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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. 

 

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 

 

Besluiten over subsidie-aanvragen 

Uitgangspunt voor financiering is dat de aanvraag betrekking heeft op dyslexie. Bij de beoordeling van 

aanvragen hanteert het bestuur  de volgende criteria:                           

1. het product of de dienst 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                                                                                                                                                                 

6. de aanvraag komt alleen in aanmerking voor financiering als er een of meer medefinanciers zijn 

Het bestuur  heeft in zijn vergadering van 18 juni de projectaanvraag “Automatische kinderspraakherkenning 

voor dyslexie- en leesbevorderingsapplicaties”  van 11 juni 2021 in behandeling genomen. Dit betreft een 

gezamenlijke inspanning vanuit de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Faculteit 

Letteren van de RuG in samenwerking met Human Media Interaction UT en de Faculteit Science en Engineering 

van de RuG. Het bestuur  was onder de indruk van de kwaliteit en het innovatieve gehalte van de 

projectaanvraag (criterium 1). De aanvragers hanteren moderne technieken om praktisch in het vacuüm van 

adequate modellen voor kinderspraak werkzaam te zijn (criteria 1, 2 en 3). Het bestuur waardeert dat het 

project wordt aangevraagd door vertegenwoordigers van verschillende instituten en universiteiten hetgeen 

naar de ervaring van het bestuur  in de praktijk helaas sporadisch voorkomt. Zij beperken zich niet tot het 

ontwikkelen van een model voor automatic speech recognition (ASR) en committeren zich tot het schrijven van 

een artikel daarover (criterium 4 en 1e deel van criterium 5). Het bestuur  heeft besloten een bedrag van € 

17.000 toe te kennen terwijl  € 25.000 was gevraagd. Conform punt 5 van de criteria van SDF bij de toekenning 

van een subsidie heeft het bestuur de aanvragers de suggestie gedaan om voor het resterende bedrag steun te  

vragen bij de betrokken werkgevers van de initiatiefnemers van dit project, daar ook zij groot belang bij de 

realisatie van dit project hebben  en  eventueel bij andere sponsoren (criterium 5).  In antwoord op deze 

suggestie is het bestuur  medegedeeld dat naast de sponsoring door SDF meer dan € 32.000 van elders in het 

project  is gestort. 
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In de vergadering van 18 juni is ook de subsidie-aanvraag van € 11.700 voor het project  “Leesproblemen 

voorkomen is beter dan genezen, Gaming en motoriek als preventie van leesproblemen” van 10 juni 2021 

behandeld welk project begroot is op € 16.900. Dit project zal worden uitgevoerd binnen een samenwerking 

tussen de Universiteit van Amsterdam, het RID (Regionaal Instituut Dyslexie) en Game Tailors. Deze aanvraag  

heeft betrekking op de ontwikkeling van een game om het aanvankelijk lezen van kleuters te bevorderen 

(criterium 3). Het bestuur  waardeert de innovatieve aanpak en het inspelen op nieuwe technische 

mogelijkheden (criterium 1) en juicht toe dat aansluiting gezocht wordt bij wat kinderen motiveert (criterium 

2). Voor  het bestuur is duidelijk dat het project een kortlopende horizon heeft (einddatum 30 april 2022) en 

een duidelijk doel nastreeft (criterium 4). Het bestuur heeft er kennis van genomen dat  voor de bekostiging 

van het hele project niet een beroep op SDF zal worden  gedaan (criterium  5). Toch heeft het bestuur in deze 

vergadering nog geen besluit genomen over de toekenning van een subsidie daar het  een goed antwoord 

wilde hebben op enkele nog bij het bestuur levende vragen. Deze vragen betroffen onder meer de doelgroep 

van kleuters, de samenwerking met andere universiteiten, de transfer naar daadwerkelijk schrijven, het gevaar 

van tabletverslaving en het belang van motorische ontwikkeling. In reactie op het standpunt van het bestuur  

hebben de aanvragers op 7 juli een meer dan bevredigend antwoord gegeven op de hen gestelde vragen. Het 

bestuur  heeft vervolgens  de subsidie-aanvraag ten bedrage van € 11.700 volledig gehonoreerd. 

