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1. Voorwoord
Beste betrokkenen bij het Badeloch Fonds,
Voor u ligt ons jaarverslag over 2019. Zoals gebruikelijk zijn het vooral de financiën die van jaar tot jaar verschillen en waar we hierbij verantwoording over afleggen. Daarbij is het goed te melden dat we de financiële
overzichten elk jaar laten controleren door een onafhankelijke kascontrole commissie. Ook over 2019 heeft
deze commissie het werk van onze penningmeester goedgekeurd.
In het vorige jaarverslag, over 2018, hebt u kunnen lezen dat we door enkele onverwachte grote giften een
positief resultaat hadden van ruim 7000 euro. Ik heb u toen geschreven dat we daarmee in 2019 en 2020
extra verzoeken om financiële steun voor het volgen van een studie zullen inwilligen. Nu kan ik melden dat
we in 2019 elf nieuwe studenten hebben aangenomen en hun opleiding hebben gesponsord, en deels
ook in 2020 en 2021 zullen sponsoren. Het totaal aantal studenten dat het Badeloch Fonds in 2019 heeft gesponsord (in 11 verschillende landen) komt daarmee op 33, waaronder 11 met een sponsorbedrag van
€1000,- of meer. We vinden dit een mooi resultaat. Hierdoor zijn we in 2019 wel wat ingeteerd op onze reserves, maar dat was ook de bedoeling aangezien we de giften die we binnen krijgen niet onnodig willen oppotten. De reserve die we nu hebben is wel nog ruim voldoende om alle aangegane verplichtingen tot en
met 2023 na te kunnen komen. Voor 2020 gaan we er op dit moment vanuit dat we nieuwe aanvragen tot
ongeveer €4000,- per jaar kunnen honoreren. Maar dat kan meer worden als er meer giften binnen komen
dan nu voorzien, en dat hopen we natuurlijk! Kijkt u daarom ook nog even op onze website https://www.badelochfonds.nl/. U vindt daar o.a. onze nieuwsbrieven en informatie over studenten die hun opleiding met
behulp van Badeloch Fonds succesvol hebben afgerond.
Hieronder ziet u de samenstelling van het vierhoofdige bestuur van de Stichting Badeloch Fonds. Deze samenstelling is al vele jaren onveranderd. En hoewel alle vier huidige bestuursleden nog wel door willen
gaan, vinden we toch dat het tijd wordt voor gedeeltelijke vernieuwing van het bestuur, met name voor verjonging en daarmee voor nieuwe frisse ideeën. Daar hopen we in 2020 ook aan te werken.
Naam
Egbert Kanis
Heleen Velema
Kees Koopmans
Andries van der Beek

