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ALGEMEEN 
 
De Stichting 
Stichting Steunfonds ten behoeve van het Katholiek Hoger Onderwijs is gevestigd te Tilburg. Zij staat 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Brabant te Tilburg onder nummer 41095856. 
 

Doelstelling en uitkeringen 
Stichting Steunfonds ten behoeve van het Katholiek Hoger Onderwijs, gevestigd te Tilburg, hierna ook 
SKHO, is opgericht bij notariële akte d.d. 14 februari 1954; de statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij no-
tariële akte d.d. 24 september 2018. De statutaire doelstelling (artikel 2) luidt als volgt: 
 
1. De stichting heeft ten doel: het in financiële zin (mede) ondersteunen van de instandhouding en 

ontwikkeling van de van de Stichting Katholieke Universiteit Brabant uitgaande Tilburg Univer-
sity en het oprichten en in stand houden van wetenschappelijke instellingen, welke direct de doel-
stellingen van genoemde universiteit dienen, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting 
beoogt niet het maken van winst. 
 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het subsidiëren van projecten en het 
faciliteren van initiatieven op het gebied van: 

a. religie en levensbeschouwing; 
b. geloofsbeleving van studenten en medewerkers; 
c. het waardendebat;  

in verband waarmee voor subsidie in aanmerking komen (onderdelen van) projecten die: 
(i) actieve geloofsbeleving faciliteren; 
(ii) de samenhang tussen wetenschap en waarden die centraal staan in de 

joods-christelijke traditie willen bevorderen; 
(iii) gericht zijn op het kritisch doordenken van de desbetreffende waarden, 

mede in het kader van hedendaags perspectief. 
 

3. Indien de statuten van de Stichting Katholieke Universiteit Brabant zodanig worden gewijzigd 
dat de van deze stichting uitgaande universiteit niet langer is een katholieke instelling van on-
derwijs, of ingeval die universiteit of de stichting waarvan zij uitgaat, wordt opgeheven, kan het 
bestuur mede tot doel laten strekken het bevorderen van de belangen van het katholiek hoger on-
derwijs in ruime zin, onder meer door het verlenen van financiële steun. 

Binnen de doelstelling ondersteunt de stichting de katholieke identiteit van Tilburg University door jaar-
lijks projecten van Tilburg University of onderdelen daarvan te subsidiëren.  

Het Steunfonds subsidieert bij voorkeur meerjarige projecten. De projectaanvragen zijn verbonden 
aan een Tilburg University-onderdeel en zijn (mede) gericht op de universitaire gemeenschap van Til-
burg University.  

Het Steunfonds financiert geen gasthoogleraarschappen, bijzondere leerstoelen of wetenschappelijke 
projecten die tot de kernactiviteiten van onderwijs en onderzoek behoren. Evenmin gaat subsidie uit 
naar activiteiten waar andere fondsen voorzieningen voor hebben. 

SKHO is een algemeen nut beogende instelling en als zodanig geregistreerd bij de Belastingdienst, on-
der nummer (RSIN): 8160 38 326. De stichting is niet belastingplicht voor de vennootschapsbelasting 
en verricht evenmin met BTW belaste prestaties. 
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Bestuurssamenstelling per 31 december 2019 
Het Bestuur is als volgt samengesteld: 

 Drs. J.H.P.M. van Lange (voorzitter) 

 Drs. H.M.C. Hulsebosch (secretaris) 

 Drs. A.A.J.J. van Wersch (penningmeester) 

 Dr. A.C.N.P. Leys 

 Dr. M.J. van der Net 
 

 Ambtelijk secretaris: Drs. H.C. Annema 

 Dr. K.M. Becking (Auditor) 
 

Vaststelling jaarrekening 2019 
De jaarrekening 2019, d.d. 01-05-2020, is vastgesteld in de bestuursvergadering van 13-05-2020. 
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Staat van baten en lasten     

     

  2019  2018 

     
Opbrengst effecten  14.893  23.173 

Koersresultaat effecten  -2.333  -4.018 

Kosten effecten  -479  -838 

     

Resultaat effecten  12.081  18.317 

Rentebaten  -  - 

     

Resultaat beleggingen  12.081  18.317 

     

Algemene kosten  -35.777  -6.235 

     

Beschikbaar voor doelstelling  -23.696  12.082 

     

Bijdragen aan projecten (incl. vrijval)  208.527  54.600 

     

Resultaat  -232.223  -42.518 
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- 

Toelichting algemeen 

Algemeen 

De stichting is niet verplicht om te voldoen aan de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De grondslagen 
van waardering en waardering en resultaatbepaling alsmede voor de inrichting van de jaarrekening zijn 
voor een deel eigen grondslagen. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en resultaatbepaling alsmede de presentatie van de 
posten in de jaarrekening zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 
 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Algemeen 
Uitgangspunt voor de waardering van activa en passiva is de verkrijgingsprijs, dan wel de nominale 
waarde, of (indien lager) de actuele waarde. 
 
Beleggingen 
De effecten, geheel bestaande uit obligaties, worden gewaardeerd tegen de aankoopwaarde of lagere 
koerswaarde aan het einde van het boekjaar; vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers aan 
het einde van het jaar. De onder de Beleggingen opgenomen liquide middelen worden gewaardeerd te-
gen nominale waarde. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.  
 
Toegezegde bijdragen 
De Toegezegde bijdragen betreffen bijdragen welke de stichting heeft toegezegd voor financiële onder-
steuning van projecten. De bijdragen worden in het jaar van de toezegging voor het volledige bedrag van 
de toezegging, inclusief de bedragen die betrekking hebben op komende jaren, in het jaar van toezegging, 
in de jaarrekening verantwoord.  
 
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het jaar. 
 
Lasten 
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben. 
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Toegezegde bijdragen 
 

  2019  2018 

     

Publicatie over identiteit  -  10.000 

Academic Forum Human Library  8.700  12.325 

Boekenpublicatie studentenverzet  14.600  14.600 

Symposium religie en big data  3.050  3.050 

Brabants-Vlaams Symposium  -  3.950 

Cobbenhagen Center (prof Borgman)  75.000  100.000 

Biografie Cobbenhagen  77.574  77.574 

Dag van de filosofie  -  3.750 

Maranatha 2019-2024  173.367  -  

Misdaadcongres 2019  2.500  -  

     

Totaal  354.791  225.249 

     

Waarvan     

> 1 jaar  193.961  107,816  

< 1 jaar  160.830  117.433  

      

  354.791  225.249  

     

 
  


