Excellentie in de hoofdrol
Het Fonds Baillet Latour werd in 1974 opgericht op initiatief van graaf Alfred de Baillet Latour.
Het doel? Het bevorderen, aanmoedigen en belonen van excellentie, voornamelijk in België,
waarbij de mens een centrale rol speelt.

Bouwen aan een betere toekomst
Al meer dan 40 jaar streeft het Fonds er naar om initiatieven te ondersteunen die zich onderscheiden door hun uitstraling, hun aansporing tot menselijke excellentie of door hun innovatieve
benadering voor het aangaan van de uitdagingen van de samenleving van morgen.
Deze steun leidt tot concrete en beloftevolle resultaten in vier domeinen: gezondheidszorg,
onderwijs, cultuur en sport.

Zich onderscheiden
De Gezondheidsprijs, de Grant for Medical Research, de Prijs voor het Leefmilieu, de Universitaire en Olympische Leerstoelen, de restauratie van emblematische werken van het Belgisch
roerend erfgoed, de steun aan de uitvoering van muziek en sport op hoog niveau, de begeleiding
van maatschappelijke initiatieven en burgereducatie die gericht zijn op het bevorderen van de
integratie van jongeren ... het Fonds draagt voortdurend bij aan de ontwikkeling van projecten die
het verschil maken

Dynamiek en good governance
Het Fonds Baillet Latour is resoluut gericht op de toekomst en hoewel ze wordt gedreven door
een natuurlijke bescheidenheid, maken de honderden realisaties die sinds de oprichting werden
gesteund het Fonds tot een algemeen erkende en toonaangevende speler in onze maatschappij.
Op de achtergrond van deze inzet, garandeert een onweerlegbare strikte werkwijze good governance.
De secretaris-generaal en de voorzitter staan gezamenlijk in voor het dagelijks bestuur, waaronder
de voorselectie, de begeleiding en de opvolging van de projecten. De raad van bestuur, bijgestaan
door gerenommeerde internationale experts, valideert alle interventies en verbintenissen.

Meer weten
Wilt u meer weten? U vindt alle informatie over de projecten die het Fonds Baillet
Latour steunt en de opmerkelijke realisaties die ze beloont op haar website:
www.fondsbailletlatour.com.Welkom!

