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1. Voorwoord       

De Van Dorp Foundation bestaat sinds 2004 en in het jaar 2016, waarvan het 

verslag thans voor U ligt, werkte het bestuur verder aan de projecten en 

aandachtsgebieden die al in eerdere verslagen aan de orde waren.  Daarnaast 

kwamen er weer nieuwe aanvragen voor financiële steun op de bestuurstafel. 

Met de doelstellingen van de Foundation als referentiekader werden deze 

geëvalueerd en werd getracht een goed evenwicht te behouden tussen lokale 

projecten in Nederland enerzijds en projecten elders in de wereld, met name in 

Uganda.  

In 2016 is afscheid genomen van een aantal bestuursleden, te weten Willem 

Goebel, Wim Boone en Stoffel de Ronde. Zij hebben jarenlang heel trouw dit 

bestuurswerk gedaan en hebben nu plaats gemaakt voor mensen van Van Dorp 

installaties zelf. Als bestuur willen wij hen nogmaals danken voor hun inzet en de 

grondigheid waarmee ze dit werk onbezoldigd gedaan hebben. 

Dit verslag bevat naast een cijfermatig overzicht van de activiteiten fotomateriaal 

en toelichtingen die samen een beeld geven van het soort projecten waaraan de 

Foundation zich verbonden heeft. Wij wensen U veel leesplezier. 

 

                      

Henk Willem van Dorp in overleg met de aandeelhouders van de Evergreen Farm, …….en 

Ouke Dijkstra 
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1.1. Doel en karakter van de Van Dorp Foundation 

De Stichting Van Dorp Foundation is opgericht vanuit de nadrukkelijke wens van 

de familie Van Dorp om steun te verlenen aan de allerarmste kinderen op deze 

wereld. 

De Stichting heeft ten doel: 

a. het bieden van structurele hulp aan kansarmen, 

b. het opzetten van medische zorg en investeringen in faciliteiten, 

c. het ontwikkelen en steunen van werkgelegenheidsprojecten als middel tot 

 zelfredzaamheid en stabiliteit, 

d. het incidenteel steunen van noodhulp projecten, 

e. het verlenen van financiële steun aan door personeelsleden van VDI 

 genomineerde projecten, 

f. het verlenen van steun aan projecten voor kansarmen in de eigen regio 

 rond de Van Dorp Installaties vestigingen. 

Veel mensen hebben zonder hulp een uitzichtloos bestaan. Het is droog en de 

mensen wachten op regen. Als de regen komt is die vaak zo hevig dat de toplaag 

wegspoelt en de aarde nog droger achterblijft. De grote problemen zijn 

veiligheid, corruptie, gebrek aan water, een onderontwikkelde economie en 

bevolkingsgroei. Er is vaak te weinig kennis van technologische ontwikkelingen. 

Vaak is er geen elektriciteit beschikbaar. De vraag is dan WAT je daar kunt doen 

en HOE je dit kunt uitvoeren. Een kind kan niet kiezen waar het geboren wordt, 

maar net zoals wij in Nederland het beste voor onze kinderen willen, willen ook 

de  ouders daar dat hun kinderen kunnen opgroeien in een veilige omgeving 

onder gunstige omstandigheden. 

Wat deze Stichting kan doen is delen. Dat hoeft niet alleen geld te zijn, maar via 

de onderneming ook kennis en betrokkenheid. “Delen” leidt dan tot 

“vermenigvuldigen” en mensen kunnen van “kostganger” ”kostwinner” worden. 

Men kan voor zichzelf zorgen en een goed bestaan opbouwen. 

Van Dorp Installaties is een maatschappelijk betrokken groep van 

ondernemingen. Onder andere via deze Stichting, die een groot deel van haar 

inkomsten uit de Van Dorp ondernemingen ontvangt, kunnen wij ons ook 

inzetten voor mensen in Nederland die in minder kansrijke posities verkeren.  

