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Wat kunt u vinden in dit verslag?

Voor u ligt het Van Dorp foundation
jaarverslag van 2021. Evenals vorig jaar
gooide corona nog steeds roet in het eten en
konden grote evenementen niet doorgaan.
Desondanks zijn er genoeg projecten en
initiatieven gesteund dit jaar. Zowel in
Nederland als daarbuiten. 

Vooral in onze projecten in Uganda zijn heel
wat technische verduurzaamheids-sprongen
gemaakt. Zo is in januari 2022 nog een team
monteurs het vliegtuig ingestapt om
ondersteuning te bieden bij Kumi Hospital.
Het was de bedoeling dat dit in 2021 zou
gebeuren, alleen moest dit helaas door
corona worden uitgesteld. Niet alleen het
delen van geld vindt Van Dorp belangrijk, ook
het delen van kennis en ondersteunen op
vrijwillige basis is van belang.

In dit verslag staan korte stukken over de
projecten die de Van Dorp foundation heeft
ondersteund in 2021. Evenals vorig jaar is
getracht een evenwicht te krijgen tussen het
steunen van de projecten in Nederland als in
het buitenland. Naast de cijfermatige
toelichting staat het verslag ook boordevol
foto's. 

Wij zijn als Foundation trots op onze
partners, waarmee we zijn verbonden en wij
dragen deze trots graag uit. Wij zijn blij dat
wij op deze manier ons steentje kunnen
bijdragen aan een betere wereld. Dit in het
verlengde van onze nieuwe pay-off die wij
ook in 2021 hebben gelanceerd. 

Van Dorp. Voor morgen. 

Van Dorp foundation Jaarverslag 2021 

In dit jaarverslag
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Eten, water, een dak boven je hoofd en de
beschikbaarheid van goede zorg. Dit klinkt voor veel
Nederlanders als 'normaal' in de oren. Maar, als één
van deze veilige havens wegvalt, raakt je dat gelijk
diep in je hart en eigenwaarde. Niet iedereen is
geboren in een omgeving waar deze 'normaliteiten'
vanzelfsprekend zijn. Als wijde keuze hadden willen
we allemaal met wat meer meewind geboren
worden, maar zo werkt het helaas niet.

Daarom besloot de Van Dorp-familie, tijdens een
kerstmaal in 2003, meer te willen betekenen voor
de medemens. Ook vanuit hun Christelijke normen
en waarden geloven zij dat je zelf de verandering in
de wereld moet zijn, die je graag wilt zien. Dan
begint het altijd bij jezelf. 

Daarom is in 2005 de Van Dorp foundation
opgericht, met als doel om zich in te zetten voor de
allerarmsten in de wereld. 

Bieden van structurele hulp aan kansarmen.
Opzetten van medische zorg en investeringen in
faciliteiten.
Ontwikkelen en steunen van
werkgelegenheidsprojecten als middel tot
zelfredzaamheid en stabiliteit.
Incidenteel steunen van noodhulpprojecten.
Verlenen van financiële steun aan door
personeelsleden van Van Dorp genomineerde
projecten.
Verlenen van steun aan projecten voor
kansarmen.

Zowel in Nederland als in Uganda, het land waar
Henk Willem van Dorp en zijn vrouw Cocky van Dorp
werden geraakt door de erbarmelijke
leefomstandigheden waarin de bevolking daar leeft. 
Van Dorp foundation. Uit liefde voor de medemens.

Onze doelen:

Waarom de Foundation?

Van Dorp foundation Jaarverslag 2021 
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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 Van Dorp foundation 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 bestaat uit een maatschappelijk betrokken groep
van ondernemingen. Onder andere via de Foundation, 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. 