 

Het bestuur  heeft in de vergadering van 18 juni de steunaanvraag van HOI voor twee gratis evenementen in de 

week van Dyslexie 2021 niet gehonoreerd, omdat deze aanvraag naar het oordeel van het bestuur niet voldoet 

aan het criterium van innovatie. 

 

In de vergadering van 18 november heeft het bestuur   de aanvraag van VU/UM/RID  “Eerst mindset, dan 

behandelen” besproken. Deze aanvraag riep nogal wat vragen op terwijl tevens opgemerkt werd dat SDF zeker 

niet als enige sponsor wil fungeren terwijl deze aanvraag uitsluitend aan SDF was gericht. Het bestuur  heeft op 

30 november een uitgebreide en goede reactie op alle vragen gekregen. Het bestuur heeft  de aanvragers op 

13 december geïnformeerd dat zij een bedrag van      € 10.000 tegemoet zouden kunnen zien  terwijl  € 18.300 

gevraagd was. Naar het oordeel van het bestuur was het project heel vernieuwend (criterium 1) en was er alle 

reden om aan te nemen dat   de kortlopende sociaal-psychologische interventies op korte termijn resultaat 

zouden opleveren  (criterium 2). Het project is gericht op het jonge kind (criterium 3). Hoewel  de aanvragers 

met de start van dit project aan de wieg staan van een langdurig proces hetgeen in strijd is met criterium 4, 
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voorziet het project  via de genoemde interventies in resultaten op korte termijn en wordt het in criterium 4 

ook genoemde aspect van een duidelijk omschreven einddoel  zeker gehaald. Aan criterium 5 wordt voldaan 

doordat SDF een deel van de kosten financiert aangezien  elders voor het ontbrekende bedrag financiering is 

gevonden.                                                     

 

Financiën 

Het vermogen van SDF bedroeg aan het einde van het boekjaar 2021 € 664.681. Dit is een stijging  t.o.v. de 

positie aan het einde van 2020 toen het vermogen € 647.943 bedroeg. De donaties waren met € 28.700 

vergelijkbaar met de donaties in 2020 (€ 20.950). Het beleggingsresultaat was positief met een netto 

rendement van  8,24%.  De kosten voor de beleggingen en de administratie waren hoger in vergelijking met 

2021.                              

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 2020 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.  In het jaar 2021, het jaar wat nog steeds 

gedomineerd werd door de corona pandemie, liepen de beleggers al vooruit op de economische 

ontwikkelingen na de pandemie. De aandelen beurzen ontwikkelden zich positief, terwijl de rente op een laag 

niveau bleef.  Over het gehele jaar 2021 was het netto rendement op beleggingen 8,2% (2020: 0,33%) hetgeen 

neerkomt op een positief resultaat van € 51.905. De kosten van het beleggen bedroegen € 9.219 (1,41%). 

Hierbij zijn de kosten voor beleggingsproducten van € 4.298 inbegrepen.   
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1.3 Bestuur 

In 2021 bleef de samenstelling van het bestuur ongewijzigd. Het bestuur vergaderde op 18 juni en 19 november 

2021, beide keren in verband met corona digitaal. In de vergadering van 18 juni  heeft mevrouw I. Besnard, 

sedert april 2018 erelid en vaste adviseur van het bestuur, aangekondigd dat zij niet meer gebruik zal maken van 

de mogelijkheid om aan bestuursvergaderingen deel te nemen. Vanaf april 2018 heeft zij  van deze mogelijkheid 

steeds gebruik  gemaakt. 