De Van Dorp foundation ondersteunt maatschappelijke projecten en vragen in 

Nederland met het doel het bestrijden van armoede, noodhulp en opleidingen 

voor kansarmen en zieken in de samenleving, met de nadruk op kinderen. 
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Hierbij gelden als randvoorwaarden: 

• De aanvraag past bij het doen van de Van Dorp foundation 
• De aanvraag wordt gedaan door een medewerker/ster van Van Dorp 
• Een medewerker/ster van Van Dorp is hierbij persoonlijk betrokken 

en actief 
• Het bestuur acht de ondersteuning wenselijk. 

 

 

 

1.2. Verslag van het bestuursjaar 

De werkzaamheden van het bestuur van de Van Dorp Foundation zijn de 

afgelopen jaren veranderd. Tien jaar lang is er een school in Luwero, Uganda 

gesponsord en in 2015 is dit beëindigd. Henk Willem van Dorp heeft samen met 

een aantal andere ondernemers een bedrijf opgericht dat een boerderij gaat 

opzetten in Kumi, Uganda. De aandacht is verlegd van sponsoring naar 

ondernemen. De Van Dorp Foundation ondersteunt dit werk met verschillende 

giften.  

Het afgelopen jaar heeft de Van Dorp Foundation ongeveer 200.000 euro 

geschonken aan diverse projecten in Afrika en Nederland. Enkele voorbeelden 

zijn onder andere: Kumi Hospital en Kumi Farm, De Voedselbank in o.a. 

Zoetermeer en Breda, het verzorgen van Sinterklaascadeautjes voor de kinderen 

van de Voedselbank, het inzamelen en aanvullen van kerstpakketten voor de 

Voedselbank, Noodhulp (met ZOA) bij orkanen en overstromingen, Stichting 

Leergeld, Gevangenenzorg Nederland, Christelijke Hulpverleningsinstelling De 

Hoop en Het Bio Vakantieoord van Stichting Bio Kinderrevalidatie. 

Het nieuwe bestuur wordt gevormd door:  Joan Remmerswaal (voorzitter),  

John Struijk (penningmeester) , Nelleke Struijk, Robby de Reus, Gijs Folmer, 

Cocky van Dorp-de Dreu (secretaris) en Henk Willem Van Dorp. De heren Willem 

Göebel, Stoffel de Ronde en Wim Boone zijn afgetreden als bestuursleden.  

De samenwerking met de Stichting Woord en Daad werd ook dit jaar voortgezet 

met een bijdrage van 5000 euro. 

St. Vrienden van de Hoop heeft ook een gift ontvangen van 5000 euro. 

De Foundation ondersteunt drie studenten uit Uganda met hun studie aan de 

universiteit. Zij waren leerlingen van de Kawukano School in Luwero die de kans 

hebben gekregen om door te leren. Dit jaar hebben zij in totaal 6415 euro 

ontvangen.  

Jessika en Elvira Barendregt hebben een gift ontvangen van 400 euro voor het 

werk van Floating Doctors in Panama waar zij vrijwilligerswerk gedaan hebben. 
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Hannah van Veen heeft vrijwilligerswerk gedaan in Uganda voor de St. De 

Figurant en heeft daarvoor een gift gekregen van 200 euro. 

Er is een gift gegaan van 200 euro naar de familie Otten die werkt voor Operatie 

Mobilisatie in Zuid Afrika.  

De Entrepreneurs Foundation heeft een gift ontvangen van 500 euro. The 

Entrepreneurs Foundation bevordert welvaart en maatschappelijk succesvol 

ondernemerschap met concrete steun aan individuele ondernemers in 

economisch achtergebleven gebieden waar de bevolking een tekort heeft aan 

primaire levensvoorzieningen. De foundation biedt niet alleen financiële 

ondersteuning, ze stelt haar netwerk open, adviseert en bevordert contact en 

uitwisseling van kennis en kunde tussen de ondernemers onderling. 

