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ALGEMEEN

Algemeen

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel: door middel van het (doen) inzamelen van gelden, om op alle wettige manieren en 

uit de opbrengst van zijn vermogen bijdragen te verstrekken tot het lenigen van bijzondere noden in de 

provincies Noord-Brabant en Limburg en Curaçao op – al dan niet in combinatie – sociaal, maatschappelijk, 

cultureel, wetenschappelijk en godsdienstig gebied door het geven van (bescheiden, maar gerichte) geldelijke 

en/of adviserende ondersteuning aan daarvoor in aanmerking komende natuurlijke personen en/of 

rechtspersonen op basis van daartoe, direct of indirect, in te dienen aanvragen, bij honorering waarvan actieve 

participatie in de samenleving wordt bevorderd, zorgzaamheid van mensen voor elkaar en voor hun omgeving 

gestalte wordt gegeven en mensen bovendien worden gestimuleerd daaraan samen met anderen verder 

uitvoering te geven en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin. 

Bij notariële akte d.d. 31 december 2018, verleden ten overstaan van notaris mr. Nicolaas Johannes 

Adema te Tilburg zijn de statuten laatstelijk gedeeltelijk gewijzigd (werkgebied).

2. De stichting zal geen bijdragen verstrekken aan:

− projecten die overwegend politiek van aard zijn;

− projecten die naar de mening van het bestuur tot de taak van een overheid behoren;

− noden, waarvan de leniging naar de mening van het bestuur tot de taak van een overheid behoort.

3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

− het op verzoek van een geldverstrekker meewerken aan het oprichten en beheren van fondsen op naam;

− het samen met of namens andere rechtspersonen en/of instellingen, die niet langer in staat zijn aan 

   hun vermogens en de opbrengsten daarvan een geschikte bestemming te geven,

   zoeken naar een goede bestemming voor die vermogens en de opbrengsten daarvan;

− het samenwerken met rechtspersonen met een gelijk of aanverwant doel;

− het aanwenden van alle andere wettige middelen, die voor het bereiken van het doel

   dienstig kunnen zijn.

4. Vooraleer de stichting besluit tot het verlenen van financiële steun, zal het bestuur zich

vergewissen van de slagingskans van de aanvraag, in ieder geval wat betreft onder meer

draagvlak, nazorg, overige financiële dekking en organisatievermogen.
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Vermogen

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- subsidies en donaties;

- schenkingen, erfstellingen en legaten;

- alle andere verkrijgingen en baten.

Bestuur

Artikel 4

De stichting kent één orgaan: het bestuur;

Bestuurssamenstelling per 31 december 2019

mevr. mr. E.K. Baeten voorzitter

mevr. mr. M.H. Matser-Baeten secretaris

mevr. drs. H.M.C. Hulsebosch penningmeester

mevr. drs. W.M.E. Teune-Kasbergen algemeen bestuurslid

dhr. mr. H.A.H.A.M. Franken algemeen bestuurslid
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Bestuursverslag

Het Beleidsplan 2015-2020 bepaalt ter zake:

Vermogen en inkomsten:

2019 2018

Opbrengsten 25.115     25.114         

Kosten 662           370               

Rendement 24.453     24.744         

Effecten begin boekjaar 425.969   425.969       

Netto rendement 5,74% 5,81%

Bruto rendement 5,90% 5,90%

De stichting beschikt per einde 2014 over een kapitaal / vermogen van bijna € 420.000,--,

Met ingang van 2018 wordt het dagelijks beheer van het fonds uitgevoerd door Stichting Kansfonds 

te Hilversum. Kansfonds bereidt de aanvragen voor en legt deze ter besluitvorming voor aan het 

bestuur. Naast de wijziging van de statuten hebben er geen andere wijzigingen plaatsgevonden met 

betrekking tot de Stichting Baeten Geven Fonds.

In het jaar 2019 zijn er naast de dividenuitkeringen en rente geen opbrengsten gerealiseerd. In 2018 

was er sprake van een incidentele gift van € 5.000,-.

In 2017 was er sprake van incidentele ontvangsten van € 52.578, waarbij het bestuur voornemens is 

dit bedrag in de periode 2018-2022 te zullen bestemmen in lijn met de statutaire doelstelling. Het 

bedrag is voor dat doel toegevoegd aan de algemene reserves als bestemmingsreserve. 