Ontstaan van Van Dorp foundation 
Het idee voor de Van Dorp foundation is ontstaan in
2003. Tijdens de kerstdagen groeide het besef dat wij
hier in Nederland erg bevoorrecht zijn om hier te mogen
wonen en niet in armoede hoeven op te groeien. Ten tijde
van de oprichting was ongeveer 1/5 van de
wereldbevolking rijk, 3/5 kon zich prima redden en was
1/5 arm. Inmiddels heeft hier, mede door de
economische ontwikkeling in China en India, een
verschuiving in plaatsgevonden. Een klein percentage van
de wereldbevolking is erg rijk en ongeveer 10% (800
miljoen mensen) leeft nog onder de armoedegrens.
Omdat de familie Van Dorp zich bewust was van het feit
dat zij qua welvaart bij de bovenste 1% van de
wereldbevolking hoorden, wilde zij met de Van Dorp
foundation wat doen voor de armste groep mensen op
deze wereld. Op dat moment woonden deze mensen in
Uganda en Bangladesh. 

Van Dorp foundation in Uganda
Via Jan Wolthers is de Van Dorp foundation in Uganda
terecht gekomen. Jan Wolthers werkte bij Van Dorp en
deed projecten in Uganda. We hebben een aantal
projecten in Uganda bezocht en zijn zo een aantal
projecten financieel gaan ondersteunen. 

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. 

Wat Van Dorp
foundation kan
doen is delen.
Dat hoeft niet
alleen geld te
zijn, maar ook
kennis,
vakmanschap en
betrokkenheid. 
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Foundation in Uganda 

In Afrika, specifieker Uganda, hebben we
momenteel twee grote projecten lopen: Kumi
Agripark (boerderij) en een houtplantage (Evergreen
Farm). Hier ondersteunt Van Dorp foundation
financieël en werkgebonden met verschillende
projecten. Daarnaast helpt de Foundation Kumi
Hospital om de techniek in de operatiekamers in
orde te maken. Beide projecten zijn in de jaren 80
door een burgeroorlog totaal verwoest. Daarom
heeft Van Dorp hulp aangeboden vooral de boerderij
weer nieuw leven in te blazen om op die manier
inkomen te genereren voor het ziekenhuis en melk
te kunnen leveren. Alles met in het achterhoofd
zelfvoorziening te stimuleren bij de lokale bevolking
door werkgelegenheid te creëren en een
voorbeeldboerderij te zijn voor anderen. Ook is dit
jaar veel aandacht gestoken in coronahulp via ZOA
Ontwikkelingshulp, zoals: schoon drinkwater,
desinfectiemiddelen, mondkapjes en
ziekenhuismaterialen. 

Foundation in Nederland 

Dit jaar hebben we ook veel donaties gedaan en
maatschappelijke projecten gesteund in Nederland.
Natuurlijk de vaste partners, maar ook initiatieven
die zijn aangedragen door de Van Dorp
medewerkers zelf. Wel met voorkeur de nadruk op
kinderen, omdat zij de toekomst bieden voor
Nederland. Zo ondersteunt Van Dorp foundation
ook opleidingen voor kansarmeren. Daarnaast
steunt de Foundation steevast de Voedselbank met
donaties en extra giften. 

Van Dorp foundation Jaarverslag 2021 

Waar we naartoe gaan

De visie op het creëren van veel werkgelegenheid voor de bevolking en het voorzien van
studiemogelijkheden voor kinderen drijft de Van Dorp-familie in het doorzetten van de
foundationprojecten in Nederland en Uganda. De toekomstvisie in Uganda is een houtzagerij
beginnen op de Evergreen Farm, het aangeplante bos dat Van Dorp aantal jaar geleden
creëerde, (mede om hout) te laten groeien voor de industrie in Uganda. Denk bijvoorbeeld aan
het maken van meubels e.d. Daarnaast compenseert het bos CO2 van de Van Dorp-panden in
Nederland, dus de groei van het bos is het doel. Ook in Nederland zijn grote ambities voor de
Van Dorp foundation. Zo is de ambitie dat elke Van Dorp-vestiging in 2022 minimaal één
goede doelenpartner aan zich bindt, zodat elke vestiging zich structureel inzet voor de
medemens, wat leidt tot een betere wereld. 

