STICHTING
DORODARTE
Beleidsplan

Het doel van de Stichting is het financieel ondersteunen van organisaties en instellingen die zich
bezig houden 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.
Bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Dorodarte is het op basis van deze doelstelling
gevoerde beleid geëvalueerd en is nadere invulling gegeven aan het gedurende de komende jaren
te voeren beleid. Te dezen aanzien is het volgende bepaald.

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 hiervoor middelen ter beschikking ten behoeve van instellingen, verenigingen of
stichtingen die zich bezig houden met opvang, verzorging, opvoeding, scholing of ontwikkeling van
bovengenoemde jeugdige personen. Deze middelen worden aan concrete individuele projecten
verschaft; Dorodarte draagt niet bij aan de algemene financiering van zulke instellingen.

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. Kinderkunstkijkgids Museum Boymans 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.
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Werkwijze
Aanvragen voor projectondersteuning dienen door middel van een vragenformulier te worden
ingediend. Daarbij dient tenminste naast de projectbeschrijving een bewijs van inschrijving bij de
Kamer van Koophandel, een recent jaarverslag en een door een accountant goedgekeurde
jaarrekening te worden overgelegd. Aanvraagformulieren kunnen per e-email worden opgevraagd.
De aanvragen worden door het bestuur beoordeeld. Het bestuur komt hiervoor twee keer per jaar
bijeen, in het voorjaar en in het najaar. Zo nodig bezoeken bestuursleden projecten om de merites
van een aanvraag beter te kunnen beoordelen.
Voor honorering van projectaanvragen is een vereiste dat het project in beginsel een blijvend
karakter heeft. Ook wordt er naar gestreefd met bepaalde instellingen en organisaties, zo mogelijk
en indien gewenst een langere relatie op te bouwen waarbij regelmatige ondersteuning van
Dorodarte zal plaatsvinden.
Er wordt naar gestreefd die projecten te ondersteunen voor de realisering waarvan de gift
financieel gesproken een wezenlijk verschil maakt. Ten slotte zal in bepaalde gevallen gepoogd
worden bij de ondersteuning van bepaalde projecten samen te werken met andere op dit
aandachtsgebied actieve fondsen.
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