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vice voorzitter

Benoemd in
2004
2010
2012
2007

Termijn
e
5
e
3
e
3
e
4

Einde termijn
2024
2022
2024
2023

Naast het bestuur telt het Fonds momenteel vier deelnemers. Met z’n achten beoordelen we de nieuwe aanvragen en proberen we zoveel mogelijk nieuwe donateurs te werven. Het Badeloch Fonds is een ANBI, dus
giften zijn belasting aftrekbaar. Ook kan een kosteloze meerjarige schenkingsakte worden opgemaakt. Onze
penningmeester kan u hier meer over vertellen. U kunt ook mailen naar info@badelochfonds.nl.
Tot slot wil ik iedereen die in 2019 financieel of op een andere manier heeft bijgedragen aan het werk van
het Badeloch Fonds hartelijk bedanken. We hopen dat u ons ook in 2020 weer helpt om talentvolle maar
kansarme studenten een opleiding te laten volgen in hun eigen land.
Met hartelijke groet, namens bestuur en deelnemers van de Stichting Badeloch Fonds,
Egbert Kanis
Voorzitter
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2. Ontstaan en werkwijze van het Badeloch Fonds
In de jaarrekening 2019 zijn de financiële gegevens opgenomen van de Stichting Badeloch Fonds. De stichting
is opgericht op 14 augustus 1987. De tekst in dit hoofdstuk is al enkele jaren vrijwel onveranderd. Dat komt
doordat we al vele jaren op dezelfde succesvolle wijze werken.
De ontstaansgeschiedenis is als volgt: Badeloch was studente culturele antropologie in Amsterdam. Ze had
veel belangstelling voor landen, volken en culturen en vond dat iedereen de mogelijkheid moest krijgen zich
te ontwikkelen. Ze was in het bijzonder begaan met meisjes en jonge vrouwen die in ontwikkelingslanden vaak
een grote achterstand hebben.
Badeloch overleed in 1985 op 32-jarige leeftijd. Haar familie besloot toen haar erfenis te gebruiken om kansarme maar talentvolle jongeren in ontwikkelingslanden de kans te bieden om na de basisschool verder te
studeren. Dat werd in 1987 het ‘startkapitaal(tje)’ van het Badeloch Fonds. De eerste studenten die het Fonds
ondersteund heeft, waren twee meisjes uit Thailand. Inmiddels heeft het Fonds in meer dan 30 jaar meer dan
150 jongeren gesponsord in vele landen, met name in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Ondertussen werken
er afgestudeerde Badeloch-studenten als econoom, verpleegkundige, verloskundige, leraar, arts, timmerman,
naaister en in vele andere beroepen in hun eigen land. Gelukkig zijn ook velen van hen weer in staat om een
studie voor familie en vrienden te sponsoren.
De stichting is gericht op veelbelovende jonge mensen, die graag willen studeren in hun eigen land maar daar
geen financiële middelen voor hebben. Juist in landen of situaties waar geen studiefinanciering mogelijk is,
biedt het Fonds financiële steun om een opleiding te kunnen volgen. Het Fonds sponsort enkel de studiekosten
en in het algemeen geen kosten ten behoeve van levensonderhoud. Afhankelijk van de student en de situatie
wordt bepaald of de studiekosten geheel of gedeeltelijk worden gesponsord. Indien mogelijk wordt de student
gestimuleerd zelf een deel bij te dragen of dit via andere fondsen te financieren.
In veel landen gaan talenten verloren, omdat jongeren of hun familie geen geld hebben om een opleiding te
betalen. Dat is niet alleen teleurstellend voor de jongeren die het betreft, het is ook een verlies voor de samenleving waar zij in leven. Het Badeloch Fonds sponsort met name de kosten van voortgezet onderwijs en vakopleidingen.
Het Badeloch Fonds is een stichting met deelnemers en een bestuur. Deelnemers waren bij oprichting van de
stichting voornamelijk familieleden van Badeloch. Inmiddels is dat niet meer het geval, alhoewel er nog wel
familieleden betrokken zijn bij het Fonds. Het bestuur zorgt voor de besluitvorming. Bestuur en deelnemers
vergaderen drie- tot viermaal per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden nieuwe aanvragen beoordeeld en
wordt vastgesteld wie in aanmerking komt voor financiële steun. Voor iedere student wordt een contactpersoon
ter plaatse gezocht die contact houdt met de student. Ook beoordeelt deze contactpersoon de studievoortgang
van de student. De deelnemers onderhouden op hun beurt weer contact met de contactpersonen in de betreffende landen en daarmee met de studenten die ondersteund worden. Om te kunnen garanderen dat meer dan
90% van alle ontvangen giften aan de opleidingskosten van de studenten wordt besteed, werkt het Badeloch
Fonds uitsluitend met vrijwilligers.
Meer uitgebreide informatie over de Stichting is te vinden op de website www.badelochfonds.nl.
De Stichting Badeloch Fonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 41193615.
Stichting Badeloch Fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), geregistreerd in de lijst van de
Belastingdienst, via www.belastingdienst.nl te vinden als “Stichting Badeloch-Fonds”, onder RSIN 808522085.
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn 650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen, zoals
gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Het doel van de Richtlijn is inzicht te verschaffen in de
werving van fondsen en de daadwerkelijke besteding aan het doel waarvoor deze fondsen geworven zijn.
Het verslagjaar van de Stichting Badeloch Fonds loopt van 1 januari tot en met 31 december.
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3. Grondslagen waardering activa en passiva en resultaatbepaling
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn gebaseerd op historische
kosten (de daadwerkelijke betaalde bedragen). Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva
opgenomen tegen de nominale waarde.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Alle vermelde
bedragen in dit jaarverslag zijn in Euro’s.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen betreffen de saldi van bankrekeningen waarop de Stichting geld heeft uitstaan.
Stamkapitaal
Het stamkapitaal bestaat uit een continuïteitsreserve en een algemene reserve. Om de lange termijn verplichtingen van de Stichting na te kunnen komen acht het bestuur het noodzakelijk om een continuïteitsreserve aan
te houden. Dit is het totaal van de aangegane lange termijn verplichtingen. Het huishoudelijk reglement verplicht het bestuur om de aangegane lange termijn verplichtingen in de jaarstukken te vermelden. Hiermee
wordt aangetoond dat het Fonds in staat is om bij eventuele calamiteiten aan de aangegane verplichtingen te
kunnen voldoen. In het reglement is tevens vastgelegd dat het stamkapitaal (het totaal aan reserves) mag
groeien tot maximaal 2x de lange termijn verplichtingen. Geld dat niet nodig is voor de lange termijn verplichtingen wordt opgenomen in de algemene reserve.
Inkomsten uit fondsenwerving
- Donaties
Donaties worden ontvangen van
o Personen
o Bedrijven
o Kerkelijke instellingen
o Stichtingen
o Scholen
De rechtstreekse donaties van deze donateurs zijn op kasbasis verantwoord.
- Contributies
De contributies van de deelnemers in de Stichting zijn op kasbasis verantwoord.
- Nalatenschappen
Inkomsten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld.
Inkomsten uit rente
Inkomsten uit rente worden verantwoord in het boekjaar waarop zij betrekking hebben.
Kosten fondsenwerving
Dit betreft alle kosten van activiteiten die direct of indirect ten doel hebben mensen en instellingen te bewegen
geld te geven voor de doelstelling van het Fonds, zoals nieuwsbrieven en de website.
Kosten beheer en administratie
Dit betreft de kosten die gerelateerd zijn aan het doel en het werk van de Stichting, zoals bankkosten.
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4. Staat van Inkomsten en Uitgaven 2019
Inkomsten
- Inkomsten met specifieke bestemming
- Inkomsten met algemene bestemming
- Inkomsten uit rente
- Overige inkomsten
Som inkomsten

