
Stichting Gascaria

Schouwen-Duiveland

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(na resultaatbestemming)

31 december 31 december

2020 2019

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen 12.692 15.402

12.692 15.402

PASSIVA

Eigen vermogen

Stichtingsvermogen 12.192 14.402

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva 500 1.000

12.692 15.402



Stichting Gascaria

Schouwen-Duiveland

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

31 december 31 december

2020 2019

€ €

Baten 0 0

Kantoorkosten 363 394

Verstrekt prijzengeld 500 500

Algemene kosten 1230 500

Som der bedrijfslasten 2093 1394

Bedrijfsresultaat -2093 -1394

Rentelasten ensoortgelijke kosten -117 -107

Resultaat -2210 -1501



Activiteitenverslag 2020 Stichting Gascaria 

In 2020 heeft de Stichting wederom de scriptieprijs toegekend. Anders dan te doen 
gebruikelijk kon de uitreiking geen feestelijk karakter krijgen vanwege de opgelegde Covid-
19 maatregelen. Daarom is de laureaat door de voorzitter en de secretaris op 30 juni via een 
Zoom verbinding toegesproken en is de oorkonde hem via de post toegezonden. Voor de 
ronde van 2022 zal de scriptieprijs herhaald door middel van e-mails aan de desbetreffende 
faculteiten en hoogleraren onder de aandacht van studenten worden gebracht. Het bestuur 
hoopt dat Covid-19 geen studievertraging oplevert voor de doelgroep en dat er voldoende 
inzendingen zullen zijn voor de volgende ronde. 

Ook in 2020 is de vermelding van de scriptieprijs in de digitale nieuwsbrief van de VWR 
(Vereniging voor de studie van de wijsbegeerte van het recht) gecontinueerd mogen worden. 
De voorzitter is tijdens de (digitale) vergadering van de VWR in de gelegenheid gesteld de 
scriptieprijs nog eens toe te lichten. 

Het in het kader van het beleidsplan voor de jaren 2017-2021 geformuleerde doel om ook 
anders dan door de scriptieprijs de doelstelling van de Stichting te promoten heeft in 2020 
helaas niet tot toekenning van enige subsidie geleid om de eenvoudige reden dat door Covid-
19 allerlei relevante initiatieven werden afgelast dan wel via digitale kanalen zoals Zoom en 
Skype werden uitgevoerd zodat geen subsidies nodig waren. 

Zoals in 2019 door het bestuur werd besloten is de Stichting inmiddels onder de aandacht te 
brengen van de penvoerder, dr Ted Laros, en de leden van de onderzoeksgroep Literatuur, 
Recht en Samenleving. Ook deze groep heeft in 2020 helaas geen fysieke bijeenkomsten 
kunnen plannen door Covid-19. Voor 2021 staan echter wel bijeenkomsten gepland, indien en 
zodra de Covid-19 maatregelen worden versoepeld. Dr Ted Laros heeft zich daarover al 
verstaan met de voorzitter. De groep zal dan vermoedelijk een beroep op de Stichting doen 
voor een financiële bijdrage. De Stichting zal zich in 2021 onverminderd inspannen om de 
informatie over de financiële, sponsor-mogelijkheden die de Stichting biedt breder te 
verspreiden. 
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