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1. Voorwoord
Beste betrokkenen bij het Badeloch Fonds,
In dit voorwoord kijk ik, Egbert Kanis, kort terug op de jaren dat ik bij het Badeloch Fonds betrokken ben,
sinds 1999 als deelnemer, van 2004 - 2021 ook als voorzitter. Vanaf november 2021 is Rianne Veldman-van
Munster de nieuwe voorzitter van het Fonds. Zij zal zich verderop in dit voorwoord voorstellen en schrijven
over haar visie op de toekomst van het Fonds.
Het komend jaar, 2022, bestaat het Badeloch Fonds 35 jaar. Dat is best lang voor een familiefonds dat het
vooral moet hebben van particuliere giften. Voor ons als bestuur is dit een bevestiging dat veel mensen
achter het doel en de werkwijze van het Fonds staan. Doel en werkwijze zijn in die 35 jaar niet veel
veranderd. Het is nog steeds hard nodig om kansarme en talentvolle jongeren in ontwikkelingslanden
financieel te helpen om een passende opleiding te volgen in hun eigen land. Jaarlijks kunnen we als
Badeloch Fonds zo’n 25 tot 35 jongeren sponsoren. Dat zijn geen grote aantallen, maar het leven van deze
jongeren kan er wel aanzienlijk door verbeteren. Met een diploma hebben deze jongeren veel meer kans op
een baan en een inkomen, en daarmee kunnen ze ook weer anderen helpen.
Ook onze werkwijze is nog steeds functioneel. We werken al vanaf het begin van het Fonds met voor elke
student een contactpersoon ter plekke die zorgt dat het sponsorgeld volledig gebruikt wordt om zijn/haar
studie (geheel of gedeeltelijk) te bekostigen. Die contactpersoon houdt het Fonds ook op de hoogte van de
studievoortgang en eventuele problemen (denk b.v. aan de Covid-19 lockdowns) van de student. Enkele
technische zaken zijn gedurende die 35 jaar wel veranderd. Zo gaat vrijwel alle communicatie nu digitaal en
hebben we een website met een donatiemogelijkheid en filmpjes waarin afgestudeerden vertellen hoe het
Badeloch Fonds (dus onze donateurs) hun leven ten goede heeft veranderd. Dat is voor mij (en ook voor de
andere bestuursleden en deelnemers) altijd de motivatie geweest om zo lang door te gaan met het werk voor
dit Fonds. En ik mag nog even doorgaan, maar nu als vicevoorzitter, omdat Andries van der Beek besloten
heeft het bestuur te verlaten en “gewoon” deelnemer te worden. Daarmee bestaat het bestuur in 2022 uit de
volgende personen:
Naam
Rianne Veldman
Heleen Velema
Kees Koopmans
Egbert Kanis

