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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.
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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.

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

Financiën
Het vermogen van SDF bedroeg aan het einde van het boekjaar 2019 € 666.048. Dit is een stijging t.o.v. de
positie aan het einde van 2018 toen het vermogen € 655.538 bedroeg. Deze stijging is toe te schrijven aan de
zeer positieve ontwikkelingen van de financiële markten in 2019. De donaties waren met € 33.456 fors hoger
dan in 2018 (€ 17.134). De kosten voor de beleggingen en de administratie lagen in lijn met de kosten in 2018.

SDF heeft een conservatief beleggingsbeleid en wordt hierbij geadviseerd door ABN-AMRO MeesPierson.

Het bestuur heeft een beleggingsstatuut opgesteld waarin o.a. het risicoprofiel is vastgesteld. In 2019 is dit
profiel opnieuw in een bestuursvergadering aan de orde geweest en bekrachtigd.

De neutrale

weging in zakelijke waarden is 35%, in risico mijdende beleggingen is dit 65%. Er is een paragraaf opgenomen
over duurzaam beleggen en er is een aantal beleggingen uitgesloten.

Na het mindere beleggingsjaar

2018 was 2019 uitzonderlijk goed. Over het gehele jaar 2019 was het netto rendement op beleggingen 8,2%
hetgeen neerkomt op een positief resultaat van € 52.000.
De kosten van het beleggen bedroegen € 7.401. Hierbij zijn de kosten voor beleggingsproducten van € 3.329
inbegrepen.

De donaties die werden toegekend worden beschreven in de “Besluiten over subsidie-aanvragen”. De
grootste donatie (€ 20.000) was voor de “(Door)Ontwikkeling van de diagnosetool dyslexie” van De Lerende
Mens. De overige donaties waren voor “Dyslexie en het leren van moderne talen” van Anne-Marie Hartmann
en voor de introductie van Dyslexie360.
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Besluiten over subsidie-aanvragen
Het bestuur van SDF heeft in zijn vergadering van 12 april besloten de subsidie-aanvraag van € 9.950 voor de
begroting van het boek “Deel 1 Dyslexie360” voor de periode april-oktober 2019 goed te keuren alsmede de
aanvraag van € 7.200 voor de begroting van “Deel 2 Dyslexie360” voor de periode oktober 2019-april 2020. Het
project Dyslexie360 voorziet volgens het bestuur in de behoefte bij het onderwijs en daarbuiten aan een
Nederlandstalig boek dat wetenschappelijk onderbouwd het diepgewortelde vooroordeel, dat dyslexie een
neurologische stoornis is, ontrafelt en dat uitgaat van talentdiversiteit. Uniek aan dit boek is dat aandacht
besteed wordt aan onderzoek naar de sterke kanten van mensen met dyslexie, aan de rol van het onderwijs
dat toxisch (“giftig”) kan zijn en aan de rol van dyslexie in de verschillende levensfasen van mensen met
dyslexie.

In de vergadering van april heeft het bestuur van SDF besloten de subsidie-aanvraag van de Stichting
Beelddenken voor de formulering van een wetenschappelijke theorie over beelddenken door dr. P. Edelenbos
niet te honoreren. Naar de mening van het bestuur heeft de Stichting onvoldoende helder gemaakt wat de
relatie van het onderzoeksvoorstel is met dyslexie.

In deze vergadering heeft het bestuur van SDF ook de subsidie-aanvraag van Patricia Vuijk voor het projectplan
“De genezing van de krekel” afgewezen. Het bestuur was onder de indruk van de inhoud en de opmaak van het
plan dat echter nauwelijks een relatie met dyslexie heeft.

Het bestuur van SDF heeft in zijn vergadering van april besloten om toekenning van subsidie voor het boek van
Marjan Klippel en Nanda Klop van de Leesvlinder over de inzet van mondbeelden bij de Klank-Teken-Koppeling
te verbinden aan afspraken over de datum van presentatie van het boek. Het bestuur van SDF had al uit
waardering voor en vertrouwen in de kwaliteit van het boek de eis van een medefinancier bij wijze van grote
uitzondering laten vallen, nu eist het bestuur een duidelijke planning over de levering van het boek in de loop
van 2019.
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Het bestuur van SDF besloot in zijn vergadering van april de subsidie-aanvraag voor het project “Dyslexie en het
leren van moderne vreemde talen” van Anne-Marie Hartmann van Buro Blooming te honoreren. Het bestuur
herkent in de auteur van de aanvraag een persoon die als geen ander kennis heeft van de problematiek van het
vreemde talenonderwijs in Nederland en als geen ander met haar wijze van geven van workshops het
probleem van dyslexie bij het vreemde talenonderwijs in Nederland bestrijdt. Zij kent het voortgezet onderwijs
van binnen en ziet mogelijkheden om het vreemde talenonderwijs voor dyslecten vorm te geven. Haar werk is
kwalitatief heel goed en is heel toepasbaar. Haar aanpak is complementair aan het gedachtegoed van professor
Roderick Nicolson, de auteur van Dyslexie360. Het bestuur besloot haar aanvraag van € 7.500 in 2 delen te
honoreren, de helft in 2019 en de andere helft in 2020.

