
Stichting Gascaria
Schouwen-Duiveland

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

31 december 31 december
2021 2020

€ €

ACTIVA

Vlottende activa
Liquide middelen 12.211 12.692

12.211 12.692

PASSIVA

Eigen vermogen
Stichtingsvermogen 11.211 12.192

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva 1000 500

12.211 12.692



Stichting Gascaria
Schouwen-Duiveland

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021 2020
€ €

Baten 0 0

Kantoorkosten 363 363
Verstrekt prijzengeld 500 500
Algemene kosten 0 1230
Som der bedrijfslasten 863 2093

Bedrijfsresultaat -863 -2093

Rentelasten en soortgelijke kosten -118 -117

Resultaat -981 -2210



Aktiviteitenverslag Stichting Gascaria 2021

In dit tweede corona-jaar hebben door de voortdurende lockdowns helaas wederom veel 
voor de Stichting relevante activiteiten zoals symposia alleen on-line plaatsgevonden. Dat 
betekent dat geen beroep op de Stichting is gedaan voor financiële ondersteuning conform 
de doelstelling. Het bestuur hoopt dat de situatie snel ten goede keert.  
In de voorjaarsvergadering zijn de jaarstukken over 2020 goedgekeurd.

Met betrekking tot de scriptieprijs 2022 is er in de najaarsvergadering goed nieuws te  
melden. Er zijn al enige scripties ingezonden om mee te dingen en van diverse kanten is aan 
het bestuur medegedeeld dat nadere inzendingen zullen volgen. Dat stemt tot  
tevredenheid. Nu er ook een scriptie van een student van Erasmus School of Law meedingt, 
heeft het bestuur besloten om de jury anders in te richten dan te doen gebruikelijk. Naast 
de bestuursleden Taekema en Gaakeer zullen twee externe juryleden worden aangezocht. 
Besloten is dat daartoe uitgenodigd zullen worden dr. Pauline Phoa, Universiteit Utrecht, en 
dr. Michiel Bot, Universiteit Tilburg. De secretaris zal hen benaderen. Nadere afspraken met 
betrekking tot de jurering zullen dan in het voorjaar van 2022 worden gemaakt.

Aangezien de termijn als decaan van Erasmus School of Law van bestuurslid prof. Stoter per 
31 december 2021 eindigt, zal de nieuwe decaan, prof. Harriët Schelhaas, per 1 januari 2022 
haar plaats in het bestuur innemen. Bestuurslid Gaakeer zal zorg dragen voor de in- en  
uitschrijving van hen beiden bij de Kamer van Koophandel. Tevens zal zij naar aanleiding van 
een schrijven van de Kamer van Koophandel zorg dragen voor de tijdige inschrijving in het 
UBO register van alle bestuursleden in 2022. De overige bestuursleden danken prof. Stoter 
voor haar bijdrage.