Toelichting, zie
paragraaf:
4.1
4.2
4.3
4.4

Uitgaven
- Projecten met specifieke bestemming
- Projecten met algemene bestemming
- Nieuwe projecten
- Jaarlijkse dotatie algemene reserve

4.5
4.5
4.6

Werkelijk 2019
4.760
21.430
9
26.199

Begroot 2019
4.262
17.000
30
21.292

werkelijk 2018
3.601
22.316
34
25.951

4.760
21.503
3.214
29.477

4.262
11.695
3.800
2.550
22.307

3.601
9.749
3.347
16.697

Wervingskosten
- Kosten fondsenwerving

4.7

763

750

1.124

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie

4.8

1.087

750

792

31.327

23.807

18.613

5.129-

2.515-

7.338

5.129-

2.515-

7.338

Som uitgaven
Resultaat

4.9

Resultaatbestemming:
Toevoeging/onttrekking aan algemene reserve

4.1 Inkomsten met specifieke bestemming
Inkomsten met specifieke bestemming zijn afkomstig van donateurs die periodiek fondsen overmaken ten
behoeve van een specifieke bestemming. Hierbij kan gedacht worden aan een bepaald land of een speciale
student die de betreffende donateur aan het hart gaat en die hij/zij bereid is te ondersteunen. Zolang de donateur garant staat komen giften met bestemming geheel ten goede aan het betreffende project (zie ook 4.5).
4.2 Inkomsten met algemene bestemming
Inkomsten met algemene bestemming hebben betrekking op de ontvangen donaties, giften en contributies
van de deelnemers en donateurs zonder dat hier een specifiek doel aan verbonden is. In 2019 liepen de
ontvangen giften in eerste instantie terug maar tegen het einde van het jaar hebben wij een grote gift mogen
ontvangen waardoor de inkomsten uiteindelijk hoger uitgevallen zijn dan begroot.
4.3 Inkomsten uit rente
De inkomsten uit rente betreffen interest die is uitgekeerd over het spaarsaldo. Het gemiddelde interestpercentage is vrijwel nihil met een percentage van 0,02% op jaarbasis.
4.4 Overige inkomsten
De overige inkomsten kunnen incidentele inkomsten betreffen zoals terug ontvangen bedragen van studenten.
In 2019 waren er geen overige inkomsten.
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4.5 Project bestedingen