Het bestuur besloot in de vergadering van april de aanvraag van Dynamika voor het project “Geïllustreerd boek
over dyslexie” niet te honoreren. Naar de mening van het bestuur is ook dit boek van Dynamika een goed boek
en de aanvraag van Dynamika is, zoals we van Dynamika gewend zijn, heel goed verzorgd. Dynamika heeft
inmiddels al 5 boeken op de markt gebracht en blijkens cijfers van Dynamika zelf over de afname van hun
boeken is de belangstelling aan de magere kant. Daardoor leeft bij het bestuur van SDF de gedachte dat
Nederland blijkbaar niet op een boek van Dynamika zit te wachten. Voorts betwijfelt het bestuur of de vorm
van een zelfhulpboek voor teenagers/jong volwassenen weer via een boek gebracht moet worden. Het bestuur
kan zich voorstellen dat dit zelfhulpboek via internet zijn weg bij de doelgroep beter zou kunnen vinden.

Het bestuur besloot in de vergadering van april de aanvraag “App Dyslexie Test & Tips” van Trudy Joling niet te
honoreren. Volgens het bestuur is dit geen test doch een niet wetenschappelijk gevalideerde screening die ook
nog eens de nodige nazorg nodig heeft.
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In de vergadering van november besloot het bestuur de subsidie-aanvraag “(Door)Ontwikkeling diagnosetool
dyslexie” van De Lerende Mens B.V. te honoreren. Het bestuur van SDF is ervan overtuigd dat de voorgestelde
methodiek sneller dan tot nu toe mogelijk was heel veel diagnostische gegevens geeft met - en dat is heel
vernieuwend- een individueel profiel. Daardoor wordt per kind een specifieke behandeling mogelijk. Heel
vernieuwend is dat bij deze aanpak gewerkt wordt vanuit data en niet vanuit een theorie en dat een verbinding
gemaakt wordt tussen deze methodieken. Hier is sprake van een deep learning (kunstmatige intelligentie)
concept. Het bestuur besloot € 20.000 toe te kennen.
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1.3

Bestuur

Het bestuur vergaderde in 2019 2 maal, op 12 april en op 29 november. De vergaderingen werden gehouden in
de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. In 2019 vonden geen mutaties in het bestuur
plaats.

Het bestuur heeft in zijn vergadering van 12 april uitgesproken dat een vernieuwing van het bestuur
aanbevelenswaardig is waarbij een mix van inhoudelijke en financiële expertise vereist is. In de vergadering
van 29 november hebben bestuursleden suggesties gedaan. Daarbij kwam aan de orde dat op de Radboud
Universiteit te Nijmegen momenteel op dyslexiegebied veel werk wordt verricht hetgeen aanleiding zou
kunnen zijn om in Nijmegen te gaan zoeken.

In de vergadering van april heeft het bestuur tijd genomen om met elkaar over het eigen functioneren te
beraadslagen. Unaniem sprak eenieder zijn waardering uit over de wijze hoe de bestuursleden met elkaar
omgingen en als goed team functioneren. De volgende uitspraken werden onder meer gedaan: goede
vergaderingen, goed overleg, goed gevoel, met goede dingen bezig, heel goed dat bestuursleden het lang niet
altijd met elkaar eens zijn, oprechte interesse voor het onderwerp, houden elkaar scherp, heel tevreden, goede
club, nooit een negatieve stemming, uiterst positief.

In de vergadering van november heeft oud bestuurslid mevrouw I. Besnard aangekondigd om na de
vergadering van het bestuur van najaar 2020 te stoppen met haar werk als adviseur van het bestuur.

Bij de behandeling van de subsidie-aanvraag “De introductie van Dyslexie360 in Nederland” heeft het bestuur
gemeend deze subsidie-aanvraag tegen het licht te houden van huidige governance-opvattingen daar
bestuurslid mevrouw P.M. Hofmeester en de adviseurs van SDF mevrouw I. Besnard en professor K. van den
Bos bij deze aanvraag betrokken waren. Daartoe heeft het bestuur emeritus hoogleraar ethiek van economie
en bedrijf E. Kimman ingeschakeld. Professor Kimman heeft de volgende vragen gesteld: is de aanvraag
conform de statuten, is de aanvraag extreem van omvang en is er een vorm of kans van zelfverrijking van het
bestuurslid en/of de adviseurs. Omdat de aanvraag past binnen de statuten van SDF, omdat het gevraagde
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bedrag relatief bescheiden van omvang is en omdat de vergoeding aan betrokkenen geenszins als zelfverrijking
kan worden aangemerkt, integendeel zelfs, kwam professor Kimman tot de conclusie dat er geen governanceprobleem was.

