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Bestuursverslag
Statutaire doelstelling

1. De stichting heeft ten doeÌ het handhaven en bevorderen van de culturele betrekkingen
tussen Nederland en Japan en het in verband daarmee bevorderen van de Japanse
Studiën aan de Universiteit Leiden.

2. Zlj tracht dit doel te bereiken rekening houdend met de besluiten van het hoofd van
het Centrum van Japanologie en Koreanistiek dat deel uitmaakt van de Universiteit
Leiden.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Verslag
Het bestuur is op 1-5 februari, 13 juni en op 1-5 december 2017 in vergadering bijeen geweest.
In de vergadering van 13 juni heeft het Stichtingsbestuur de jaarrekening over 2076
vastgesteld.

In mei 201,7 is het secretarisschap overgedragen van de secretaris College van Bestuur, dr. P.

van Slooten aan dr.mr. I. van Ooijen, medewerkster bij de Faculteit der
Geesteswetenschappen, afdeling Bestuursondersteuning, waarbij ook het financiële beheer
van St. IAAF is overgedragen. Het vermogensbeheer blijft wel bij het Bestuursbureau, evenals
de uitvoering van financiële zaken en de controltaken (inclusief het opstellen van de
jaarrekening).

Ln201.7 is een nieuw loso ontwikkeld. het loeo is beschikbaar sesteld via de website van St.

IAAF.
In 201.7 zijn dertien subsidieverzoeken gehonoreerd,
In de vergadering van 13 juni 20L7 heefthet bestuur besloten om de jaarlijkse bijdrage aan
de Universiteitsbibliotheek ten behoeve van de collectievorming op het gebied van

Japanologie te verhogen van € 13,613 naar € 17.500. Het bestuur heeft besloten aan het
Sieboldhuis Japanmuseum jaarlijks een bedrag van € 9,000 toe te kennen voor de periode
van vijf jaar (2018-2022).

In de bestuursvergadering van 15 december 2077 heeft bestuurslid prof. dr. Kasia Cwiertka
aangegeven het bestuur van IAAF te verlaten. Volgens artikel 4 lid 1 onder c van de statuten
van de Stichting dient deze vrijgekomen plek te worden ingevuld door een hoogleraar op het
gebied van Japan studies aan de Universiteit Leiden. Aangezien er naast de voorzitter en het
vertrekkend bestuurslid geen medewerker met deze positie verbonden is aan de Universiteit
Leiden, ligt tijdens de volgende bestuursvergadering een statutenwijziging voor ter
goedkeuring.Deze statutenwijziging beoogt de vrijgekomen positie open te stellen voor
(ander) wetenschappelijk personeel verbonden aan de Universiteit Leiden met fapan
expertise, Een andere statutenwijziging, die tijdens deze vergadering aan het bestuur zal
worden voorgelegd, betreft de rol van de secretaris (artikel 4 lid 1 onder e). Deze rol wordt
de kcto niet langer vervuld door de secretaris van het College van Bestuur, maar een
medewerker van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Het voorstel is om de statuten op
dit punt aan te passen. Na een formeel akkoord van het bestuur zullen deze wijzigingen
worden gepasseerd bij de notaris,

Resulaat 2017
Over 201.7 is een negatief resultaat van k€ 44,7 (201.6 positief k€ 87,5) geboekt. De baten
bedroegen k€.261,,7 (2016 k€ 315,2), waarbij op de post "Koers- en valutaverschillen" in
totaal k€ 178,4 (2016 k€.231,2) is gerealiseerd. De overige baten van k€ 83,4 (2016
k€ 84,0) betreffen opbrengsten couponrente, dividend en rente. De lasten in totaal k€ 306,5
(201.6 k€ 227 ,7) zljn te onderscheiden in "lnstellingslasten", dit betreft met name de kosten
gemoeid met het beheer van in totaal k€.24,3 (201,6k€ 21,,7) en de post "Toegewezen
subsidies en uitkeringen" van k€ 282,1(k€ 206,0).
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Belegingsbeleid
Het beheer van het vermogen van de stichting IAAF is ondergebracht bij de Rabobank. Op
verzoek van het bestuur van de stichting volgt de treasury commissie van de Universiteit
Leiden de door de vermogensbeheerder behaalde resultaten en de samenstelling van de
assetmix (verdeling over vastrentende waarden en aandelen) en de spreiding van de
aandelenportefeuille (over index-, sector- en beleggingsfondsen). faarlijks wordt met de
vermogensbeheerder de invulling van het beheer en het rendement besproken en zo nodig
aangepast of nader ingevuld.