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vicevoorzitter

Benoemd in
2021
2010
2012
2022

Termijn
1e
3e
3e
1e

Einde termijn
2025
2022
2024
2026

Dan mag ik, Rianne Veldman, nu het stokje overnemen van Egbert Kanis. Zo’n twee jaar geleden ben ik als
deelnemer begonnen bij dit fonds, dus ik heb even mee kunnen kijken naar hoe alles eraan toegaat. Het
voelt als een eer om me voor dit fonds en daarbij voor alle studenten in te mogen gaan zetten, maar
daarnaast besef ik ook dat ik van alle deelnemers en bestuursleden het kortst betrokken ben bij het
Badeloch Fonds en dat ik hun kennis en ervaring hard nodig zal blijven hebben. Daarmee wil ik dan ook
iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet, en met name Egbert die hier een lange tijd de leiding aan heeft
gegeven!
Waar komt mijn interesse in het doel van het Badeloch Fonds vandaan? Ik denk dat dit al heel jong is
begonnen. Ik kan me nog herinneren dat ik als kind voor het eerst het liedje ‘Wie wil er ruilen met Miguel’ van
Elly & Rikkert hoorde en dat ik hier erg door geraakt was. Een stuk later in mijn leven heb ik een jaar de
pabo gedaan en daarna ben ik Internationale Ontwikkelingsstudies gaan studeren. Als gezin hebben we ook
ruim 4,5 jaar in Malawi gewoond. Dit laat iets zien van mijn betrokkenheid op zowel onderwijs als op
ontwikkelingslanden.
Nu ga ik dan dus verder als voorzitter van het Badeloch Fonds. Kort geleden hebben we voor het eerst sinds
een paar jaar een fysieke vergadering gehad als bestuur. Het was goed om elkaar zo te ontmoeten en te
spreken. Binnenkort hoop ik ook dat we als deelnemers bij elkaar kunnen komen. Ik heb iedereen de
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afgelopen jaren al wel online gezien, maar het is toch wel erg fijn om elkaar fysiek te ontmoeten en te
spreken en elkaar zo beter te leren kennen.
We zullen als Fonds natuurlijk doorgaan met dat waar het Badeloch Fonds voor was opgericht: het financieel
ondersteunen van kansarme jongeren die wel potentie laten zien op het gebied van een bepaalde opleiding.
Ik ben niet de persoon die in een keer grote plannen heeft, maar mijn ideeën ontwikkelen zich door de tijd.
Wat ik wel hoop, is dat we het Fonds voort kunnen zetten en ook meer donateurs kunnen gaan vinden, zodat
we steeds meer studenten kunnen gaan ondersteunen. Op deze manier kunnen we voor een grotere groep
mensen en daarbij ook hun families het verschil maken tussen een leven in armoede en een leven in wat
meer welvaart en zo worden er meer mensen opgeleid om een positieve bijdrage te leveren aan de
maatschappij waarin ze leven.
In dit jaarverslag kunt u de cijfers en de uitleg van het jaar 2021 lezen. We merkten dat het voor veel
studenten een pittig jaar was, onder andere vanwege de coronapandemie. Helaas hebben er hierdoor
minder studenten kunnen studeren dan we hadden gehoopt en begroot. We hopen van harte dat 2022 voor
hen een beter jaar zal worden en dat u door uw donaties aan het Fonds daar weer aan bijdraagt. Heel
hartelijk bedankt namens de jongeren die we sponsoren!
Met hartelijke groet, namens bestuur en deelnemers van de Stichting Badeloch Fonds,
Rianne Veldman
Voorzitter
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2. Ontstaan en werkwijze van het Badeloch Fonds
Voordat wordt ingegaan op de financiële resultaten van de Stichting Badeloch Fonds over 2021 volgt eerst
een korte beschrijving van de achtergrond van het Fonds.
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 het oprichtingsjaar 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.
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 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 deel te nemen aan het
voortgezet onderwijs of om een vervolgopleiding 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.
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.
Het Badeloch Fonds streeft ernaar dat tenminste 90% van de ontvangen donaties aan de opleidingskosten
van de studenten wordt besteed. Dit is de reden dat het Fonds uitsluitend werkt 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 en is als
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, begrippen
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn gebaseerd op
historische kosten (de daadwerkelijk 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 afgerond op hele Euro’s. Van de studenten wordt alleen de voornaam en het
land vermeld om hun privacy te beschermen.
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
langetermijnverplichtingen 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 langetermijnverplichtingen. Het
huishoudelijk reglement verplicht het bestuur om de aangegane langetermijnverplichtingen 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 langetermijnverplichtingen. Geld dat niet nodig is
voor de langetermijnverplichtingen 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 het Fonds, zoals bankkosten,
transferkosten, KvK kosten en reiskostendeclaraties.
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4. Staat van Inkomsten en Uitgaven 2021