In 2019 heeft het Baeten Geven Fonds aan 28 projecten een bijdrage verstrekt voor een 

totaalbedrag van € 32.000,-. Er werden 17 projecten afgewezen.

Deels zijn deze projectbijdragen onttrokken aan de bestemmingsreserve, in lijn met het voornemen 

van het bestuur in 2017. In 2019 is er hiervoor € 6.885,- via de resultaatsverdeling onttrokken aan 

de bestemmingsreserve. In 2018 werd er € 7.762 onttrokken aan de bestemmingsreserve. 

Het exploitatieresultaat in 2019 is € 7.820,- negatief. Na onttrekking van € 6.885,- aan de 

bestemmingsreserve resteert er een bedrag van € 935,- negatief. Dit bedrag is onttrokken aan de 

algemene reserves.

Rendement, vermogen en besteding:

Verondersteld wordt, dat het vermogen jaarlijks een rendement van minimaal 3 tot 5% oplevert, 

afhankelijk van de situatie op de geld- en kapitaalmarkt.

Ongeacht het werkelijk gerealiseerde rendement zal het streven van het bestuur erop gericht zijn 

een bedrag ter grootte van circa 4% van het in het begin van dat jaar beschikbare vermogen (na 

aftrek van eventuele kosten) te besteden aan leniging van noden, als omschreven in de doelstelling. 

Overrendement (> 5%) zal in eerste instantie worden aangewend voor herstel van het vermogen, 

mocht dat in enig jaar niet het minimale rendement van 3 tot 5% (na aftrek van eventuele kosten) 

hebben opgeleverd; wat daarna resteert aan overrendement is beschikbaar voor benutting conform 

de doelstelling.”
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Bestuurskosten:
De bestuurders leveren arbeid en vlijt om niet; gemaakte “out of pocket”- kosten in de uitoefening 

van de bestuursfunctie kunnen in beginsel worden gedeclareerd, indien het bestuur daarmee 

voorafgaand aan het maken van de kosten heeft ingestemd.”,

In het verslagjaar zijn geen kosten gedeclareerd.
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JAARREKENING
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JAARREKENING

BALANS PER ULTIMO, STICHTING BAETEN GEVEN FONDS 

(in euro's)

ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018

Overlopende activa 5€                             4€                             

Liquide middelen

Bank 62.084€                  70.084€                  

Effecten 425.969€                425.969€                

TOTAAL ACTIVA 488.059€                496.057€                
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JAARREKENING

BALANS PER ULTIMO, STICHTING BAETEN GEVEN FONDS 

(in euro's)

PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018

Kapitaal 100€                        100€                        

Algemene reserve 450.018€                450.953€                

Bestemmingsreserve 37.930€                  44.815€                  

Vermogen 488.048€                495.868€                

Schulden 11€                          189€                        

TOTAAL PASSIVA 488.059€                496.057€                
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JAARREKENING

TOELICHTING OP DE BALANS PER ULTIMO, STICHTING BAETEN GEVEN FONDS

(in euro's)

ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018

Te vorderen rente 5€                             4€                             

Liquide middelen

Rekening courant 3.938€                     16.524€                  

Beleggingsrekening 58.147€                  53.560€                  

Effecten 425.969€                425.969€                

TOTAAL ACTIVA 488.059€                496.057€                

De effecten zijn gewaardeerd tegen historische aankoopwaarde

PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018

Kapitaal 100€                        100€                        

Algemene reserves

stand per 1 januari 450.953€                446.789€                

Mutatie algemene reserve 935-€                        4.164€                     

450.018€                450.953€                

Bestemmingsreserve

stand per 1 januari 44.815€                  52.578€                  

Mutatie bestemmingsreserve 6.885-€                     7.762-€                     

37.930€                  44.815€                  

Vermogen 31 december 488.048€                495.868€                

Schulden (toegezegde donaties) -€                         -€                         

Overlopende passiva 11€                          189€                        

TOTAAL PASSIVA 488.059€                496.057€                
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JAARREKENING

RESULTATENREKENING

(in euro's)

Inkomsten 2019 2018

Bijdragen/donaties -€                          5.000€                     

Rente en dividend 25.115€                   25.114€                   

25.115€                   30.114€                   

Kosten 2019 2018

(Bank)kosten 935€                         836€                         

Projecten 32.000€                   32.876€                   

32.935€                   33.712€                   

Exploitatieresultaat -7.820€                    -3.598€                    

Resultaatsverdeling

Onttrekking aan bestemmingsreserve -6.885€                    -7.762€                    

Onttrekking / toevoeging aan algemene reserve -935€                        4.164€                     