Waar we nu zijn

ong.                              euro2 miljoen
€70% 23%

7%NOOD
HULP

Verdeling afgelopen 15 jaar:

 6 |                 



Stichting Child Care Afrika, scholing voor iedereen

Rechtvaardigheid
Eerlijkheid
Betrouwbaarheid 
Respect 
Ondernemerschap

Meer reuring 
Daarnaast zijn de ambities om de komende jaren op de
website van alle betrokken partijen te komen als kort
informatief stuk over onze Foundation. Andersom willen
wij die plaats ook bieden op onze website voor een goede
kruisbestuiving. Ook komen er verschillende artikelen
over de Foundation in de Van Dorp personeelsbladen. 

Daarnaast schieten we in op meer donateurs en het
werven van meer giften van derden om goede doelen te
steunen. We behouden graag de huidige
samenwerkingen die goed lopen en zetten de komende 5
jaren in op het vinden van nieuwe samenwerkingen. 

Ook promoten en stimuleren wij de inzet van onze eigen
personeelsleden voor goede doelen en het feit dat zij hun
eigen goede doelen kunnen aandragen bij de foundation
voor een donatie/gift. Zie daarvoor de volgende pagina. 

Als laatste willen wij aangeven dat we onze waarden van
de foundation hoog in het vaandel hebben staan en graag
willen uitdragen door de organisatie. Het goede
voorbeeld geven voor onze medewerkers. 

Foundation waarden: 
Duidelijk maken wat de Van Dorp foundation kan
betekenen voor de individuele werknemer.
Meer medewerkers betrekken bij het werk van de
Foundation.
De bekendheid van het werk van de Foundation
vergroten door de uitvoering van het opgestelde
communicatieplan.

Ambitie
Van Dorp Installaties, de Orange Climate groep en Van
der Steen Infra zijn een maatschappelijk betrokken groep
van ondernemingen. Onder andere via de Foundation, die
een groot deel van haar inkomsten uit de Van Dorp
ondernemingen ontvangt, kunnen wij ons inzetten voor
mensen die in minder kansrijke posities verkeren.

Noodhulp 
Helaas gebeuren er elk jaar rampen in de wereld. De Van
Dorp foundation wil daarvoor geld geven om in de eerste
noden te kunnen voorzien. De Foundation heeft een band
met ZOA, een christelijke noodhulp- en
wederopbouworganisatie voor mensen in crisisgebieden. 

De komende 5 jaar 
Van Dorp start landelijk een challenge waarin elke
vestiging zijn eigen goede doel moet aandragen. Dit is
een partnerwerking. Daarbij kunnen ze giften aanvragen
bij de Foundation en eigen hulp bieden door middel van
een dag klussen of iets in die trant. Het doel is intern
meer bewustzijn te creëren voor ons maatschappelijke
belang in deze wereld.

De ambities voor de komende 5 jaar zijn:
Vakmanschap
Betrokkenheid
Inclusiviteit
Duurzaamheid 
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De aanvraag past bij het doel 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.

Heb jij een goed doel dat je graag onder de
aandacht wilt brengen bij de Van Dorp
foundation? 

                  Mail je aanvraag naar:
                  foundation@vandorp.eu

Draag jouw goede doel aan bij Van Dorp foundation

Van Dorp foundation Jaarverslag 2021 

Wat we nodig hebben

Veel mensen hebben zonder hulp een
uitzichtloos bestaan, zowel in het
buitenland als in het binnenland. Zo gebeurt
het in Uganda dat men soms maanden
moet wachten op regen en als het regent
vervolgens de toplaag wegspoelt, waardoor
de aarde nog droger achterblijft. Gebrek aan
(technische-) kennis zorgt ervoor dat men
soms stilstaat en niet ontwikkelt. Ook in
Nederland hebben mensen hulp nodig.
Gezinnen die onder de armoedegrens leven
en hun gezin niet kunnen voorzien van eten.
Van Dorp helpt en we kunnen jouw hulp
goed gebruiken.

Iedere medewerker van Van Dorp kan bij de
Foundation een goed doel aandragen. Deze
worden beoordeeld door het bestuur.
Hierbij gelden als randvoorwaarden:
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Bestuursverslag

Van Dorp foundation Jaarverslag 2021 

Het bestuur heeft dit jaar drie keer vergaderd. In de vergaderingen
komen een aantal punten standaard aan de orde zoals: aanvragen
voor sponsoring, de begroting, stand van zaken op de boerderij en
houtplantage in Uganda, goede doelen die we gedurende een langere
tijd ondersteunen en de betrokkenheid van de medewerkers bij het
werk van de Foundation. Dit jaar heeft het bestuur een beleidsplan
gemaakt dat leidend zal zijn voor ons werk de komende jaren. 
Dit plan geeft richting aan de doelen die we willen ondersteunen en
omvat een plan om het werk van de Foundation meer bekend te laten
worden bij de medewerkers. 