Studenten gesponsord uit giften met specifieke bestemming
Naam Student

Land

Mouy
Bangladesh
Eti 1
Bangladesh
Dorka
Dominicaanse Rep.
Genesis
Dominicaanse Rep.
Ebenezer
Dominicaanse Rep.
Jorge
Dominicaanse Rep.
Tania
Dominicaanse Rep.
Wilmania
Dominicaanse Rep.
Charles
Dominicaanse Rep.
Subtotaal gesponsord met specifieke bestemming

Werkelijk 2019
370
370
185
562
1.073
622
215
644
720
4.760

Begroot 2019
370
370
273
746
1.051
610
210
631
4.262

Studenten gesponsord uit giften met algemene bestemming
Naam Student

Land

Werkelijk 2019

Begroot 2019

Kismet
Bangladesh
Baby
Bangladesh
Sipra
Bangladesh
Lisa
Bangladesh
Eti 2
Bangladesh
Sudhangshow
Bangladesh
Yang
China
Noella
Congo
Merveille
Congo
Benoit
Congo
Azriel
Fillipijnen
Tricia
Fillipijnen
Vishnavi
India
Kezia
Indonesië
Jeremy
Indonesië
Amey
Indonesië
Pitso
Lesotho
Charles
Senegal
Amos
Tsjaad
David
Tsjaad
Evodie
Tsjaad
Paul
Tsjaad
Joseph
Uganda
Trisar
Uganda
Isaac
Uganda
Subtotaal gesponsord met algemene bestemming

1.000
962
1.000
1.000
1.000
1.000
1.500
635
635
1.000
1.000
650
404
750
741
1.500
1.644
625
923
534
720
940
820
520
21.503

1.000
962
1.000
1.000
645
650
404
750
741
625
923
720
940
820
515
11.695

Totaal projectbestemmingen 2019

26.263

15.957

In bovenstaande lijst zijn de studenten aangegeven die in 2019 zijn gesponsord door het Badeloch Fonds.
Omwille van privacy worden studenten alleen met hun voornamen genoemd.
Gedurende 2019 is één nieuwe student aangenomen voor de Dominicaanse Republiek, waarvoor een donateur heeft aangegeven deze student te zullen sponsoren.
Student Noella uit Congo heeft aangegeven geen sponsoring te hoeven ontvangen, omdat zij ter plaatse een
andere organisatie bereid heeft gevonden deze kosten op zich te nemen. Eventuele kleine verschillen tussen
de begrote en werkelijke kosten worden veroorzaakt door koersverschillen of tussentijdse aanpassingen van
collegegelden.
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Gedurende het jaar zijn elf nieuwe studenten aangenomen, dit zijn de studenten waarvoor geen bedrag in de
begroting is opgenomen. Voor 2019 was € 3.800 gereserveerd om nieuwe studenten aan te kunnen nemen.
Dit bedrag is met ruim € 6.000,- overschreden omdat tegen het einde van 2019 duidelijk was dat de middelen
het toelieten meer studenten te sponsoren.
4.6 Jaarlijkse dotatie algemene reserve
Het huishoudelijk reglement schrijft voor dat een gedeelte van de ontvangen inkomsten met algemene bestemming (4.2) gedoteerd dient te worden aan de algemene reserve (dit vormt samen met de continuïteitsreserve het zogeheten stamkapitaal). Het minimaal voorgeschreven percentage is 15%, dit is hier toegepast.
4.7 Kosten fondsenwerving
Deze kosten hebben betrekking op de publicatie van de nieuwsbrief (kopieerkosten en kosten verspreiding)
van de Stichting alsmede kosten die verband houden met het beheren van de website.
4.8 Kosten beheer en administratie
Dit betreft bankkosten, KVK-kosten en reiskostendeclaraties. Het overgrote deel van deze kosten betreft de
bankkosten die op hun beurt weer met name uit transferkosten bestaan. De reiskostendeclaraties worden in
de meeste gevallen door de bestuursleden en deelnemers als gift geschonken.
4.9 Resultaat
Er was voor 2019 een beperkt verlies begroot (gelijk aan de dotatie aan het stamkapitaal). Het werkelijke
verlies bedraagt € 5.129,- doordat in 2019 elf nieuwe studenten zijn aangenomen die deels gesponsord worden uit het positieve resultaat over 2018 (zoals toegezegd in het voorwoord van de voorzitter in het jaarverslag
over 2018).
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5. Balans 2019
Stichting Badeloch Fonds
Toelichting