Gezien de bedrijfsresultaten van Van Dorp Installaties kon er in 2016 wel een 

uitkering worden gedaan aan de Foundation van  ……. ……euro. Het bestuur is 

daar zeer verheugd over. 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

 

Het bestuur: 

Voorzitter:  J. Remmerswaal 

Secretaris:  C.D. van Dorp – de Dreu 

Penningmeester: J. Struijk 

Leden:  H.W. van Dorp  

   G. Folmer 

   R. de Reus 

   N. Struijk 
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Jaarrekening 

 
Balans per 31 december 2016       

         

    31 december 2016  31 december 2015 

    euro euro  euro Euro 

Activa         

         

Vlottende activa        

vordering Van Dorp dienstencentrum bv  0   105.800  

Vordering VDM          9.645      

overlopende posten 152.020            0   

liquide middelen   712            2.381  

       162.377   108.180 

          

Totaal activa    162.377      108.181 

         

         

Passiva         

         

Reserves en fondsen       

reserves         

 continuïteitsreserve  0   0  

 bestemmingsreserve  20.000         28.000  

 overige reserves       130.224          76.087     

          150.224   104.087 

fondsen         

 bestemmingsfondsen          4.034            4.034 
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Kortlopende schulden       

Van Dorp Dienstencentrum bv 7.696                 0    

Overlopende posten  423   60  

     8.119   60 

          

Totaal passiva    162.377        108.181 

 

 

 

 

 

 

Staat van baten en lasten       

      2016   2015 

    euro euro  euro Euro 

         

Baten         

         

uit donaties   150.000                        52.950  

uit giften          550           6.886 

 uit giften met bestemming  0         10.000    

uit acties van derden   0                  0  

uit adoptieplan   5.098           6.330  

    

         

155.648           76.166 

         

rente           2.020                   4.645            

           2.020          4.645 

Som der baten    157.668      80.811 
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Lasten         

         

Besteed aan doelstellingen       

Woord en Daad  5.000   5.000   

MAF Nederland   0   5.170  

Africa Rural   8.000   9.000   

Gevangenzorg  

Nederland                                    0   -5.000  

        

St. Vrienden De 

Hoop    5.000   5.000  

                                                                                  

Stichting Kawukano Children Mission 5.076           6.355   

ZOA 0   

                      

-5.000  

Stichting Kawukano studiegeld studenten 3.665   

                 

8.907  

Kumi Agripark  79.753      55.892 

 

 

 

Tesfaw Girmay – bouw kliniek  2.750         0  

                                   

                    

Diverse giften     

              

1.600   

               

2.500                    

     110.844   87.824 

         

Beheer en administratie       

Kamer van Koophandel, contributie      

bankrente en - kosten               687              204 
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Som der lasten    

      

111.531       88.028 

          

Resultaat       46.137   -7.217  

         

Resultaatbestemming 

bestemmingsreserve                   - 1.000   

               -      

1.000      

overige reserves        47.137   -8.217 

        46.137   -7.217 

        

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting 

Algemeen 

De Stichting van Dorp Foundation te Zoetermeer is opgericht bij notariële akte 

d.d. 16 december 2004. De Stichting is ingeschreven in het register van de 

Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27272769.  

De Stichting heeft als doel: 

• het bieden van structurele hulp aan kansarmen, 
• het opzetten van medische zorg en investeringen in faciliteiten, 
• het ontwikkelen en steunen van werkgelegenheidsprojecten als middel tot 

zelfredzaamheid en stabiliteit, 
• het incidenteel steunen van noodhulp projecten, 
• het verlenen van financiële steun aan door personeelsleden van VDI 

genomineerde projecten, 
• het verlenen van steun aan projecten voor kansarmen in de eigen regio 

rond Van Dorp Installaties vestigingen. 
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De Stichting beoogt niet het maken van winst. 

Conform het bepaalde in de statuten ontvangen de bestuursleden als zodanig 

geen beloning voor hun werkzaamheden; wel hebben zij recht op vergoeding van 

de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur 

goedgekeurde kosten. 

Waarderingsgrondslagen 

De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna 

anders vermeld. Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij 

betrekking hebben. 

Reserves 

Volgens de statuten van de Stichting moeten batige saldi worden bestemd voor 

het doel van de Stichting dan wel – bij eventuele liquidatie –voor een soortgelijk 

doel. 

