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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 2020

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

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 vaststelling van het beleidsplan 2021-2026 hebben er geen andere wijzigingen 

plaatsgevonden met betrekking tot de Stichting Baeten Geven Fonds.

Inkomsten

De basis voor uitkeringen aan projecten wordt gevormd door de dividenduitkeringen van 

certificaten die bij de Rabobank zijn belegd. In het eerste kwartaal van 2020 besloot Rabobank de 

contante vergoeding over haar certificaten niet uit te keren tot 1 januari 2021. De gebruikelijke 

dividenduitkeringen bleven daardoor uit. Er was een minimale renteopbrengst van € 8 en er waren 

geen andere opbrengsten in 2020. Vanwege het uitblijven van dividenduitkeringen in 2020 besloot 

het bestuur in april 2020 om de bestedingen aan projecten in 2020 te betalen uit een 

bestemmingsreserve die in 2017 was gevormd. Per einde 2019 had deze een omvang van € 37.930. 

Als budget voor 2020 voor bestedingen aan projecten werd € 25.000 gesteld. 

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

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

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

Op 30 november 2020 liet Rabobank weten als uitzonderlijke maatregel te hebben besloten een 

vergoeding uit te keren in de vorm van Rabobank Certificaten. De vergoeding zou worden 

uitgekeerd op basis van de Rabobank Certificaten die op 3 december 2020 na beurssluiting in 

portefeuille waren inbegrepen en zou afhankelijk van de koersontwikkeling omgerekend 

neerkomen op ongeveer € 1,625 per Rabobank Certificaat (6,5% over de nominale waarde). In 

december vond er een bijschrijving plaats van 19.500 certificaten met een aanschafwaarde van € 

25.101 positief, waardoor de post Effecten op de balans per einde 2020 een omvang had van € 

451.070. Het aantal certificaten steeg van 386.300 naar 405.800.

Door de bijbehorende boeking in de resultatenrekening is het exploitatieresultaat na deze 

bijzondere vergoeding in 2020 € 1.106 positief. Na onttrekking van de projectbijdragen aan de 

bestemmingsreserve resteert er een bedrag van € 24.268 positief. Dit bedrag is middels de 

resultaatsverdeling toegevoegd aan de algemene reserves. De post algemene reserves heeft na 

deze boeking een omvang van € 474.285. 

Uitgaven 

In 2020 heeft het Baeten Geven Fonds aan 18 projecten een bijdrage verstrekt voor een 

totaalbedrag van € 23.170. De projectbijdragen zijn onttrokken aan de bestemmingsreserve, in lijn 

met het voornemen van het bestuur in april 2020. Na verrekening van de renteopbrengsten is er in 

2020  € 23.162 via de resultaatsverdeling onttrokken aan de bestemmingsreserve. De 

bestemmingsreserve heeft na deze boeking een omvang van € 14.768.  Over twee projecten voor 

in totaal € 1.830 was de besluitvorming op 31 december 2020 nog niet rond en werd besloten dat 

de middelen hiervoor beschikbaar blijven in 2021. 

In 2019 werd er € 6.885 onttrokken aan de bestemmingsreserve en toen werd er daarnaast uit 

rente en dvidend voor in totaal € 25.115 betaald aan projecten. 
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Het Beleidsplan 2015-2020 bepaalt ter zake:

Vermogen en inkomsten:

2020 2019

Opbrengsten 25.109 25.115

Bankkosten 536 662

Rendement 24.574 24.453

Effecten begin boekjaar 425.969 425.969

Netto rendement 5,77% 5,74%

Bruto rendement 5,89% 5,90%

Bestuurskosten:

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

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.”

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 31-12-2020 31-12-2019

Overlopende activa 1.832€                   5€                           

Liquide middelen

Bank 36.262€                 62.084€                 

Effecten 451.070€               425.969€               

TOTAAL ACTIVA 489.165€               488.059€               
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JAARREKENING

BALANS PER ULTIMO, STICHTING BAETEN GEVEN FONDS 

(in euro's)

PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019

Kapitaal 100€                       100€                       

Algemene reserve 474.285€               450.018€               

Bestemmingsreserve 14.768€                 37.930€                 

Vermogen 489.153€               488.048€               

Schulden 11€                         11€                         

TOTAAL PASSIVA 489.165€               488.059€               
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JAARREKENING

TOELICHTING OP DE BALANS PER ULTIMO, STICHTING BAETEN GEVEN FONDS

(in euro's)

ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019

Te vorderen rente 2€                           5€                           

Vooruitbetaald aan Kansfonds inzake projectbijdragen 1.830€                   

Liquide middelen

Rekening courant 3.504€                   3.938€                   

Beleggingsrekening 32.759€                 58.147€                 

Effecten 451.070€               425.969€               

TOTAAL ACTIVA 489.165€               488.059€               

De effecten zijn gewaardeerd tegen historische aankoopwaarde

PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019

Kapitaal 100€                       100€                       

Algemene reserves

stand per 1 januari 450.018€               450.953€               

Mutatie algemene reserve 24.268€                 935-€                       

474.285€               450.018€               

Bestemmingsreserve

stand per 1 januari 37.930€                 44.815€                 

Mutatie bestemmingsreserve 23.162-€                 6.885-€                   

14.768€                 37.930€                 

Vermogen 31 december 489.153€               488.048€               

Schulden (toegezegde donaties) -€                        -€                        

Overlopende passiva 11€                         11€                         

TOTAAL PASSIVA 489.165€               488.059€               
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JAARREKENING

RESULTATENREKENING

(in euro's)

Inkomsten 2020 2019

Bijdragen/donaties -€                          -€                         

Rente en dividend 8€                             25.115€                  

8€                             25.115€                  

25.101€                   

25.109€                   

Kosten 2020 2019

(Bank)kosten 834€                         935€                         

Projecten 23.170€                   32.000€                  

24.004€                  32.935€                  

Exploitatieresultaat 1.106€                     -7.820€                   

Resultaatsverdeling

Onttrekking aan bestemmingsreserve -23.162€                 -6.885€                   

Onttrekking / toevoeging aan algemene reserve 24.268€                  -935€                      

1.106€                     -7.820€                   

Vastgesteld en goedgekeurd op:                                                                        

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

(voorzitter)                                      (penningmeester) (secretaris)

Bijzondere mutatie niet uitgekeerde couponrente als 

effecten (19.500 certificaten) bijgeboekt
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Bijlage: Overzicht toekenningen Baeten Geven Fonds 2020

Project Organisatie/persoon Naam Plaats Provincie aanvraag Onderwerp Voorstel/toegekend

20191351 Stichting 'De Bloesemhoff' Almkerk Noord Brabant project 'Aankleden en inrichten gemeenschappelijke ruimten' 1.000

20200018 Stichting Sevagram Verwenzorg Heerlen Limburg project 'Muzikale Ontmoetingen 2020' 1.000

20200043 Astens Gemengd Koor Puur Sangh Asten Noord Brabant project '75-jarige herdenking oorlogsslachtoffers De Peel' 1.000

20200144 Stichting Move Forward Amsterdam Noord Brabant project 'Workshop Tour Noord-Brabant' 1.000

20200157 Stichting De Tijdmachine Deventer Noord Brabant project 'Gouwe Ouwe Brabant 2020' 1.000

20200160 Stichting Woongroep de Libel Nistelrode Noord Brabant project 'Inrichten gezamenlijke huis- en eetkamer' 1.000

20200248 JINC Tilburg Tilburg Noord Brabant project 'Bliksemstages in Tilburg' 1.500

20200487 Stichting Vrienden van Un Futuro Briante Biezenmortel Noord Brabant project 'noodhulp' 2.000

20200583 Stichting Ieder Kind Een Eigen Boek Amsterdam Noord Holland project 'Ieder Kind Een Eigen Boek 2020' 750

20200628 Stichting Ouderinitiatief Bonaireplein (S.O.B.) Tilburg Noord Brabant project 'Aanschaf keukenapparatuur' 2.000

20200702 Stichting Vier het Leven Huizen Noord Brabant project 'Vier het Leven Tilburg' 1.500

20200854 Stichting ZOALS s-Hertogenbosch Noord Brabant project 'WonenZoals' 1.000

20200865 Stichting Vrienden van Un Futuro Briante Biezenmortel Noord Brabant project 'Schooluniformen 2020' 320

20201058 Stichting Groot in ‘t Klein Biezenmortel Noord Brabant project 'Kantelbare belevenistafel' 750

20201059 Stichting Tekenen voor Kinderen Zeist Utrecht project 'Tekenen Regio Zuid 2021' 750

20201069 Kansfonds Hilversum Noord Holland project 'Inloophuizen Noord-Brabant en Limburg 2021' 5.000

20201335 Frank de Hommel Udenhout Noord Holland project 'Publicatie oorlogsgraven te Udenhout' 850

20201365 Stichting Sociaal Solidair Eindhoven Noord Brabant project 'Gezond & Gezellig' 750

23.170

Aanvragen Baeten Geven Fonds in 2020 waarover in 2021 is besloten

20201462 Stichting Vrienden van 't Heem Udenhout Noord Brabant project 'Koersbal' 1.000

20201424 KBO Vinkel Vinkel Noord Brabant project 'DUO-fiets voor Vinkel' 830

1.830


