
Stichting Dorrie Stoop Fonds 

Verslag van uitgeoefende activiteiten 2019 

In 2019 heeft het Dorrie Stoop Fonds uit de inkomsten van het vermogen in totaal 
17.500 euro aan het UAF geschonken. Het UAF heeft hiermee gevluchte 
muziekstudenten in staat gesteld een opleiding en/of master-classes te volgen. 

Over deze bestedingen heeft het UAF verantwoording afgelegd aan het Dorrie 
Stoop Fonds. Daarnaast heeft het Dorrie Stoop Fonds 1.000 euro bijgedragen aan 

het Grachtenfestival Conservatorium Concours. 

Resultatenrekening 2019 

• Baten1 (dividend, rente, donaties): 28.710 euro 
• Lasten2 (uitkeringen, bankkosten, administratiekosten): 20.812 euro 

• Bedrijfsresultaat: +/+ 7.898 euro 
• Koersresultaat effecten3: +/+ 43.641 euro 
• Netto resultaat3: +/+ 51.539 euro 

1. Baten: Vaste inkomsten uit het belegde vermogen (20.960 euro) en 

incidentele inkomsten in de vorm van donaties (totaal 7.750 euro). Dit 
laatste bedrag is toegevoegd aan onze spaarrekening voor het steunen van 

musici bij de aanschaf van een muziekinstrument. *Opmerking juli 2020: 
bovengenoemde spaarrekening kan ook worden aangewend om onze 
schenkingen aan goede doelen te kunnen continueren in tijden van 

tegenvallende inkomsten als gevolg van de Coronacrisis. 
2. Lasten: De bestedingen aan goede doelen in 2019 bedroegen 18.500 euro 

(17.500 euro aan het Dorrie Stoop Fonds-op-naam bij het UAF en 1.000 
euro aan het Grachtenfestival Conservatorium Concours) 

3. Koersresultaat: dit gunstige resultaat gaat in 2020 weer ruimschoots 

verloren door de Corona crisis.  

Wilt u het volledige jaarverslag inzien, neem dan contact met ons op. 

 (Voorgenomen) Bestedingen 2020 

• In januari 2020 heeft het Dorrie Stoop Fonds de jaarlijkse schenking van 

15.000 euro aan het UAF voldaan. De opbrengst uit het vermogen van 2019 
liet toe om het UAF in juni 2020 een additioneel bedrag van 2.500 euro te 
schenken. Daarnaast is het UAF eenmalig een bedrag van 2.565 euro 

geschonken voor de reparatie van muziekinstrumenten. 
• De totale (voorgenomen) bestedingen voor 2020 komen hiermee op 20.065 

euro. 

 

http://www.uaf.nl/
https://www.grachtenfestival.nl/grachtenfestival-conservatorium-concours
http://www.uaf.nl/
https://www.grachtenfestival.nl/grachtenfestival-conservatorium-concours
http://dorriestoopfonds.nl/contact.html