Wij in Nederland behoren qua welvaart en rijkdom tot de bovenste
10% van de wereldbevolking. Wij willen iets doen voor de mensen die
behoren tot de onderste 10%. Dat kan in de vorm van tijd, kennis,
betrokkenheid of geld. We zijn geroepen om als rentmeester de
schepping te beheren. Beheren is ‘de ander en de wereld tot bloei
brengen’. Daar worden de middelen die de Van Dorp foundation
ontvangt voor ingezet. Wij willen dit op een structurele en duurzame
manier doen, zodat we de aarde beter kunnen achterlaten voor de
volgende generatie. 

De visie van de Van Dorp
foundation is de volgende: 

Delen is
vermeenvuldigen.
Voor elke Van Dorp-
medewerker wordt
een persoon 
 ondersteund, die in
een situatie van 
armoede of nood
verkeert, in
Nederland of
daarbuiten.

Het bestuur v.l.n.r.: Robby de Reus, Henk Willem van Dorp (oprichter Van Dorp), Cocky van Dorp Secretaris), Piet Hoogendoorn (Voorzitter), Nelleke Struijk, John Struijk
(Penningmeester), Gijs Folmer
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5% VAN 
DE WINST

Zo ondersteunen we sinds dit jaar de Stichting
Weekendschool in Nederland. Wij willen met hen gaan
samenwerken om zo scholieren uit armere gezinnen in
Nederland kennis te laten maken met techniek. In 2022
is gestart met een pilot. 

Daarnaast zijn we een driejarig contract aangegaan met
de Stichting Child Care Africa. Zij ondersteunen
schoolmeisjes in het uiterste noorden van Uganda. 

De Foundation biedt graag ondersteuning voor de
langere termijn. Zo heeft MAF (Mission Aviation
Fellowship), een wereldwijde organisatie die een
vestiging heeft in Teuge, een gift ontvangen voor het
plaatsen van zonnecollectoren. Zo wordt hun
energierekening een stuk lager en dat scheelt in hun
uitgaven. 

Elk jaar krijgt ZOA (Hulp Zuid Oost Azië) een donatie voor
de diverse actuele noodhulpprogramma’s die zij hebben.
Deze noodhulp gaat naar lokale mensen daar ter plekke
zonder tussenpersonen en zodoende blijft er nauwelijks
geld aan de strijkstok hangen en gaan de ingezamelde
bedragen daadwerkelijk naar de uitvoering. 

Samen met de hulporganisatie Woord en Daad helpen
we nu voor 3 jaar bijenhouders in Uganda om de teelt in
orde te krijgen en de honing te verkopen, zodat de lokale
bevolking leert te handelen in hun eigen voordeel (zie
pagina 20). Dit is met het doel om op langere termijn te
zorgen voor een stabieler inkomen.

Van Dorp ook lokaal sterk voor een ander 
Diverse vestigingen van de Van Dorp groep hebben ook
hun eigen lokale doelen. De Van Dorp-vestiging Zevenaar
heeft warme banden met Stichting Bio Vakantieoord,
een hulporganisatie voor gezinnen met een gehandicapt
kind, waar zij zorgeloos kunnen genieten van een
welverdiende vakantie. De vestiging Zoetermeer doet
veel voor de Voedselbank. De vestiging Rotterdam werkt
samen met Stichting Anders. Een stichting die
verschillende ondernemers koppelt aan een hulpgezin
met een hulpvraag, waarbij de ondernemer zijn expertise
kan inzetten om zo het hulpgezin te ondersteunen. 

Als bestuur van de Van Dorp foundation willen we dit
graag in kaart brengen om zicht te krijgen welke goede
doelen ondersteund worden. 

