.4.5 Stichtingskapitaal 

Het vermogen van de stichting kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

 

 

 

 

 

31-12-2017 31-12-2016

ABN AMRO Bank N.V. 4.989           4.990           

Charitas spaarrekening 72.850          150.624        

Vermogensspaarrekening 28.252          28.024          

Boekwaarde per einde periode 106.091        183.638        

31-12-2017 31-12-2016

Kapitaal per 1 januari 722.446        767.660        

Resultaat baten en lasten (13.542)         (45.214)         

708.904        722.446        
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2.4.6 Kortlopende schulden 

 

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

  

31-12-2017 31-12-2016

Nog uit te keren subsidies 1.933            1.933            

Nog te betalen beheervergoeding 1.082            965              

Crediteuren 339              335              

Diversen 311               327              

3.665           3.560           
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2.52.52.52.5    Toelichting op de Staat van Baten en LastenToelichting op de Staat van Baten en LastenToelichting op de Staat van Baten en LastenToelichting 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: 

 

2017 2016

Ongerealiseerde koersresultaten 28.860         5.418            

Gerealiseerde koersresultaten (12.833)         6.107            

Koersresultaten valuta's (3.223)           1.516            

Overige resultaten effecten 486              1.735            

Resultaat opgelopen rente (139)             (215)              

Dividend en coupon 12.212           6.801            

Bankrente 450              966             

25.813          22.328          

2017 2016

Bijdrage Leon Biezeman - Dyslexie van A tot Z -                  1.272            

Bijdrage Lezen in de kleutergroepen -                  15.000          

Bijdrage R. Hulsbergen - Beelddenkenboekjes -                  1.250            

Bijdrage Impuls & woortblind - Hoe gaat het nu echt met je? -                  17.530          

Bijdrage Studio de Bakkerij - Ik woon in het Alfabed -                  10.000         

Bijdrage Hildegonde Mostert en Balt van Raamsdonk 10.000         10.000         

Bijdrage Stichting Hoi 15.000          -                  

25.000         55.052          
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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: 

 

 

  

2017 2016

Beheer- en bewaarkosten 4.247            3.912            

Kosten en provisies effecten 560              395              

Dividendbelasting 630              46                

5.437            4.353            

2017 2016

Onkostenvergoeding bestuur 735              967              

Accountants- en administratiekosten 4.706           4.709           

Contributies en abonnementen 500              990             

Algemene verzekeringen 335              336              

Bankkosten 116               126              

Website 2.438            913              

Overige algemene kosten 88                96               

8.918            8.137            
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2.62.62.62.6    Ondertekening jaarrekening voor akkoordOndertekening jaarrekening voor akkoordOndertekening jaarrekening voor akkoordOndertekening jaarrekening voor akkoord    

 

Dordrecht,  

 

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

voorzitter    penningmeester   secretaris 


