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Algemene gegevens fonds
Naam

Stichting Maria Emalia Dorrepaal

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 5 0 9 6 7

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Riouwstraat 111

Telefoonnummer

0 6 5 1 6 1 4 8 4 5

E-mailadres

admin@dorrepaal.nl

Website (*)

stichtingdorrepaal.nl

RSIN (**)

8 1 2 8 9 2 3 1 8

Actief in sector (*)

Gezondheid - Genezing en zorg
Welzijn - veerkracht en weerbaarheid
Welzijn - verzorging en opvang

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland en Indonesie

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

IB 115 - 1Z*1FOL 

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

B.W.L Boreel

Secretaris

P.M.A. van Berckel

Penningmeester

P.M.A. van Berckel

Algemeen bestuurslid

Mw N.H.D. van Cleef

Algemeen bestuurslid

O.M. Nunnikhoven

Overige informatie
bestuur (*)

Mw K.L.M. de Vos

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van het fonds. Wat wil
het fonds bereiken?

De Stichting Maria Emalia Dorrepaal heeft als doel geldelijke steun aan herstellenden
om hen weer geschikt te maken voor het gewone dagelijkse leven. Om dit doel te
bereiken verleent de Stichting subsidies aan personen en instellingen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht het fonds?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Het bestuur komt 2 á 3 keer per jaar bijeen om de aanvragen te beoordelen en toe te
kennen indien de aanvraag binnen de doelstellingen valt en er toereikende middelen
zijn.
Door de geldelijke steun aan doelen die zich (in de breedste zin) richten op
herstellenden om hen weer geschikt te maken voor het dagelijks leven, draagt de
stichting bij aan haar doelstelling.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

De stichting krijgt inkomsten uit het belegd vermogen. Tevens bezit de Stichting Huize
Dorrepaal, waar het oorspronkelijke herstellingsoord gevestigd was. Huize Dorrepaal
wordt sinds 1975 verhuurd aan de Stichting Schröder van der Kolk en thans aan haar
rechtsopvolger Middin. De inkomsten uit verhuur (minus kosten van beheer en
onderhoud) worden ook aan de doelstelling besteed.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw fonds vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Het vermogen van de Stichting is ondergebracht bij ABN AMRO Bank N.V.
Het risicoprofiel wordt vastgesteld door het bestuur, op voorspraak van de
Penningmeester. Het huidige strategische risicoprofiel is neutraal, met een gelijke
spreiding over zakelijke en vastrentende waarden. Binnen de bandbreedte van het
tactische risicoprofiel heeft de beheerder de mogelijkheid om onder- of overwegingen
aan te brengen in bepaalde belegging categorieën.
Separaat van het beheerde vermogen heeft de Stichting een rekening-courant ten
behoeve van de betalingen van subsidies en overige kosten.

https://www.stichtingdorrepaal.nl/beleidsplan

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het bestuur ontvangt geen beloning. Er wordt een bescheiden vacatievergoeding aan
de bestuursleden verstrekt (eur 50 per vergadering)

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Er worden jaarlijks tal van subsidies verstrekt aan organisaties, voornamelijk actief in
Nederland en Indonesië, die werkzaamheden verrichten die binnen de doelstelling
vallen. Een enkele keer wordt een indiividuele subsidieaanvraag verstrekt indien de
aanvraag voorzien is van een verklaring van een maatschappelijk werker. Een
overzicht is te vinden op de site:
https://www.stichtingdorrepaal.nl/copy-of-ondersteunde-doelen

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.stichtingdorrepaal.nl/copy-of-ondersteunde-doelen

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten

2 0 2 1

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

Begroting (***)

Rekening

Rekening (*)

2022

2021

2020

Opbrengsten beleggingen

€

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot
het beleggen en in het standhouden van het vermogen)

€

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

Overige baten

€

Totale baten

€

–
0

+
0

€

64.237

€

59.304

€

15.262

€

10.120

€

48.975

€

49.184

€

162.114

€

159.138

€

211.089

€

208.322

–

+

–

+

Lasten
Doelbesteding/giften/donaties

€

€

157.500

€

133.500

Personeelskosten

€

€

0

€

0

Huisvestingskosten

€

€

0

€

0

Administratiekosten algemeen

€

€

3.259

€

3.424

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

2.428

€

2.365

ICT kosten

€

€

0

€

0

Bestuurskosten

€

€

1.994

€

1.703

Communicatiekosten

€

€

400

€

600

Financiële kosten

€

€

0

€

0

Afschrijvingen

€

€

0

€

0

Overige lasten

€

€

15.854

€

27.395

Totale lasten

€

€

181.435

€

168.987

+
0

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

0

+
+

€

29.654

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
+

€

39.335
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef een toelichting
op de staat van baten
en lasten. Geef deze
ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Naast de inkomsten uit beleggingen ontvangt de Stichting huurinkomsten uit de
verhuur van Huize Dorrepaal aan de stichting Middin.
Naast de bestedingen aan de doelstelling (gemiddeld tussen de EUR 130/k en 150.k)
bestaan de lasten voornamelijk uit bankkosten, kosten administratieve ondersteuning
en kosten in verband met beheer en onderhoud Huize Dorrepaal

Open

