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Het doel van de Stichting is het financieel ondersteunen van organisaties en instellingen die zich met
name bezighouden met kinderen en/of kunst. De activiteiten van de Stichting zijn beperkt tot
Nederland. Het grootste deel van de jaarlijkse donaties gaat naar organisaties die zich met kinderen
bezighouden. De culturele donaties richten zich met name op de kleinere kunstmusea in Nederland.
Om haar doelstellingen beter te kunnen realiseren is Dorodarte inmiddels samenwerkingsverbanden
aangegaan met een aantal geselecteerde qua doelstelling verwante stichtingen die groter zijn in
omvang en veel kennis bezitten op de terreinen waar Dorodarte zich op richt. Dit betekent dat met
ingang van 1 januari 2019 geen aanvragen meer in behandeling worden genomen.

A. Kinderen
Deze deeldoelstelling – waaraan het merendeel van de voor uitkering vatbare gelden wordt besteed
– wordt hoofdzakelijk gerealiseerd door de bevordering van opvang, verzorging, opvoeding, scholing
en ontwikkeling van jeugdige personen, in beginsel niet ouder dan dertig jaar, die maatschappelijk
gezien hulp van derden nodig hebben.
Dorodarte stelt middels een aantal geselecteerde qua doelstelling verwante algemeen nut beogende
instellingen middelen ter beschikking ten behoeve van instellingen, verenigingen of stichtingen die
zich bezighouden met opvang, verzorging, opvoeding, scholing of ontwikkeling van bovengenoemde
jeugdige personen.

B. Kunst en Cultuur
Deze doelstelling– waaraan in beginsel 40% van de voor uitkering vatbare gelden wordt besteed –
wordt gerealiseerd door onder meer het steunen van:
i. musea in Nederland (bij voorkeur middelgrote musea in de provincie en niet de landelijke grote
musea);
ii. tentoonstellingen, catalogi, restauraties en/of aankopen van kunstobjecten;
iii. culturele activiteiten (zoals bijv. het Eigen Muziekinstrumentenfonds en sporadisch de
realisering van bijzondere voorstellingen);
iv. combinatieprojecten van kunst en kinderen (bijv. het project ‘Kunst/Werk’ van Museum
Boijmans van Beuningen);
v. jonge kunstenaars in het kader van door hen te vervaardigen kunstvoorwerpen ten behoeve
van door Dorodarte te ondersteunen instellingen.
Het steunen van festivals valt niet binnen de doelstelling van de stichting.

Werkwijze
Dorodarte verstrekt giften aan door haar geselecteerde algemeen nut beogende instellingen. De
bedragen worden jaarlijks vastgesteld in de bestuursvergadering.
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