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 (zoals
ook te zien is in paragraaf 4.4). De inkomsten voor de specifieke bestemmingen zijn gelijk aan de uitgaven
van aan deze bestemmingen. In het geval meer geld ontvangen wordt dan de specifieke bestemming nodig
heeft in dat jaar, wordt dat gereserveerd voor het jaar daarna. In 2021 lag de verwachting van de te
sponsoren specifieke bestemmingen al lager ten opzichte van 2020 doordat een aantal studenten in 2020 is
afgestudeerd. In 2021 lag de werkelijkheid echter nog lager doordat voor een aantal de studie niet kon
starten vanwege COVID.
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. De ontvangsten in
2021 waren hoger dan vooraf was voorzien. Het Fonds heeft een aantal nieuwe donateurs mogen
verwelkomen en daarnaast is het gemiddelde bedrag per donateur toegenomen.
4.3 Inkomsten uit rente
De inkomsten uit rente betreft interest die kan worden uitgekeerd over het spaarsaldo. In 2021 is geen rente
ontvangen over de spaartegoeden en ook geen negatieve rente in rekening gebracht.
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4.4 Project bestedingen
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In bovenstaande lijst staan de studenten die in 2021 zijn begroot en welke daarvan ook daadwerkelijk zijn
gesponsord door het Badeloch Fonds. Een aantal studenten heeft geen gift ontvangen die wel begroot was.
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Helaas hebben ook in 2021 veel universiteiten en scholen hun deuren dicht moeten houden in verband met
de COVID-pandemie. Voor de studenten houdt dit in dat zij veelal hun studie opschuiven naar latere jaren.
Dit heeft ook zijn weerslag op de meerjarenbegroting en de reserves zoals die in 5.3 staan beschreven.
Omdat een aantal studenten niet kon starten of doorgaan met hun opleiding heeft het Fonds besloten extra
studenten te sponsoren zodat de gelden die voor 2021 begroot waren ook zoveel mogelijk aan studenten
werden besteed. Helaas ging een nieuwe school in Senegal pas in 2022 open, vanwege het uitblijven van de
benodigde vergunningen, zodat de voor 2021 begrote sponsorbedragen voor vier studenten (nog) niet
besteed konden worden.
Eventuele kleine verschillen tussen de begrote en werkelijke kosten worden veroorzaakt door
koersverschillen of tussentijdse aanpassingen van collegegelden.
4.5 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. Besloten is om met ingang van 2022 deze jaarlijkse dotatie te laten vervallen.
4.6 Kosten fondsenwerving
Deze kosten hebben betrekking op de publicatie van de nieuwsbrief van de Stichting (kopieerkosten en
kosten verspreiding) alsmede kosten die verband houden met het beheren van de website. In 2020 zijn korte
filmpjes gemaakt over afgestudeerde studenten, die gepubliceerd zijn op de website. Daardoor lagen de
kosten toen hoger. In 2021 is begroot dat er nog een hogere uitgave zou zijn voor de website. Doordat hier
een eenvoudiger technologie is gekozen, vallen deze kosten lager uit dan voorzien.
4.7 Kosten beheer en administratie
Het overgrote deel van deze kosten betreft de bankkosten die op hun beurt weer met name uit
transferkosten bestaan.
4.8 Resultaat
Het resultaat over 2021 (-/- € 2.381,-) was minder negatief dan begroot. Door het negatieve resultaat wordt
iets ingeteerd op de algemene reserve, maar dit wordt meer dan gecompenseerd door de dotatie aan deze
reserve. Het negatieve bedrag was begroot omdat sponsoring in het voorgaande jaar niet kon plaatsvinden
en hier in 2021 aanvullend invulling aan gegeven zou worden. De reden dat het volledige voorziene bedrag
niet is gehaald is o.a. dat een aantal studenten niet in 2021 aan de studie kon beginnen vanwege COVID
lockdown of uitstel van de opening van hun nieuwe school, terwijl daar wel uitgaven voor waren begroot in
2021. Het Fonds heeft er wel op geanticipeerd door aanvullende studenten aan te nemen (meer dan begroot
was in 2021). Doordat een aantal nieuw aangenomen studenten ook niet heeft kunnen starten, is dit het
volledige negatieve bedrag echter niet bereikt.
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5. Balans 2021

5.1 Vorderingen en overlopende activa
De overlopende activa zijn dit jaar niet van toepassing. Normaliter staat hier de ontvangen interest vermeld
maar dat is dit jaar niet van toepassing.
5.2 Liquide middelen
De liquide middelen zijn als volgt te specificeren:

5.3 Reserves
De reserves van het 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 langetermijnverplichtingen na te kunnen komen. De continuïteitsreserve is hoger dan het
voorgaande jaar. Dit komt doordat een aantal studenten hun studie vooruit moest schuiven in de tijd. Voor
het Fonds betekent dit dat de aangegane verplichtingen ook naar de toekomst verschuiven terwijl bovendien
nieuwe studenten met nieuwe verplichtingen zijn aangenomen. De algemene reserve is bedoeld als buffer
en om nieuw te accepteren studenten te kunnen sponsoren. De algemene reserve is voldoende om ook na
2021 nieuwe studenten aan te nemen. Beide reserves zijn noodzakelijk om het Fonds goed te laten
functioneren en financieel gezond te houden.
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5.4 Vooruit ontvangen bedragen
De vooruit ontvangen bedragen hebben betrekking op inkomsten die ontvangen zijn voor projecten met
geoormerkte specifieke bestemming. In 2021 zijn hier bedragen voor ontvangen, maar konden studenten
niet starten. De teveel ontvangen gelden zijn hier gereserveerd om in 2022 en later aan de betreffende
bestemmingen te doen toekomen.
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. Dit betreffen de bankkosten.
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6. Begroting 2022