In aansluiting met regelgeving inzake de jaarverslaggeving van fondsenwervende 

instellingen wordt door afzonderlijke benoeming van de reserves in de balans 

aangegeven op welke wijze de ter beschikking staande middelen zullen worden 

aangewend. 

Fondsen 

Ingeval door derden middelen aan de Stichting zijn verstrekt waaraan een 

specifieke aanwending moet worden gegeven, worden deze in de balans 

gepresenteerd als bestemmingsfonds. 

Specificaties 

Voor zover relevant geacht, worden hieronder nadere specificaties en/of 

toelichtingen opgenomen van individuele posten in de balans en/of de staat van 

baten en lasten. 

Vordering VDM 

Dit betreft voor VDM bv te Zoetermeer betaalde bijdragen voor aanplant 

(Jacom). 

Overlopende posten 

Dit betreft de door Van Dorp Dienstencentrum toegezegde bijdrage (euro 

150.000) over 2016 en de rente vergoeding over het rekening courant saldo 

(euro 2.020). 

Continuïteitsreserve 

Gezien de geringe omvang van de kosten van beheer en administratie wordt het 

vormen van een continuïteitsreserve op dit moment niet relevant geacht. 
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Bestemmingsreserve  

Deze reserve is gevormd om daarmee tot uitdrukking te brengen de ultimo elk 

verslagjaar bestaande financiële verplichtingen en/of toezeggingen gelden te 

besteden aan door gevers dan wel door het Bestuur vastgestelde doelen. 

De mutatie 2016 is als volgt: 

                                                                                          euro 

                                                                                    _______  

Balans per 31 december 2015 

• St. Christianne Foundation                                        10.000 
• Kumi – spanningstabilisator/2 dieselpompen              18.000    

                                                                              28.000 

Mutaties 2016  

• Kumi – revisie waterpompen – steun 2016               -8.000 
                       
                                                                             ______                                                

Balans per 31 december 2016                        20.000         

                                                                                        

 

 

 

Overige reserves 

De mutatie 2016 in deze  post betreft de onttrekking uit resultaatbestemming 

2016 alsmede uit een dotatie aan de bestemmingsreserve (zie hiervoor). 

 

Bestemmingsfondsen 

Dit betreft in voorgaande jaren uit acties van derden ontvangen gelden, welke 

dienen te worden aangewend ter ondersteuning van vakonderwijs in Afrika. 

Schuld Van Dorp Dienstencentrum bv 

Dit betreft het saldo van de ontvangen en uitbetaalde bedragen door Van Dorp 

Dienstencentrum bv. De toezegging 2016 (euro 150.000) is in 2017 ontvangen. 
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Donaties 

Dit betreft door Van Dorp dienstencentrum bv te Zoetermeer toegezegde 

bedragen over 2016 (euro 150.000) en 2015 (euro 52.950). 

Africa Rural 

Dit betreft een periodieke ondersteuning aan Africa Rural ten behoeve van een 

school met kinderopvang in Kawukano (omgeving Luwero). 

Stichting Kawukano Children Mission 

Dit betreft van personeelsleden van Van Dorp dienstencentrum bv ontvangen 

gelden in het kader van onder verantwoordelijkheid van Stiching Kawukano 

Children Mission, Gouda opgezet adoptieplan. Deze gelden worden integraal 

doorbetaald.      
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PROJECTEN 

 

3.1 Van Dorp Foundation, ook in eigen land actief 
 
Er is in 2014 een notitie geschreven waarin onder andere het volgende staat: 
 
De Van Dorp foundation moet opnieuw onder de aandacht gebracht worden bij 

de medewerkers. Het is hierbij belangrijk duidelijk te maken welke doelen de Van 
Dorp foundation nastreeft. Dat de Van Dorp foundation goed werk verricht op het 

gebied van armoedebestrijding, scholing en werkgelegenheid in Afrika is de 
medewerkers van Van Dorp installaties over het algemeen bekend.  
Welke projecten doen we nu? 