Het bestuur van SDF heeft het verzoek van het bestuur van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie om de
domeinnaam van SDF “dyslexie.nl” over te nemen afgewezen. Met de domeinnaam van SDF zou de
vindbaarheid van het programma om systematisch te werken aan preventie en het op een integrale en
effectieve manier van aanpakken van laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie gebaat zijn. Het bestuur
van SDF is uiteraard gehecht aan zijn domeinnaam en was niet onder de indruk van het argument van de
vindbaarheid. Het heeft het bestuur van het betreffende programma geadviseerd om vooral te werken aan
een uitstekende website.

Per ultimo 2019 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. L.M.M. Besnard

lid

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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1.4

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 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.

Jaarrekening

2.1

Balans

(na resultaatbestemming)
Activa

31 decem ber 2019
€

31 decem ber 2018
€

€

€

Financiële vaste activa
Beleggingen

2.4.1

509.457

496.108

Verstrekte geldleningen

2.4.2

10.000

10.000
519.457

506.108

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 2.4.3
Liquide m iddelen

2.4.4

461

401

146.130

149.029
146.591

149.430

666.048

Passiva

31 decem ber 2019
€

655.538

31 decem ber 2018
€

€

€

Stichtingskapitaal

2.4.5

665.729

652.707

Kortlopende schulden

2.4.6

319

2.831

666.048

12

655.538
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2.2

Staat van Baten en Lasten

2018

2019
€

€

€

€

BATEN
O pbrengst beleggingen

2.5.1

57.245

O verige baten

2.5.2

2.418

(26.306)
(26.306)

59.663
LASTEN
Donaties

2.5.3

33.456

17.134

Kosten beleggingen

2.5.4

4.867

5.297

O verige kosten

2.5.5

8.318

9.055

Saldo van baten en lasten

13

46.641

31.486

13.022

(57.792)
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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:
31-12-2019

31-12-2018

Aandelen

176.342

204.459

O bligaties

238.612

201.765

94.503

89.884

509.457

496.108

Alternatieve beleggingen

Boekw aarde per einde periode

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:

31-12-2019

N og te ontvangen interest
Vooruitbetaalde kosten

15

31-12-2018

37

25

424

376

461

401
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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.
31-12-2019

ABN AM RO Bank N .V.

31-12-2018

4.770

6.584

Charitas spaarrekening

112.977

114.087

Verm ogensspaarrekening

28.383

28.358

146.130

149.029

Boekw aarde per einde periode

2.4.5

Stichtingskapitaal

Het vermogen van de stichting kan als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2019

Kapitaalper 1 januari

652.707

Resultaat baten en lasten

13.022,00

665.729

16

31-12-2018

708.904
(56.197,20)

652.707
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2.4.6

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2019

Crediteuren
Diversen

17

31-12-2018

-

586

319

2.245

319

2.831
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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:
2019

2018

O ngerealiseerde koersresultaten

51.446

(44.236)

G erealiseerde koersresultaten

(9.309)

4.356

Koersresultaten valuta's

-

O verige resultaten effecten

1.175

Resultaat opgelopen rente

(113)

Dividend en coupon
Bankrente

(1.198)
(73)

14.009

14.777

37

69

57.245

(26.306)

2.5.2 Overige baten
De overige baten bestaan uit een uitgekeerde claim die betrekking heeft op de verliezen die zijn geleden op
aandelenposities Fortis NV, welke zijn aangehouden in het jaar 2007 en 2008.
2019

Fortis claim
O verige baten
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2018

-

1.594

2.418

-

2.418

1.594
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2.5.3

Donaties

De donaties besteed conform de doelstelling van de stichting kunnen als volgt worden gespecificeerd:
2019

2018

Dag van Dyslexie

2.000

7.134

De introductie van Dyslexie360

7.706

-

Dyslexie en het leren van m oderne vreem de talen

3.750

-

20.000

-

-

10.000

33.456

17.134

O ntw ikkeling diagnosetooldyslexie - De Lerende M ens
Bijdrage Stichting Hoi

2.5.4

Kosten beleggingen

De kosten van beleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
2019

Beheer- en bew aarkosten

2018

3.686

4.085

Kosten en provisies effecten

386

329

Dividendbelasting

795

883

4.867

5.297
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2.5.5

Overige kosten

De overige kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
2019

O nkostenvergoeding bestuur

2018

770

1.395

5.365

4.769

400

400

Algem ene verzekeringen

701

339

Bankkosten

151

121

W ebsite

459

847

O verige algem ene kosten

472

1.184

8.318

9.055

Accountants- en adm inistratiekosten
Contributies en abonnem enten
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2.6

Ondertekening jaarrekening voor akkoord

Dordrecht,

Ir. A.B. van der Garden

Drs. F.A. Kooij

Drs. W.J.G.M. Raedts

voorzitter

penningmeester

secretaris
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