OntwikkelÍngeffecten
De effectenportefeuille van de stichting IAAF heeft zich in 2077 als volgt ontwikkeld:

Beginvermogen
Effecten Beleggingsrekening Totaal

5.807.453 429.038 6.236.49L

Direct rendement
Indirect rendement
Kosten

L74.719
83.37r

0
-10.514

83.371
174.719
-r0.5r4

Subtoaal
Overige mutaties

174.719
140.085

72.857
-280.26L

247.576
-1,40.176

Mutatie 3L4.804 -207.404 L07.400

Toelichting
ln2077 is een rendement behaald van circa M€ 0,248 waarvan M€ 0,083 direct rendement
(dividend en couponrente), M€ 0,175 indirect rendement (waardeontwikkeling aandelen en
obligaties) en M€ 0,011 kosten van vermogensbeheer. Ten opzichte van het beginvermogen
(M€. 6,236) betekent dit een rendement van 4,00/o.ln20L7 is M€ 0,150 overgeboekt van de
beleggingsrekening naar de betaalrekening. De asset mix gedurende het jaar heeft zich als
volgt ontwikkeld:

Prof. dr. LB. Smits
Voorzitter
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IAARREKENING
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Financiële baten

Co u pon rente obl i gat i es

Dividend aandelen

Rente bankrekeningen

Koerg en val utaversdri I len

Totaal fi nanci ël e baten

TOTAALBATEN

Itr*ellingdden
Beheewagoeding

Vemogensbeheer en bsruaarloon en ov

Ovøiç ko$en

AccountantskoSen

2017

EUR EUR

69.700

12.211

1.ffi
178.375

261.746

261.746

6.807

10.514

2.671

4.283

2016

EUR EUR

Tt.ß2

4jæ
1.991

231.m

315.209

315.209

6.807

10.090

Æ1

4.283

lnkomensoverdradrten

ïoegeruezen / vrijçvallen subsjdies

Totaal i nkomenæverdradrten

Financielelden

BankkoSen

Totaal fi nanciele laden

282l2B

282.129

205.988

66

205.988

71

6671

TOTAALI.ASTEN 306.475 227.715

EXPLOI TATI E RESI.'LTAAT 44.729 87.494
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Toelichting behorende bij de jaarrekening

Grondslagen
Algemeen
De stichting is statutair gevestigd te Leiden op 13 juni 1-983 en is ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 47L66597 0000.

Ingevolge artikel B van de statuten van de Stichting wordt hierbij rekening en
verantwoording afgelegd over het geldelijk beheer over verslagjaar 2077.

De stichting stelt geen begroting op.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017 , dat is geëindigd op balansdatum
3L december 201.7.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld op grond van Richtlijn voor de faarverslaggeving 640 voor
organisaties zonder winststreven (de relevante grondslagen zijn daarmee gelijk aan de
grondslagen die gelden voor de universiteit op grond van Richtlijn voor de Jaarverslaglegging
660 voor onderwijsinstellingen).

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
Grondslagen algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, met uitzondering van de financiële
instrumenten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen
wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom
van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een financieel actief wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie er toe

leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle

risico's met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen.

De inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking
hebben.

De jaarrekening is opgesteld in euro's, wat tevens de functionele valuta is van de stichting.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen
en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De

daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van
het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een
vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar
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kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar
kan worden vastgesteld.

Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen reële waarde (beurswaarde) en wijzigingen in die reële
waarde worden verantwoord in de staat van baten en lasten. In de eerste periode van
waardering worden toerekenbare transactiekosten als last in de staat van baten en lasten
verwerkt, De effecten zijn onder de vlottende activa opgenomen vanuit het gezichtspunt van
liquiditeit. De effecten dienen voor de directe aanwending in het kader van de statutaire
doelstellingen.

Vorderingen en schulden
De vorderingen en schulden zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. De
geamortiseerde kostprijs van de vorderingen en schulden wijken niet in materiële zin af van
de nominale waarden.
Geen van de vorderingen hebben een looptijd langer dan een jaar.

Liquide middelen
Liquide middelen zijn opgenomen tegen de nominale waarden en staan ter vrije beschikking.

EisenVemosen
Onder het Eigen Vermogen is het oorspronkelijke bedrag van stamkapitaal opgenomen; dit
betreft het aan de Stichting ingevolge het testament van mevrouw Mabel Ailion toegekomen
erfdeel en andere subsidies, giften, donaties en erfstellingen of legaten. Daarnaast wordt het
exploitatieresultaat in zijn geheel toegevoegd aan het "eigen vermogen".

Statutair is geen onderscheid aangebracht tussen vrij besteedbare en vastgelegde reserves
alsmede specifieke doelstellingen en/of beperkte bestedingsmogelijkheden.

Grondslagen voor de bepdingvan hetrezultaat
Algemeen

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van

het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een

vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar

kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het

economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een

vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar

kan worden vastgesteld.

Opbrengsten
De opbrengsten van St. IAAF bestaan uit (on)gerealiseerde koersverschillen op
waardemutaties van effecten, dividenden op gehouden aandelen en rente-inkomsten op
obligaties.
De renteopbrengsten die voortvloeien uit gehouden obligaties vormen een bestanddeel van de
financiële baten. De renteopbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt rekening houdend met
de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost.
Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld.
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Subsidies
Subsidies worden toegekend overeenkomstig de statutaire bepalingen van de stichting.
Onvoorwaardelijk toegewezen subsidies worden in het jaar van toekenning als last
verantwoord. Voorwaardelijk toegewezen subsidies worden opgenomen als niet op de

balans opgenomen verplichtingen, indien (nog) niet aan alle voorwaarden is voldaan op

balansdatum.

Resulaatbepaling
Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten enerzijds
en de met de exploitatie samenhangende kosten anderzijds'
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TOEU CHTING OP DE.AARREKENING

Vlottendeadiva

l. Effeden

Aandelen

Obligøties

Tdaal tfdet

M utatieover2drt effeden :

Sand per 1 januari

Bij: koden aankopen effeden

Af: opbrengd verkoop effeden

Koerwersdril

Waardept3lMv

Recapitulatie effeden

Obligaties

Sand pø 1 januari

bij: aankopen

af: verkopen

2017 20'16

EUR

2.U2.Æ

3.n9.811

EUR

6.122.257

6|122.257

EUR

2.W.42
3.498.011

EUR

5.807.453

5.807.453

5.807.453

2.379.92.

-2.242.æ3

178.375

5.n4.æ7

696.833

-æ4.687

231.20

3.498.011

817.863

-476.%7

3.651.943

524.735

-7n.ß7

koerwersúil

Totaal obligaties

Aandelen

Sand per 1 januari

bij: aankopen

af: verkopen

koerwersÒil

Totaal aandelen

Tdaalúfúet

2. Vorderinçn

Couponrente obligaties en ov rente

Tdaal vtdøingøt

3. Liquidemiddelen

N L 71 RABO 0161S843Í betaalrekening

N L 61 RABO @1@6020 beleggingsekening

Tdaal liguidenidddqt

-59.'116 4.4æ

3.n9.811

2.ffi.42
1.561.159

-1.765.646

2i7.491

2.U2.Æ

34.500

3.498.011

2.12..14

172.æ8

-171.5æ

'186.730

111.950

21.æ3

6.122.257

34.500

333.583

2.W.42

40.568

5.807.453

40.568

592.164

1æ1re

4m.w
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TOELI CHTI NG OP DE.AARREKENI NG