Elk jaar maken de bedrijven die behoren tot de Van
Dorp Groep (Van Dorp installaties, Orange Climate, 
 Van der Steen en Van Dorp vastgoed) een percentage
(streven is 5 % van de winst) over naar de Van Dorp
foundation. 
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Later in 2022 is Henk Willem nogmaals naar Uganda geweest met zijn broer
Piet. Piet is boer en voorziet Henk Willem en de lokale bevolking van de
nodige adviezen op het gebied van landbouw en bewerking van het land.

Naast deze grotere doelen ondersteunt de Foundation ook elk jaar diverse
kleinere doelen. Deze worden aangedragen door de Van Dorp-medewerkers
zelf. De eis is wel dat een medewerker zelf betrokken is bij dit werk of deze
organisatie. Als Van Dorp foundation willen we hen graag helpen,
ondersteunen en motiveren met hun goede, waardevolle inzet. 

We hopen dat zo meer mensen het verslag lezen en weten waar wij als
foundation mee bezig zijn en hopelijk kunnen wij hen inspireren en activeren
om zich ook meer in te zetten voor het goede doel. 

Door de coronacrisis heeft helaas ook veel vrijwilligerswerk stilgelegen. We
hopen dat het in 2022 wat dat betreft beter zal gaan en we weer meer
persoonlijk kunnen inzetten. Het was een bewogen jaar en we hebben een
mooie stap gezet met het afronden van het beleidsplan en de start van het
communicatieplan. 

Flevoziekenhuis schenkt apparatuur 
Een groot deel van de giften gaan naar de boerderij en
houtplantage in Uganda. Henk Willem van Dorp is samen
met zijn zoon Rick naar Uganda geweest. De Van Dorp-
houtplantage gaat de goede kant op en hout wordt
steeds duurder. De boerderij heeft in 2021 50 hectare
extra erbij gekregen om te bewerken. Het rendabel
maken van de boerderij zal moeilijk worden, daarvoor zijn
de omstandigheden helaas te zwaar in Uganda (denk aan
het weer en de verdroging). De container met goederen

voor de operatiekamer, die we vorig jaar geschonken
hebben gekregen van het Flevoziekenhuis, zijn met veel
omwegen aangekomen in Uganda en een aantal
monteurs van het bedrijf zijn naar Uganda gegaan om te
helpen deze te installeren in 2021. De apparatuur is nog
goed, maar omdat het Flevoziekenhuis op een andere
manier gingen werken werd deze overbodig. Een
buitenkans vond de Foundation voor het ziekenhuis in
Uganda. 

Belangeloze inzet, zowel
medewerkers als het bestuur
De bestuursleden van de Van Dorp
foundation doen hun bestuurswerk
volledig belangeloos en ontvangen
hier geen vergoeding voor. Bij de
uitzet van goede doelen dit jaar
inspireren we onze medewerkers
dan ook om dit ook op deze
belangeloze wijze te doen.

Met vriendelijke groeten,

Cocky van Dorp
Secretaris Van Dorp foundation

Wijziging pay-off: Voor morgen.
Bij Van Dorp zijn wij ervan
doordrongen dat wij de wereld niet
voor onszelf hebben. Wij voelen
ons verantwoordelijk voor de
volgende generaties en de
toekomst van de planeet. Jarenlang
zijn we als Van Dorp verwerven
geweest met onze pay-off 'Met
kennis en respect'. Nu de wereld in
zo'n transitie zit heeft Van Dorp
besloten per 1 oktober 2021 hun
pay-off, ook in lijn met de ambities
van de  Van Dorp foundation en zijn
maatschappelijke inzet, te
vernieuwen naar 'Voor morgen'.
Daarmee willen we staan voor onze
missie en visie: de wereld beter
achterlaten dan hoe we hem ooit
vonden. De foundation is hier een
belangrijk onderdeel in. 
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UGANDA 
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                           Woord en Daad: Busy Bees 
                           Busy Bees wil jongeren en vrouwen
op het platteland in Uganda perspectief bieden met
honing. Bijenhouden vraagt een relatief kleine
investering om het bedrijf te starten. Gezonde
bijenvolken groeien jaarlijks in aantal. Daarnaast
zijn er kansen voor ondernemers die imkerpakken,
berokers, bijenkasten en andere materialen, die
nauwelijks beschikbaar zijn, te produceren. We
zetten in op 1.500 jongeren en vrouwen die een
onderneming starten in de honingsector. Dit biedt
werkgelegenheid, toegang tot wereldmarkten en
verbetering van de leefklimaten. Van Dorp
foundation helpt Woord en Daad hier graag bij. 