6.1 Inkomsten met specifieke en algemene bestemming 2022
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 2022 verwachten te ontvangen.
Voor 2022 ligt die verwachting hoger dan de werkelijke inkomsten in 2021 omdat een grote gift is toegezegd
door een bekende sponsor. Daarnaast ziet het Fonds dat meer geld voor sponsoring binnenkomt, mede
dankzij de investeringen in de website en de filmpjes die hier op staan. Het Fonds verwacht verdere
voortzetting van deze trend in 2022.
6.2 Inkomsten uit rente 2022
Er worden geen inkomsten uit rente in 2022 verwacht.
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6.3 Project bestemmingen 2022
Voor sponsoring in 2022 zijn door het bestuur de volgende projecten geaccepteerd:

Vanaf 2022 wordt geen dotatie meer aan de algemene reserve gedaan. In plaats daarvan is in het
Huishoudelijk Reglement opgenomen dat het Fonds altijd voldoende kapitaal moet aanhouden om aan haar
aangegane verplichtingen te kunnen voldoen.
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6.4 Kosten
De begrote kosten voor 2022 zijn iets hoger dan de werkelijke kosten in 2021. Hierbij wordt uitgegaan van
het uitbrengen van één extra nieuwsbrief waardoor de kosten voor fondsenwerving hoger zullen zijn. Ook
voor de kosten voor beheer en administratie ziet het Fonds de bankkosten toenemen doordat banken hogere
kosten in rekening brengen voor transacties naar het buitenland. Doordat er het aantal gesponsorde
studenten toeneemt, nemen de aantallen transacties ook toe. Betalingen worden zoveel mogelijk gebundeld
om transactiekosten te besparen.
6.5 Resultaat
Het resultaat voor 2022 wordt begroot op € 0,-. Met € 1.900,- aan geschatte kosten houdt dit in dat meer dan
94% van de ontvangen giften aan de sponsoring van studenten wordt besteed. Naast de 32 studenten die al
gesponsord worden, is er nog € 5.753,- beschikbaar voor nieuw aan te nemen studenten. Uiteraard hoopt
het Fonds dat iedere student komend jaar weer gewoon verder kan met zijn of haar opleiding en met een
diploma een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Komen er in de loop van 2022 aanvragen 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 aangegane langetermijnverplichtingen (tot en met december 2026) bedragen € 46.803,- Het
huishoudelijk reglement verplicht het bestuur om de aangegane langetermijnverplichtingen in de jaarstukken
te vermelden. Aangezien het stamkapitaal groter is dan € 46.803,- kan het Fonds bij eventuele calamiteiten
aan de aangegane verplichtingen voldoen. In het reglement is tevens vastgelegd dat het stamkapitaal mag
groeien tot maximaal 2x de langetermijnverplichtingen. Het meerdere moet worden ingezet voor sponsoring
van nieuwe studenten.
De balans per 31 december 2021 geeft aan dat het stamkapitaal per die datum € 56.461,- bedraagt. Dat
betekent een dekking van de langetermijnverplichting van 121%, hetgeen inhoudt dat aan de voorwaarden in
het huishoudelijk reglement wordt voldaan.

8 Slot
In 2021 heeft het Fonds 32 studenten gesponsord. Het Fonds ziet door de jaren heen een lichte stijging in
het aantal studenten dat gesteund wordt. Voor 2022 verwacht het bestuur ongeveer 38 studenten te kunnen
sponsoren. Voor een deel zijn dit studenten die hun studie moesten uitstellen i.v.m. de Covid pandemie.
Het Fonds heeft als doel om zoveel mogelijk talentvolle maar kansarme jongeren te ondersteunen in hun
opleiding. Het bestuur is blij met de stijgende trend en hoopt deze voort te zetten naar de toekomst.
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 in het afgelopen jaar en vertrouwen erop dat u het Badeloch Fonds blijft steunen
in de komende jaren!
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