Geschiedenis van het Fonds InBev-Baillet Latour
Belgische uitmuntendheid op internationale schaal ondersteunen
Oprichting van het Fonds
Het Fonds InBev-Baillet Latour is ontstaan uit de wil van één man, Alfred de Baillet Latour.
Op het eind van zijn leven, halverwege de jaren zeventig, buigt deze aandeelhouder en
bestuurder van de Artois Brouwerijen zich over zijn erfopvolging: hij heeft geen rechtstreekse
erfgenaam en is de laatste vertegenwoordiger van de prestigieuze familie de Baillet Latour.
Als filantroop overweegt hij om zijn aandelen in de brouwerij na te laten aan een stichting die
hij zou oprichten. Alles staat in een eenvoudige brief van 14 februari 1974 gericht aan Dhr.
Raymond Boon, toen voorzitter van de raad van bestuur van de Artois Brouwerijen:
"De stichting moet in de vorm van prijzen, studiebeurzen of reizen, giften, of op elke andere
manier prestaties met een hoge menselijke waarde van sociale, culturele, wetenschappelijke,
artistieke, technische, sportieve, educatieve of filantropische aard, geldelijk belonen en
aanmoedigen, en moet los staan van politieke, syndicale, filosofische of confessionele
bezorgdheden."
De stichting ontstaat een maand later, in april 1974, maar krijgt pas echt vorm vanaf 1979
met de uitreiking van de eerste Gezondheidsprijs. Alfred de Baillet Latour maakt jammer
genoeg de verwezenlijking van slechts één van zijn initiatieven mee, hij overlijdt in 1980.
Evolutie en criteria van het Fonds
Op dertig jaar tijd is de Stichting echter sterk geëvolueerd. Het eerste initiatief uit een lange
reeks is de tweejaarlijkse uitreiking van de Gezondheidsprijs, die zijn stempel drukt op de
eerste twee decennia van het bestaan van het Fonds. In het begin is dit in feite de enige
activiteit van het Fonds, maar in de loop der tijd verwerft ze internationale faam.
1999 vormt een belangrijk keerpunt. Het vooruitzicht dat de brouwerij naar de beurs gaat
getuigt dus van een meer dynamisch beleid, waarbij veel dividenden worden uitgekeerd, en
de Stichting gaat nadenken over andere projecten. Op die manier zien andere initiatieven het
licht en worden de betrokken sectoren uitgebreid naar hogere opleidingen, het behoud van
het erfgoed in al zijn vormen en de Olympische beweging.
Het welzijn van de mensheid blijft echter in het middelpunt staan: de stichting wil menselijke
prestaties belonen of stimuleren met als eerste criterium « de uitdaging om te doen wat
anderen niet doen ».
De meeste projecten die de steun van het Fonds krijgen, richten zich uitgesproken tot de
internationale sfeer - filantropie kan alleen maar universeel zijn - maar de laatste parameter
die het Fonds in aanmerking neemt bezit een zeker Belgisch gehalte: de projecten zijn in de
eerste plaats Belgische initiatieven die voorbestemd zijn voor een snelle - zo niet
onmiddellijke - internationale vermaardheid.
Deze verschillende criteria werden geleidelijk aan gesteld en hebben geleid tot een duidelijke
strategie die zorgt voor samenhangende en duurzame keuzes van het Fonds. We kunnen nu
dus gemakkelijk vier grote sectoren onderscheiden waarin de initiatieven tot uiting komen die
het Fonds InBev -Baillet Latour ondersteunt: medisch onderzoek, opleiding, erfgoed et
olympisme.
Bron: http://www.inbevbailletlatour.com/