                       Child Care Africa Foundation
                       Child Care Africa (CCA) biedt kwetsbare
                       kinderen en jongeren in Afrika een beter
toekomstperspectief door toegang tot onderwijs,
gezondheidszorg, veiligheid en goede begeleiding te
realiseren. Child Care Africa werkt met lokale partners
in de Karamoja regio. Daar helpen zij door middel van
hun scholarship programma inmiddels 188 leerlingen.
Van Dorp foundation ondersteunt dit project en
doneert € 10.000,- in 2021. Daarmee kunnen
kinderen naar school, kunnen daarmee uit armoede
ontsnappen, zodat zij een toekomst krijgen met
kansen. 

PROJECTEN
BUITENLAND

Door corona zijn een aantal projecten in Uganda op de
langere baan gegaan, maar vanuit Nederland zijn
genoeg zeilen bijgezet. Kumi Hospital, Kumi Agripark
en de Evergreen Farm hebben niet stilgestaan. Ook
andere projecten in het buitenland draaien door met
behulp van giften.

Afbeelding: Een leerlinge vertelt haar verhaal in de klas

Afbeelding: 'Oogst de toekomst' 

                           Woord en Daad: Elfstedentocht
                           Er is een aanvraag binnengekomen in
februari 2021 van een aantal ondernemers uit
Benthuizen om een Elfstedentocht te fietsen t.b.v.
de St. Woord en Daad voor een drinkwaterproject in
Ethiopië. Er is een bedrag van €250,- toegezegd. 

Afbeelding: Drinkwater voor Ethiopië 

                       ZOA: Corona Noodhulp
                       Door corona zitten ook in 2021 veel landen
in noodweer. Vooral in India en Nepal is het schrijnend.
ZOA is daarom vanuit het Christelijk Noodhulpcluster
gestart met een campagne om mensen in nood te
ondersteunen met voedselhulp, toegang tot schoon
drinkwater, mondkapjes, voorzien van hygiënische
materialen, quarantainecentra, het geven van
voorlichting om uitbraken van het virus in te dammen
en zuurstoftanks. Van Dorp foundation ondersteunt
ZOA financieel om op haar manier bij te dragen aan de
noodhulp in deze lastige tijden. Er is een bedankmail
binnengekomen van ZOA voor de donatie van € 5.000,-
voor het coronasteunfonds.
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                        MAF Nederland vliegt voor meer dan
                        2.000 kerken en (hulp)organisaties met
                       130 MAF-vliegtuigen wereldwijd. MAF
Nederland is gesponsord met € 10.000,- voor
zonnecollectoren t.b.v. hun vestiging op vliegveld
Teuge. De coördinatie vindt plaats door de Van Dorp
vestiging Deventer.  

                  De Voedselbank is een liefdadigheids-
                  instelling die kosteloos levensmiddelen
                  verstrekt aan hen die financieel niet of
nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud
te voorzien. In Nederland leven meer dan een
miljoen mensen onder de armoedegrens en hiervan
maakt een overgroot deel gebruik van de
Voedselbank. Al een heel aantal jaren sponsort de
Van Dorp foundation de transporttruck van de
Voedselbank in Zoetermeer en vaak doet de
foundation een extra gift. Zo werden er in 2021 bij
de pakketten bonnen uitgedeeld voor een gratis
HappyMeal bij de McDonalds. 