• Voedselbank (Zoetermeer en Breda) 
• St Bio Vakantieoord 

• Regionale MVO projecten 
• Vrienden van de Hoop 

 

De Van Dorp foundation wil projecten ondersteunen in de vorm van: 
• Inzet van medewerkers, die in hun vrije tijd willen helpen 

• Steun in de vorm van het leveren en betalen van materialen 
• Financiële steun 
 

Vergroten van de betrokkenheid bij de medewerkers: 
Binnen Van Dorp installaties dient elke afdeling elk jaar een MBO project te 
realiseren. Op deze wijze moet de maatschappelijke betrokkenheid bij de 
medewerkers vergroot worden.  
 

Door de economische groei, ziet de Van Dorp Foundation meer ruimte om geld te 
investeren in goede doelen projecten in Nederland. Voor financiële ondersteuning 
bij een project kan een aanvraag worden ingediend bij het bestuur van de Van 
Dorp Foundation. De aanvraag is alleen mogelijk via een medewerker van Van 
Dorp. De voorwaarde is dat de medewerker actief betrokken is bij het project. De 
aanvraag kan via foundation@zoetermeer.vdi.nl worden ingediend. 

Kinderen van medewerkers ontvangen € 200,- voor het kopen van materialen 
in het ontwikkelingsland, zodat tevens de micro-economie gestimuleerd 
wordt. 

 

 



 

Aan het werk voor de Floating 

 

 

3.2 Vrienden van de Hoop

Stichting Vrienden van De Hoop heeft zich ten doel gesteld om te voorzien in de 

behoefte aan hulpverlening naar Bijbelse normen aan mensen in nood. Zij doet 

dit vanuit de overtuiging dat er voor ieder mens hoop is, hoe groot de nood ook 

is. In 1975 voelde een aantal christenen in Dordrecht zich erg betrokken bij het 

lot van verslaafden in hun samenleving. Gesteund door de plaatselijke kerken 

besloten zij een opvang voor deze kwetsbare doelgroep op te zetten. Een opvang 

genaamd: De Hoop. 

Inmiddels, veertig jaar later, is de opvang uitgegroeid tot een centrum waar op 

verschillende manieren geestelijke zorg wordt geboden. Een plek waar 

verslaafden en mensen met psychische problemen professionele hulp krijgen om 

te herstellen en hun leven weer opnieuw op te bouwen.

Stichting Vrienden van De Hoop ondersteunt allerlei verschillende activiteiten van 

Stichting De Hoop en aanverwante stichtingen. Het gaat hierbij om hulpverlening die 

niet of alleen deels vergoed wordt door verzekeraars of de overheid. 
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Aan het werk voor de Floating Doctors in Panama. 

Vrienden van de Hoop 

Stichting Vrienden van De Hoop heeft zich ten doel gesteld om te voorzien in de 

behoefte aan hulpverlening naar Bijbelse normen aan mensen in nood. Zij doet 

dit vanuit de overtuiging dat er voor ieder mens hoop is, hoe groot de nood ook 

een aantal christenen in Dordrecht zich erg betrokken bij het 

lot van verslaafden in hun samenleving. Gesteund door de plaatselijke kerken 

besloten zij een opvang voor deze kwetsbare doelgroep op te zetten. Een opvang 

Inmiddels, veertig jaar later, is de opvang uitgegroeid tot een centrum waar op 

verschillende manieren geestelijke zorg wordt geboden. Een plek waar 

verslaafden en mensen met psychische problemen professionele hulp krijgen om 

en hun leven weer opnieuw op te bouwen. 

 

Stichting Vrienden van De Hoop ondersteunt allerlei verschillende activiteiten van 

Stichting De Hoop en aanverwante stichtingen. Het gaat hierbij om hulpverlening die 

niet of alleen deels vergoed wordt door verzekeraars of de overheid.  