Per ultimo 2021 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 

Drs. L.M.M. Besnard    lid 

Mw. Drs. P.M. Hofmeester   lid 

Mw. Dr. G.E. Wolters    lid 

 

Prof. em. Dr. K.P. van den Bos   adviseur 

Mw. I. Besnard- van Baaren   erelid 

Mr. P.C.R. Baelde Jansen    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, 

ondersteund worden.  
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2. Jaarrekening 

2.1 Balans 

(na resultaatbestemming) 

 

  

Activa

€ € € €

Financiële vaste activa

Beleggingen 2.4.1 523.573        529.157         

Verstrekte geldleningen 2.4.2 10.000         10.000         

533.573        539.157         

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2.4.3 657              1.145             

Liquide m iddelen 2.4.4 130.451         107.641         

131.108         108.786        

664.681       647.943       

Passiva

€ € € €

Stichtingskapitaal 2.4.5 656.303       640.440       

Kortlopende schulden 2.4.6 8.378            7.503            

664.681       647.943       

31 decem ber 2021 31 decem ber 2020

31 decem ber 2021 31 decem ber 2020
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2.2 Staat van Baten en Lasten 

 

 

 

  

€ € € €

BATEN

O pbrengst beleggingen 2.5.1 57.026          5.614            

O verige baten 2.5.2 -                  1.084            

57.026          6.698           

LASTEN

Donaties 2.5.3 28.700          20.950         

Kosten beleggingen 2.5.4 4.961            4.277            

O verige kosten 2.5.5 7.503            6.759           

41.164           31.986          

Saldo van baten en lasten 15.862          (25.288)         

2021 2020
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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: 

 

 

31-12-2021 31-12-2020

Aandelen 234.698        207.208        

O bligaties 195.063        231.261         

Alternatieve beleggingen 93.812          90.688         

Boekwaarde per einde periode 523.573        529.157         

31-12-2021 31-12-2020

Te vorderen dividendbelasting 285              -                  

Nog te ontvangen bedragen -                  360              

Vooruitbetaalde kosten 372              785              

657              1.145             
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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: 

 

  

31-12-2021 31-12-2020

ABN AM RO  Bank N.V. 4.626           4.992           

Charitas spaarrekening 118.432         74.257          

Verm ogensspaarrekening 7.393            28.392          

Boekwaarde per einde periode 130.451         107.641         

31-12-2021 31-12-2020

Kapitaal per 1 januari 640.440       665.728        

Resultaat baten en lasten 15.863          (25.287)         

656.303       640.440       
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2.4.6 Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

  

31-12-2021 31-12-2020

Crediteuren 1.178             -                  

Diversen 7.200           7.503            

8.378            7.503            
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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 Overige baten 

De overige baten kunnen als volgt worden gespecificeerd:  

 

  

2021 2020

O ngerealiseerde koersresultaten 40.561          (1.464)           

Gerealiseerde koersresultaten 7.421            (2.964)          

O verige resultaten effecten -                  608              

Resultaat opgelopen rente (120)             (9)                

Dividend en coupon 9.163            9.471            

Bankrente 1                  (28)               

57.026          5.614            

2021 2020

Fortis claim -                  330              

Dyslexie 360 deel 1 -                  754              

-                  1.084            
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2.5.3 Besteed aan doelstellingen 

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

 

 

2.5.4 Kosten beleggingen 

De kosten van beleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

  

2021 2020

De introductie van Dyslexie360 deel 2 -                  7.200           

Stg Hoi - Lesprogram m a van Noticability -                  10.000         

BuroBloom ing -                  3.750            

Bijdrage aan Rijksuniversiteit Groningen 17.000          -                  

Bijdrage aan RID 11.700           -                  

28.700          20.950         

2021 2020

Beheer- en bewaarkosten 4.921            3.659           

Kosten en provisies effecten -                  345              

Dividendbelasting 40                273              

4.961            4.277            
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2.5.5 Overige kosten 

De overige kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

  

2021 2020

O nkostenvergoeding bestuur 630              324              

Accountants- en adm inistratiekosten 4.711             4.953           

Contributies en abonnem enten 400              400              

Algem ene verzekeringen 361              -                  

Bankkosten 100              109              

W ebsite 1.271             877               

O verige algem ene kosten 30                96               

7.503            6.759           
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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 