                   Stichting Bio Vakantieoord is een 
                   stichting die al jaren is gekoppeld aan
                   onze vestiging Zevenaar. Hoe je lichaam
ook werkt, bij Bio Vakantieoord zijn de ingrediënten
aanwezig voor een heerlijke vakantie met het gezin.
Dankzij de vele aanpassingen en hulpmiddelen kan
hier iedereen met alle activiteiten meedoen. Bio
Vakantieoord vraagt een gift voor de verbouwing
van de fietsenstalling en hebben nog hiervoor
€5.000,- nodig. Daarnaast moeten de onderbakken
van de trampolines vervangen worden voor een
bedrag van € 1.650,-. Beide aanvragen werden
goedgekeurd door het bestuur van de Foundation.

VSO De Keerkring 
De Keerkring biedt (voortgezet) speciaal onderwijs
aan leerlingen van 4-18 jaar, die als gevolg van hun
verstandelijke beperking en eventueel bijkomende
problematiek geen regulier onderwijs kunnen volgen.
‘Bouwen aan een toekomst, waarin ieder talent telt!’
De Van Dorp foundation heeft ondersteund bij het
realiseren van het leerlingenvervoer.

PROJECTEN
NEDERLAND

Binnen Nederland zijn in 2021 een aantal projecten
ondersteund. Zowel open dagen voor kinderen
(Girlsday en Weekendschool) als financiële steun en
technische ondersteuning, zoals vrijwilligerswerk
door technische kennisuitbreiding. 

Afbeelding: MAF verzorgt een vlucht van een gewonde persoon

Stichting IMC Weekendschool 
Stichting IMC Weekendschool verzorgt aanvullend,
motivatiegericht onderwijs voor jongeren vanaf tien jaar,
op die plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is.
Zij zijn actief op 63 locaties door het land via de
programma’s IMC Weekendschool, IMC Basis, IMC on
Tour en IMC Alumni. In juni 2021 is besloten dat Van
Dorp installaties graag wil bijdragen aan het vak techniek.
Daarbij hebben we in 2021 een aantal 'Weekendscholen'
voor het IMC verzorgd. Leerlingen hebben een kleine les
gekregen en in het praktijklokaal geknutseld aan
technische projecten. Ook stond er een gave goodybag
klaar aan het eind. Dit alles is bekostigd door Van Dorp
foundation. Jongeren zijn de toekomst. 

Afbeelding: Van Dorp medewerker helpt een leerling van de Weekendschool 
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Van het afgelopen jaar

In verband met corona hebben wij helaas weinig
persoonlijk contact kunnen onderhouden met onze
vaste goede doelen. Minder projecten werden
opgepakt, waardoor wij ook minder konden
steunen. Desalniettemin hebben we 6 nieuwe
goede doelen kunnen laten aansluiten bij de
Foundation. Daar zijn we trots op.

In 2021 hebben we ruim 12 goede doelen kunnen
steunen met de giften uit de Van Dorp foundation.
Dit zijn zowel Nederlandse als buitenlandse
initiatieven. 

Jongeren hebben de toekomst
Daarbij hebben we dit jaar ook grote plannen gehad
voor technische jongereninitiatieven, zoals Girlsday
(lokaal opgepakt via de vestiging) en Stichting IMC
Weekendschool, waar we kinderen uit armere
gezinnen door middel van een dag 'kijken in de
keuken' bij Van Dorp zo willen inspireren voor de
techniek en hen een leuke dag bezorgen. Jongeren
zijn ten slotte de toekomst. 

€124.101
meer gedoneerd 
dan in 2020

De Stichting beoogt niet het maken van
winst. De bestuursleden ontvangen geen
beloning voor hun werkzaamheden. 

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.

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.

In geval door derden middelen aan de
Stichting zijn verstrekt waaraan een
specifieke aanwending moet worden
gegeven, worden deze in de balans
gepresenteerd als bestemmingsfonds.

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.

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.

ACHTERGROND
INFORMATIE

+ 6
Nieuwe 
goede doelen
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(1884 - 1962) - Amerikaanse first lady 



Colofon 
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(c) Van Dorp jaarverslag 
De inhoud van dit jaarverslag –
tekst en beeld – valt onder het
auteursrecht van Van Dorp.
Het overnemen,
verveelvoudigen en/of
openbaar maken, anders dan
voor eigen niet-commercieel
gebruik, zijn zonder de
voorafgaande schriftelijke
toestemming van Van Dorp
niet toegestaan.
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