31-12-2019

31-12-2018

3.286
48.774
52.060

1.334
54.594
55.928

52.060

55.928

5.3

49.587
1.820
51.407

40.246
13.075
53.321

5.4
5.5

265
388

1.886
720

52.060

55.928

Activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

5.1
5.2

Totaal activa
Passiva
Stamkapitaal
- continuïteitsreserve
- algemene reserve

Vooruitontvangen bedragen
Kortlopende schulden

Totaal passiva

5.1 Vorderingen en overlopende activa
De overlopende activa hebben betrekking op nog te ontvangen interest over 2019. De vorderingen bestaan
uit reeds vooruitbetaalde studiekosten.
5.2 Liquide middelen
De liquide middelen zijn als volgt te specificeren:

ING rekening courant
ING zakelijke spaarrekening
ASN-Ideaalsparen

31-12-2019

31-12-2018

13.403
35.371
48.774

19.829
12
34.752
54.594

De ING zakelijke spaarrekening is in 2019 opgeheven. Dit saldo is ten gunste van de rekening courant gekomen.
5.3 Reserves
De reserves van het Badeloch Fonds bestaan uit een continuïteitsreserve en algemene reserve, tezamen het
stamkapitaal geheten. De continuïteitsreserve is bedoeld om in geval van tegenvallende inkomsten in ieder
geval de huidige lange termijn verplichtingen na te kunnen komen. De algemene reserve is bedoeld als buffer
en om nieuw te accepteren studenten te kunnen sponsoren. Beide reserves zijn noodzakelijk om het Fonds
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goed te laten functioneren en financieel gezond te houden. Doordat in 2019 elf nieuwe studenten zijn aangenomen is het stamkapitaal gedaald en is een groot deel hiervan geoormerkt als continuïteitsreserve ten koste
van de algemene reserve.
5.4 Vooruit ontvangen bedragen
De vooruit ontvangen bedragen hebben betrekking op inkomsten die ontvangen zijn voor projecten met geoormerkte specifieke bestemming maar in 2019 nog niet nodig waren. Het ontvangen geld, € 265,-, wordt
gereserveerd voor deze specifieke projecten in 2020 en later.
5.5 Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben betrekking op zaken die ten laste komen van het huidige boekjaar maar pas
later in rekening worden gebracht zoals bankkosten.
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6. Begroting 2020
Stichting Badeloch Fonds
Inkomsten
- Inkomsten met specifieke bestemming
- Inkomsten met algemene bestemming
- Inkomsten rente
- Overige inkomsten
Som inkomsten

Toelichting
6.1
6.1
6.2

Begroot 2020
2.689
22.500
25.189

Werkelijk 2019
4.760
21.430
9
26.199

4.760
21.503
3.214
29.477

Uitgaven
- Projecten met specifieke bestemming
- Projecten met algemene bestemming
- Nieuwe projecten
- Jaarlijkse dotatie algemene reserve
6.3

2.689
16.980
4.000
3.375
27.044

Wervingskosten
- Kosten fondsenwerving

6.4

750

763

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie

6.4

800

1.087

28.594

31.327

3.405-

5.129-

3.405-

5.129-

Som uitgaven
Resultaat

6.5

Resultaatbestemming:
Toevoeging/onttrekking aan algemene reserve

6.1 Inkomsten met specifieke en algemene bestemming 2020
Het begrote bedrag aan inkomsten uit fondsenwerving met specifieke bestemming betreft de optelsom van
bedragen die door donateurs zijn toegezegd voor specifieke studenten. De inkomsten met algemene bestemming betreffen een inschatting van de overige bedragen die wij in 2020 verwachten te ontvangen. Voor 2020
worden ongeveer gelijke inkomsten verwacht als ontvangen in 2019.
6.2 Inkomsten uit rente 2020
De inkomsten uit rente voor het jaar 2020 worden nihil ingeschat aangezien vrijwel geen rente meer wordt
ontvangen.
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6.3 Project bestemmingen 2020

Voor sponsoring in 2020 zijn door het bestuur de volgende projecten geaccepteerd:

Studenten gesponsord uit giften met specifieke bestemming
Naam Student
Land
Dorka
Dominicaanse Rep.
Ebenezer
Dominicaanse Rep.
Jorge
Dominicaanse Rep.
Tania
Dominicaanse Rep.
Wilmania
Dominicaanse Rep.
Charles
Dominicaanse Rep.
Subtotaal gesponsord met specifieke bestemming

Begroot 2020
458
340
394
526
611
360
2.689

Studenten gesponsord uit giften met algemene bestemming
Naam Student
Land
Kismet
Bangladesh
Baby
Bangladesh
Eti 2
Bangladesh
Lisa
Bangladesh
Sipra
Bangladesh
Sudhangshow
Bangladesh
Yang
China
Merveille
Congo
Benoit
Congo
Azriel
Filippijnen
Tricia
Filippijnen
Vishnavi
India
Kezia
Indonesië
Amey
Indonesië
Charles
Senegal
Evodie
Tsjaad
Joseph
Uganda
Trisar
Uganda
Isaac
Uganda
Subtotaal gesponsord met algemene bestemming
Nieuwe projecten
Totaal begrote projectbestemmingen 2020

Begroot 2020
1.000
962
1.000
1.000
1.000
1.000
1.500
635
635
1.000
1.000
650
404
741
1.644
534
940
820
515
16.980
4.000
23.669

De reserves laten toe dat in 2020 nog ongeveer € 4.000,- aan sponsoring van nieuwe studenten kan worden
besteed. Dit brengt wel een negatief begroot resultaat met zich mee, maar doordat de dotatie aan het stamkapitaal vrijwel net zo hoog is als het negatieve resultaat, blijft het stamkapitaal in 2020 naar verwachting
ongeveer gelijk terwijl er wel meer studenten kunnen worden gesponsord.
6.4 Kosten
De begrote kosten voor 2020 liggen op een vergelijkbaar niveau als de werkelijke kosten in 2019 waarbij voor
de bankkosten zal worden getracht nog meer betalingen te bundelen zodat kosten kunnen worden bespaard.
6.5 Resultaat
De begroting voor 2020 laat een verlies zien van € 3.405 wat ongeveer gelijk is aan de begrote dotatie aan
het eigen vermogen. Hiermee wordt beoogd dat het Badeloch Fonds niet veel verder inteert op de reserves
en dat de reserves zoveel mogelijk besteed worden aan het doel van het Fonds. In deze begroting is voorzien
in sponsoring van 25 reeds geaccepteerde studenten en is nog een budget met algemene bestemming beschikbaar van € 4.000,- voor het aannemen van nieuwe studenten. Komen er in de loop van 2020 aanvragen
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binnen waarvoor donateurs zich garant stellen en voldoen deze aanvragen aan de voorwaarden van het
Fonds, dan worden deze aanvragen ook gehonoreerd.

7. Financiële ruimte
De tot en met december 2023 aangegane lange termijn verplichtingen bedragen € 49.587,- Het huishoudelijk
reglement verplicht het bestuur om de aangegane lange termijn verplichtingen in de jaarstukken te vermelden.
Hierdoor wordt geborgd dat het Fonds in staat is om bij eventuele calamiteiten aan de aangegane verplichtingen te kunnen voldoen. In het reglement is tevens vastgelegd dat het stamkapitaal mag groeien tot maximaal
2x de lange termijn verplichtingen. Het meerdere moet worden ingezet voor sponsoring van nieuwe studenten.
Zoals uit de huidige verhouding blijkt, is het stamkapitaal grotendeels toegewezen aan de continuïteitsreserve,
dus aan de lange termijn verplichtingen van het Fonds.
De balans per 31 december 2019 geeft aan dat het stamkapitaal per die datum € 51.407,- bedraagt. Dat
betekent een dekking van de lange termijn verplichting van 104%, hetgeen inhoudt dat aan de doelstelling
wordt voldaan.

8. Overweging
Het Badeloch Fonds heeft de ambitie om zoveel mogelijk talentvolle maar kansarme jongeren te ondersteunen
in hun opleiding. Wij zijn daarom trots op het feit dat we 33 studenten hebben kunnen sponsoren in 2019 en
in 2020 tenminste 25 studenten kunnen helpen hun droom te realiseren.
Wij verwijzen graag nog een keer naar de video’s van enkele afgestudeerde studenten. Deze zijn terug te
vinden op onze website: www.badelochfonds.nl.
Wij danken u voor uw steun!
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