Stichting Vrienden van De Hoop heeft zich ten doel gesteld om te voorzien in de 

behoefte aan hulpverlening naar Bijbelse normen aan mensen in nood. Zij doet 

dit vanuit de overtuiging dat er voor ieder mens hoop is, hoe groot de nood ook 

een aantal christenen in Dordrecht zich erg betrokken bij het 

lot van verslaafden in hun samenleving. Gesteund door de plaatselijke kerken 

besloten zij een opvang voor deze kwetsbare doelgroep op te zetten. Een opvang 

Inmiddels, veertig jaar later, is de opvang uitgegroeid tot een centrum waar op 

verschillende manieren geestelijke zorg wordt geboden. Een plek waar 

verslaafden en mensen met psychische problemen professionele hulp krijgen om 

Stichting Vrienden van De Hoop ondersteunt allerlei verschillende activiteiten van 

Stichting De Hoop en aanverwante stichtingen. Het gaat hierbij om hulpverlening die 
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3.3 Uganda Investment Company 
 
Er wordt gewerkt aan de verdere uitbouw van de boerderij in Kumi. Dit jaar heeft 

de Foundation een bedrag van ………. euro overgemaakt aan de UIC. Dit geld is 

onder andere gebruikt voor de subsidiering van de loonkosten van Hanneke en 

Ouke Dijkstra. Dit echtpaar is in 2015 met hun dochter Anne naar Uganda 

vertrokken om daar de boerderij uit te bouwen. 
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De nieuwe pomp in het pompstation die zorgt voor voldoende aanvoer van het 

water voor de koeien. 
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3.4 Evergreen Farm 

 
Nieuw onder de vlag van de Van Dorp Foundation is de houtplantage “Evergreen 
Farm”. Deze houtplantage helpt Van Dorp haar CO2 footprint te compenseren. 
Het afgelopen jaar is er 26 hectare bos aangeplant, waarmee er inmiddels 76 
hectare nieuw aangeplant bos is. De totale oppervlakte bestaat nu uit 205 
hectare. Eén hectare bos in de tropen compenseert maar liefst 28 ton CO2. Van 
Dorp verwacht dat het technisch gezien mogelijk is om al haar CO2 op deze 
manier te compenseren. Er moet de komende jaren dan wel geïnvesteerd worden 
in het energieneutraal maken van de vestigingen van Van Dorp en het uitbouwen 
van het elektrisch vervoer (naar 80%).  
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3.5 Studenten uit Uganda 
 
Drie ex leerlingen van de Kawukano School uit Luwero in Uganda hebben de kans 
gekregen om naar de universiteit te gaan. Het gaat om Joy Nakimuli, John 
Mukiibi en Christine Nakalema. Dit jaar hebben zij hun opleiding afgerond en zijn 
de bijdragen gestopt. 
Deze mail ontvingen wij van Edward Kaggwa, de oprichter van de school. 
 
Madam Cocky,   26-8-2016        

 Greetings, Joy Nakimuli one of the university students that you paid for has been 

cleared for graduation after satisfying the examination board of Makerere University. She is 

expected to pay a graduation fee of 325000 shillings. The other two that is Mukiibi John, 

Nakalema Christine, I am yet to get confirmation. At the moment there is a strike going on at 

one of these universities.  

Thank you very much. Love to your family. Edward. 
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3.6 ZOA 
 
Tijdens het 5 jarige bestaan van Zuid Soedan braken er conflicten uit. Duizenden 

mensen, waaronder opvallend veel vrouwen en kinderen (90%), zijn uit angst 

voor het geweld gevlucht naar de buurtlanden. Zo ook naar Uganda. Dagelijks 

komen hier tussen de duizend en vierduizend vluchtelingen de grens over. 

Onderweg hebben ze vaak vreselijke dingen gezien en op weg naar Uganda zijn 

veel vrouwen verkracht door rebellen of soldaten. De meeste mensen komen dan 

ook zwaar getraumatiseerd en met hartverscheurende verhalen de grens over. 

 Deze vluchtelingen mogen we niet aan hun lot over laten. Daarom vangt ZOA 

hen bij de grens op en bieden we hulp. Door het grote aantal mensen brengt dat 

echter de nodige uitdagingen met zich mee. Met name de behoefte aan onderdak 

en schoon drinkwater is groot. ZOA wil daarom helpen met wc’s, veilig 

drinkwater en tenten voor onderdak. We willen hiervoor uw hulp vragen.  

 � �� 

 

 


