
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. 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 2020 twee keer bijeengekomen en heeft tijdens deze 

vergaderingen aan giften een totaalbedrag van € 180.100 toegekend, waarvan 55,58 % 

betrekking had op kinderen, 8,33 % op kunst en 36,09 % op een combinatie van kinderen en 

kunst. Dit is in overeenstemming met de geformuleerde doelstelling om niet eenzijdig voor 

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

met 31 december 2020 is voor een bedrag van € 1.479.461 aan donaties toegekend. 

 

Het bestuur heeft in 2018 uitvoerig stilgestaan bij de mogelijkheden om de inspanningen, 

voor wat betreft het actief op zoek gaan naar binnen de doelstelling passende initiatieven, te 

intensiveren en daarmee nog beter haar doel te verwezenlijken. 

Dit heeft ertoe geleid dat de Stichting in 2019 samenwerkingsverbanden is aangegaan met 

een aantal qua doelstelling verwante stichtingen die groter zijn in omvang dan Dorodarte 

alsook over meer knowhow beschikken op de terreinen waar Dorodarte zich op richt. Deze 

samenwerking heeft inmiddels geleid tot een aanzienlijke stijging van het jaarlijkse 

giftenbedrag. Het bestuur is tevreden over de behaalde resultaten van de verschillende 

organisaties waarmee wordt samengewerkt en ziet uit naar een verder vervolg van deze 

samenwerking.  

Deze strategie betekent dat er vanaf 1 januari 2019 geen aanvragen meer in behandeling 

worden genomen. 

 

Dit neemt niet weg dat wij in 2020 nog een aantal bijzondere initiatieven hebben gesteund 

waarvan wij er hieronder een viertal noemen. 

 

Binnen de doelstelling kinderen 

 

Stichting Praten met je Handen. Lotte en Max gebarentaal 

Dit project ontwikkelt, implementeert en ondersteunt gebarentaal die specifiek op kinderen is 

gericht teneinde te voorkomen dat zij door gebrek aan communicatie in een (sociaal) 

isolement geraken. 

 

Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur Noord Holland 

Het project ‘Mag ik straks weer meedoen?’ zorgt ervoor dat kinderen uit 

achterstandsgezinnen om financiële redenen, mede ten gevolge van de coronacrisis, toch mee 

kunnen doen met sport en cultuur door de contributie/lesgeld en attributen voor hen te 

betalen. 
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Binnen de doelstelling kunst 
 

Nationaal Museum Paleis Het Loo 

De restauratie van het schilderij van Thérèse Schwartze waarop Koningin Wilhelmina, Prins 

Hendrik en Prinses Juliana te zien zijn in historisch kostuum (1915). 

 

Binnen de doelstelling Kinderen en Kunst 

 

Museum Boijmans van Beuningen 
Het mede mogelijk maken van het project ‘Kunst/Werk’; kunstles voor een groot aantal Rotterdamse 

kinderen die via het MBO geen kunsteducatie krijgen, in tegenstelling tot andere middelbare 

schoolopleidingen.   

 

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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