4. EiçnVermogen

Sand per 'l januari

Toevoegi ng vanuit resultaatbedernming

Tdaal EgatVYmqat

5. Langlopende sdtulden

Te Malæ st bd di æ øt bi jd r qn
Sand per 1 januari

bij : toegeiveær subsidies en bijd raçn
af: naar kortlopende sdrulden

2017 2016

5.S0.16S

-4.7æ
5.872.675

87/%

5.915.440 5.960.169

Resulaatbestemming 20 16
De jaarrekening 2016 is vastgesteld in bestuursvergadering gehouden op l-3 juni 2017. De

bestuursvergadering heeft het resultaat 2016 conform het voorstel tot bestemming van het
resultaat zoals opgenomen in de jaarrekening vastgesteld.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boeki aar 20L7
Door het bestuur wordt voorgesteld het behaalde resultaat ad € 44,7 in zijn geheel te
onttrekken aan het "Eigen Vermogen".
Bovengenoemd voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.

27Æ7
36.000

-IU.670

159.170

124.492

-53.000

af : betaalde subsidies en bijdragen

$and pø 31 Mt, zie bìj I aç 2

6. Kortlopendesúulden

T e M al q st bd di æ at bi jd r qat
Sand pø 1 januari

bij : van langlopende sdlulden

bij : toegoreæn subsjdies en bijdraçn

d: vrijçvallen subsidies en bijdragen

af : betaalde subsidies en bijdragen

&and pt 31 Me, zie hij I age 2

Betal i nçn onderv'æg snbddies en bij draçn

7. Overíçsdrulden
AcoountantskoSen

Vamoçnsbeheer en bs/vaarloon en bankkoSen

Ovøiçkoslen
Tdaal werigeútuldøt

Niet in de balansopgenomen verplidttingen

Voorwaardel ijk toegeu,€zen ( gaantie) subddies

Bibliotheek ..bpanologie, tot nader order jaarlijkse srbs

FdG opleid i ng .ÞpanSudies

-6.m0

Æ625
1U.670

249.1U

-3.005

-207.U2

-3.255

8566

2.717

45

92.737

408.882

61.953

,11.328

ultimo 2017

19.450

2.ffi

12..W
53.0m

107¿%

-26.000

-50.931

227A07

205.625

40.086

6.898

ultimo 2016

13.613

2.ffi

4.283

2.615
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TOELICHTING OP DE IAARREKENING

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa:

Activa
De collectie van roerende goederen verkregen uit de nalatenschap is aan het Rijksmuseum
van Volkenkunde om niet in bruikleen gegeven. De collectie zal niet meer worden getaxeerd

Wel is door het Rijksmuseum van Volkenkunde een documentatie en beschrijving van de

collectie gemaakt.

Verplichtingen
Subsidies worden toegekend overeenkomstig de statutaire bepalingen van de stichting.
Onvoorwaardelijk toegewezen subsidies worden in het jaar van toekenning als last
verantwoord. Voorwaardelijk toegewezen subsidies worden opgenomen als niet op de

balans opgenomen verplichtingen, indien (nog) niet aan alle voorwaarden is voldaan op

balansdatum.

Tot nader order is aan de Bibliotheek centrum Japanologie jaarlijks een subsidie van
maximaal € 17.500 toegewezen.ln de bestuursvergadering van20 april2010 is besloten dat
het niet bestede bedrag aan subsidie ultimo het jaar terug vloeit naar de algemene middelen.

