
 

Verslag Bestuur 
 
De Stichting is een vermogensfonds met een beperkt vermogen. De statutaire doelstelling van 

de Stichting is het financieel ondersteunen van organisaties en instellingen die het algemeen 

nut dienen. Het bestuur heeft deze doelstelling nader gepreciseerd ten behoeve van 

organisaties en instellingen die zich met name bezighouden met het bevorderen van het 

welzijn van kinderen en/of het stimuleren van kunst en kunstzinnige vorming. Daartoe gaat 

het bestuur actief op zoek naar binnen de doelstelling passende initiatieven om deze na een 

beoordeling door het bestuur al dan niet te ondersteunen met een donatie voor het betreffende 

initiatief. Daarbij wordt steeds afgewogen of het initiatief past binnen de doelstelling en of 

daadwerkelijk dit ten goede komt aan kinderen en/of kunst. De verwezenlijking van het doel 

is niet eindig en is mede afhankelijk van aangedragen initiatieven.  Voor een nadere 

uitwerking van de strategie van de stichting verwijzen wij naar het beleidsplan dat op onze 

website is geplaatst:  

www.fondseninnederland.nl/fonds/stichting-dorodarte  

 

Het Bestuur is in het verslagjaar 2019 twee keer bijeengekomen en heeft tijdens deze 

vergaderingen aan giften een totaalbedrag van € 539.339 toegekend, waarvan 65,73% 

betrekking had op kinderen, 19,58% op kunst en 14,69% op een combinatie van kinderen en 

kunst, hetgeen in overeenstemming  is met de vooraf gestelde doelstelling om niet eenzijdig 

voor kinderen of kunst te kiezen. Vanaf de oprichting van de Stichting in september 2004 tot 

en met 31 december 2019 is voor een bedrag van € 1.328.906 aan donaties toegekend.  

 

Het bestuur is tevreden met de gehonoreerde projecten aangezien deze passen binnen onze 

doelstelling. Echter, we hebben ook uitvoerig stilgestaan bij de mogelijkheden om onze 

inspanningen te intensiveren en daarmee nog beter ons doel te bereiken. Daarbij wordt 

gedacht aan het selecteren van minder projecten en het vergroten van de bijdrage per initiatief. 

In 2019 hebben wij daartoe nadere stappen gezet. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke stijging 

van het in 2019 toegekende giftenbedrag. De belangrijkste stap bestaat hierin dat 

samenwerkingsverbanden zijn aangegaan met een aantal qua doelstelling verwante stichtingen 

die groter zijn in omvang en veel know-how bezitten op de terreinen waar Dorodarte zich ook 

op richt. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2019 geen aanvragen meer in behandeling 

worden genomen.  

 

Dit neemt niet weg dat wij in 2019 nog een aantal bijzondere initiatieven hebben gesteund 

waarvan wij er hieronder een viertal noemen. 

 

Binnen de doelstelling kinderen 

 

Stichting Kruimeltje  

Stichting Kruimeltje ondersteunt zorg-intensieve kinderen en jongvolwassenen die  intensieve 

en/of palliatieve zorg en/of begeleiding nodig hebben met als doel deze kinderen en hun gezin 

meer kwaliteit van leven te geven en daarnaast ook hun zelfredzaamheid en weerbaarheid te 

vergroten.  

Stichting Kruimeltje zet zich op dit moment o.a. in om kindvriendelijk ingerichte ruimtes 

mogelijk te maken voor het Kinderdagcentrum in de Familiekerk van het toekomstige 

Familiehuis in Rotterdam.  
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Armoedefonds 

Anno 2019 groeit 1 op de 9 kinderen in Nederland op in armoede. Het doel van het 

Armoedefonds is om zoveel mogelijk jongeren die in Nederland in armoede leven een 

steuntje in de rug te geven zodat zij schoolspullen kunnen kopen en goed toegerust kunnen 

beginnen aan hun middelbare schoolcarrière.  

 

Met het project Schoolspullenpas  ontvangen zij een tegoed waarmee schoolspullen gekocht 

kunnen worden voor het komende schooljaar. 

 

Binnen de doelstelling kunst 

 

Museum Prinsenhof Delft 

 

Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Pieter De Hooch in Delft. Uit de schaduw van 

Vermeer’ in Museum Prinsenhof Delft werd een Gouden Boekje (kinderboek van 4-10 jaar) 

vervaardigd waarin beide kunstenaars een hoofdrol spelen. Met dit Gouden Boekje maken de 

jongste bezoekers kennis met deze twee grootste schilders van Delft. Het lezen van het 

Gouden Boekje kan gezinnen aanmoedigen en inspireren om een bezoek te brengen aan de 

tentoonstelling, maar geeft ook de mogelijkheid om thuis samen terug te kijken op een bezoek 

aan de tentoonstelling. 

 

Allard Pierson Museum 

 

Voor de familietentoonstelling ‘Mijn vriend Bes, kleine god in het Oude Egypte’, waar de 

beschermgod Bes centraal staat, is een kinderaudiotour gerealiseerd evenals een werkplaats 

waar kinderen vanaf 5 jaar verschillende workshops kunnen volgen. Niet eerder is aan deze 

allemansvriend en multi-inzetbare godheid een expositie gewijd. Deze familietentoonstelling 

is voor het Allard Pierson Museum een primeur omdat een archeologisch onderwerp op een 

cultuurhistorische manier wordt gepresenteerd.  

 

Beloningsbeleid  

Het bestuur ontvangt beloning noch kostenvergoeding voor zijn werkzaamheden.  

 

FIN  

De stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en onderschrijft de 

gedragsregels van deze organisatie. 

Het bestuur van Stichting Dorodarte verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en 

heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die 

periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2020.  

 

ANBI  

De stichting is in het bezit van de ANBI status.  
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