Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting KIT Fonds, voor opleiding en onderzoek

Nummer Kamer van
Koophandel

5 8 3 4 4 8 3 7

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Mauritskade 64, 1092 AD Amsterdam

Telefoonnummer

0 2 0 5 6 8 8 4 1 1

E-mailadres

scholarshipfund@kit.nl

Website (*)

www.kit.nl/kit-scholarship-fund

RSIN (**)

8 5 2 9 9 6 6 8 8

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland, lage inkomenslanden

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dancker Bijleveld

Secretaris

Alexander Huijgen

Penningmeester

Jasmijn Melse

Algemeen bestuurslid

Suzette de Boer

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

n.v.t.

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft als doel bij te dragen aan capaciteitsopbouw in lage en midden
inkomenslanden door middel van hoger onderwijs en onderzoek vanuit het Koninklijk
Instituut voor de Tropen of in samenwerking met andere organisaties.
Het KIT Scholarship Fund stelt zich tot doel om studenten uit lage en midden
inkomenslanden studiebeurzen aan te bieden om Masters opleidingen op het gebied
van internationale gezondheid aan het KIT te volgen.
Door een opleiding kunnen ze na terugkomst in eigen land beter bijdragen aan de
verbetering van de gezondheidszorg aldaar en wereldwijd. Na hun studie aan het KIT
kunnen deze mensen beter bijdragen aan de verbetering van de gezondheidszorg. Zo
draagt een opleiding van één student bij aan betere gezondheid van velen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

KIT Scholarship Fund is opgericht door het KIT Royal Tropical Institute om bij te
dragen aan gezondheid en welzijn voor iedereen, ook vastgelegd in duurzaam
ontwikkelingsdoel 3 van de SDG agenda. De stichting steunt gezondheidswerkers uit
lage inkomenslanden om een Masters opleiding Internationale Gezondheidszorg aan
het KIT te studeren om een leidende rol op zich te nemen, en bij te dragen aan
verbetering van gezondheid en welzijn voor iedereen. Hiertoe worden fondsen
geworven.
Elk jaar worden er een aantal studiebeurzen uitgegeven afhankelijk van de
beschikbare financiele middelen. Hiervoor is een uitgebreide selectieprocedure.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting verwerft inkomsten door middel van fondsenwerving bij fondsen,
particulieren en andere organisaties die achter de doelstellingen van KIT Scholarship
Fund staan.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

De inkomsten worden uitgegeven in de vorm van deelbeurzen en volledige beurzen
aan gezondheidsprofessionals uit lage en midden inkomenslanden, om een Masters
programma in International Health of in Public Health van 1 jaar aan KIT Royal Tropical
Institute te studeren.

https://www.kit.nl/kit-scholarship-fund/the-kit-fund/

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De stichting is strikt non-profit. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden, noch vacatiegelden. Onkosten, gemaakt in het kader van het
uitoefenen van hun bestuursfunctie kunnen vergoed worden, mits niet bovenmatig.
De stichting heeft geen werknemers in dienst. De dagelijkse uitvoerende taken liggen
bij personeelsleden van het KIT, die gefinancierd worden vanuit het KIT.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Uitgiftes beurzen:
In academisch jaar 2020-2021 ontvingen 8 gezondheidsprofessionals studiebeurzen
om een Mastersprogramma aan KIT te studeren (8 vrouwen en 2 mannen uit Kenya,
Indonesia, Yemen, Zimbabwe, Myanmar, Iran and Sudan).
In academisch jaar 2021-2022 werden er 9 beurzen uitgegeven, 7 vrouwen en 2
mannen uit Indonesia, Nepal, Malawi, Yemen, Palestine, Pakistan, Zimbabwe.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Fondsenwerving
Er zijn in 2021 een aantal nieuwe donateurs bijgekomen, alsook nieuwe
overeenkomsten voor periodieke giften afgesloten.
Donateurs zijn uitgenodigd voor twee virtuele meet en greet momenten met de
beursstudenten (in januari en augustus 2021), en de streaming van de feestelijke
afstudeerceremonie in September 2021. Daarnaast zijn er ook peroonlijke
ontmoetingen geweest met donateurs en studenten.
Er zijn 3 bestuursvergaderingen geweest.

https://www.kit.nl/kit-scholarship-fund/the-kit-fund/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

34.182

€

+
€

23.321

0

+
€

34.182

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

34.182

0

€

0

Bestemmingsfondsen

€

34.182

€

23.321

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

+

€

23.321

+
€

€

+

23.321

+
34.182

+
€

23.321

De hele boekhouding betreft giften van particulieren, stichtingen en 1 BV die bestemd zijn voor het bekostigen van aan het KIT (Koninklijk Instituut voor de
Tropen) betaalde beurzen van studenten, die bestaan uit een combinatie van course fees en kosten van levensonderhoud van de student.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

277.134

Giften

€

290.079

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+
0

€
€

12.945

+

16.485

€

156.326

€

172.811

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

290.079

172.811

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

279.218

€

200.831

Saldo van baten en lasten

€

10.861

€

-28.020

€

278.840

€

378

+

+

200.608

223

€

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

De 'Overige giften' zijn allen afkomstig van Stichtingen, met uitzondering van 1 gift in
zowel 2019, 2020 als 2021 die afkomstig is van een BV. De 'Aankopen en
verwervingen' betreffen allen aan het KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen) betaalde
beurzen van studenten, die bestaan uit een combinatie van course fee en kosten van
levensonderhoud van de student. De 'financiële lasten' betreffen allen bankkosten.

https://www.kit.nl/kit-scholarship-fund/the-kit-fund/

Open

