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Stichting DOOR 
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Spuiboulevard 220 
3311 GR  Dordrecht 
Info@doordordrecht.nl 
 
Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving;  
 
De stichting DOOR heeft ten doel: Een laagdrempelige creatieve broedplaats te creeren waar ruimte is 
voor ontmoetingen, voor samenwerking, voor experimenteren, voor ontwikkeling en waar verbinding 
centraal staat. Dat kan zijn tussen creatieve ondernemers maar ook met wijken, de stad Dordrecht, het 
publiek of andere organisaties, en kan het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die 
deel uitmaken van de organen van de stichting. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen 
winstoogmerk. 
 
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan;  
 
De stichting DOOR heeft ten doel een laagdrempelige creatieve broedplaats te creeren waar ruimte is voor 
ontmoetingen, voor samenwerking, voor experimenteren, voor ontwikkeling en waar verbinding centraal 
staat. Dat kan zijn tussen creatieve ondernemers maar ook met wijken, de stad Dordrecht, het publiek of 
andere organisaties, en kan het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn. DOOR heeft een focus op activiteiten voor Sociaal en Cultuur en versterkt dit met een aantal ateliers 
of werkplaatsen voor kunstenaars die aantoonbaar meewerken aan de missie van DOOR. DOOR heeft 
hiervoor een huiskamer, een ruime werkkeuken en een bescheiden podium met bar voor kleinschalige 
cultuuractiviteiten en een aantal ateliers en werkplaatsen in haar gebouw. 
 
Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders,  
 
De samenstelling van het bestuur is elders op de website van de stichting te vinden. De bestuurders zijn 
allen onbezoldigd. De bij de KVK ingeschreven bestuurders betreffen Elbert Koudhout, Adan Ashkir en 
David Stillebroer. 
 
Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling;  
 
Zie hiervoor de pdf met een overzicht van de activiteiten van de stichting. 
 
De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling. 

Zie hiervoor de gegevens over de periode 2016, 2017, 2018 en de volledige jaarrekening 2019.  