Met ingang van 2016 heeft het bestuur besloten om jaarlijks voor activiteiten van de

opleiding [apans eeR standaard budget van € 2.500,-beschikbaarte steììen daf kan rrì pn

aangewend voor symposia, conferenties e.d..

Jaarlijks wordt aan het Bestuursbureau/Bedrijfsvoering een beheersvergoeding betaald voor
het verzorgen van de administratie, het verstrekken van periodieke overzichten en het
opmaken van de jaarrekening. De afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst van

dienstverlening.

Posten baten en lasten

Toelidttingbaten
20'17 2016

EUR EUR EUR EUR

Koers en val uta¡ersdti I I en

a. Gerealiseerde koersversdlillen op effeden

b. Onçrealiseerde koersversdrillen op waardemutaties effeden

Totaal koers en val utarersdri I len

2æ.7fi

-'lù5.374

690

-2i1.910

178.376 -231.220

De overige posten van baten en lasten behoeven geen toelichting en wijzen voor zich.

ANBI-status
De Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation is in het bezit van een fiscale ANBI-status per
1 januari 2008 op basis van een groepsbeschikking van de Universiteit Leiden die op

9 januari 2017 is geactualiseerd.

Opgave gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden die effecten hebben op balansdatum.
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STICHTING ISAAC ALFRED AILION FOUNDATION

Vaststelling iaarrekenin g 20L7

Aldus vastgesteld door het bestuur van de
Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation

Leiden,

Prof. dr. LB. Smits
Voorzitter

Dr.mr. LM.A. van Ooijen
Secretaris

Dhr. S.f . van der Goot

Prof. dr. M.R. Rutgers
Lid van Bestuur

Prof. dr. M.F.M. Forrer
Lid van bestuur

Prof. dr. K.f. Cwiertka
Lid van bestuur

Drs. H. Pabbruwe
Lid van bestuur

2
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STICHTING ISAAC ALFRED AILION FOUNDATION

Overige gegevens
Statutaire regeling betreffende de besæmming van het resulteat
In artikel 2 en3 van de statuten van de stichting staat het volgende opgenomen betreffende
de resultaatbestemming: Het resultaat staat ter vrije beschikking van het bestuur van de

stichting.
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Controleverklaring
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Controleverklaring
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STICHTING ISAAC ALFRED AILION FOUNDATION

Effectenbezit per 31 deønber lopend jaar

Obligaties beursnaarde in aankoopvalúa in zuro's
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STICHTING ISAAC ALFRED AILION FOUNDATION

Effectenbezit per 31 deenber lopend jaar

beurs¡aarde in aankooprnalúa in euro sAandelen
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TOTAAL EFFECTEN BUI T RECAPI TAU I.AT I E in eruo's
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Suhddie overzidrt jær 2017

STICHTING ISAAC ALFRED AILIO FOUNDATION
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AAFn16lw13
AAFn17ln7æ
AAFn17ln76
AAFn17l21253
AAFn17t212g
IAAF 2Ð17121257

|AAF2ol7/4æ%
IAAF 2017152412

IAAF n17t52Æ7

AAFn17l52410
IAAF 2017152411

lAAFn17l52M
tAAt n17/52413

beduurs
beduit
t 1$801
2-W17

c/-11-13

1:+-1ù14

2*&14

21-W1Ê

z-6-rc
21-Wrc
2+1Uß
1P^12-rc

2-W17
2.W17
2-W17
2-&11
2-&17
2-11-17

2't-12-17
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S¡hddie owrzidrt jæ 2017

a) Onvoorwaardelij k toegeúrezen, reedsals laÉen verarú¡roord, nogte bdalen $bddiesper 3112-2017

b) Voon¡\,aardel¡jk toegårvezen $bddiærÉf 31 -12-2017

c) Recapitulatie(alb)

STICHTING ISAAC ALFRED AILI FOUNDATION
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Hirado-proied 2

LACA e"\pertise in Nederland; the nod generation

Bausú Rdìistoric.hpanese.hde & Amber
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