-7.820€                    -3.598€                    

Vastgesteld en goedgekeurd op:                                                                        

E.K. Baeten                                         H.M.C. Hulsebosch M.H. Matser-Baeten

(voorzitter)                                          (penningmeester) (secretaris)
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Bijlage: Overzicht  toekenningen Baeten Geven Fonds 2019

20181458 Gemengd Koor Cantiqua Tilburg Noord Brabant project 'Voorjaarsconcert 2019' 1.000

20181474 Vereniging Harmonie St. Michaël Heugem Maastricht Limburg project 'Aankoop instrumenten en uniformen' 1.000

20190011 Stichting Het Adriano Huis Bergen op Zoom Noord Brabant project 'Inrichting Woonvoorziening Het Adriano Huis' 1.000

20190071 Stichting Speeltuin Lutterade Geleen Limburg project 'Speeltuin Lutterade' 1.000

20190087 Wijkonderneming Oranjerijk Uden Noord Brabant project 'Wijkonderneming Oranjerijk' 1.500

20190106 Zanggroep Perpleks Udenhout Noord Brabant project 'Muziekfestival Zomerakkoord 2019' 1.000

20190134 Stichting Voedselbank Eindhoven Eindhoven Noord Brabant project 'Inrichting extra pand Voedselbank' 1.000

20190202 Stichting AVE Hilvarenbeek Noord Brabant project 'Ave woongemeenschap' 1.000

20190213 De Lambrekvrienden Heeze Noord Brabant project 'Mensen met Down-syndroom bouwen aan praalwagen Brabantsedag' 1.000

20190234 Stichting Eigen Wijze Breda Noord Brabant project 'Wooninitiatief Eigen Wijze' 1.000

20190235 Stichting Woongewoon Boxtel Noord Brabant project 'Wooninitiatief Woongewoon' 1.000

20190245 Stichting Stulpke de Tussenstap Nieuwendijk NB Noord Brabant individuele aanvraag 520

20190247 Stichting Kenniscentrum Empowerment Maastricht/Heuvelland Maastricht Limburg project 'Positieve gezondheid' 750

20190291 Stichting De Fabriek Maasbree Maasbree Limburg project 'Dagbesteding Verkeerstuin' 500

20190319 Stichting Heemcentrum 't Schoor Udenhout Noord Brabant project 'Activiteiten 75 jaar bevrijding' 1.000

20190433 Stichting Watersport Gehandicapten Nederland (SailWise) Enkhuizen Noord Holland project 'Zeilvakanties deelnemers Noord-Brabant 2019' 900

20190589 Stichting Samenthuis Dongen Noord Brabant project 'Inrichting Samenthuis' 1.000

20190646 Zuid Nederlands Kamerkoor (ZNK) Tilburg Noord Brabant project 'Allerzielen Concert 2019' 1.000

20190662 Stichting JIJ Rotterdam Zuid Holland project 'Trainingen en workshops voor mensen, met en herstellende van een eetstoornis' 1.000

20190774 Stichting Inloophuis Poppy's Oosterhout NB Zuid Holland project 'Inloophuis Poppy's 2.0' 1.000

20190835 Stichting Vrienden van Un Futuro Briante Biezenmortel Curacao project 'Schooluniformen' 1.894

20190863 Stichting Pro-Podium Vlijmen Noord Brabant project 'Mater Maria' 1.000

20190900 Scouting St. Lambertus Udenhout Oisterwijk Noord Brabant project 'Keuken Scoutinggebouw' 1.000

20191195 Kiwanis 's- Hertogenbosch Vught Noord Brabant project 'Sinterklaas 2019' 800

20191227 Zonnebloem afdeling Udenhout-Biezenmortel Udenhout Noord Brabant project '25 jarig jubileum' 1.000

20191243 Stichting Vrienden van 't Heem Udenhout Noord Brabant project 'Seniorenmiddagen Winterparadijs Udenhout' 300

20191251 Kansfonds Hilversum Noord Brabant project 'Inloophuizen Noord-Brabant en Limburg 2020' 6.336

20191338 Stichting Herdenkingsconcert 's-Hertogenbosch 's-Hertogenbosch Noord Brabant project 'Herdenkingsconcert 2020' 500

TOTAAL TOEGEKEND 2019: € 32.000
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