
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 2021 twee keer bijeengekomen en heeft tijdens deze 
vergaderingen aan giften een totaalbedrag van € 1.541.750 toegekend, waarvan 7,25 % 
betrekking had op kinderen, 45,4 % op kunst en 47,35 % 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 2021 is voor een bedrag van € 3.050.756 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 kennis 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 2021, naast de schenkingen aan Stichtingen waar Dorodarte 
mee samenwerkt, binnen de doelgroep ‘kinderen’ nog een aantal bijzondere initiatieven 
hebben gesteund van organisaties waar Dorodarte in het verleden reeds een band mee had, 
waaronder bijvoorbeeld Stichting Armoedefonds, Stichting Timon, Stichting de 
Schoolschrijver en Stichting Bedtime Stories. 
 
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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