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Bestuursbureau, Afdeling Audit en Interne Cantrole

BESTUURSVERSII\G

Doelstelling
Op 8 juli 2014 werd de Stichting Praesidium Libenatis II Universiteit Le iden opgericht met als
statutaire vestigingsplaats: Rapenburg 70 te Leiden. De stichting heeft conform artikel 2 van de
Statuten ten doel:

a) faciliterend op te treden ten aanzien van het (ver)werven van nieuwe fondsen, schenkingen,
legaten en erfstellingen ten behoeve van het verrichten van onderzoek en het geven van
onderwijs.

b) het in het algemeen belang voor de korte termijn beheren van de vennogens van stichtingen
en andere fondsen, waarvan het bestuur respectievelijk beheer is opgedragen aan het College
van Bestuur van de Universiteit Leiden ofandere organ€n van ofpersonen verbonden aan
genoemde Universiteit.

De stichting tracht deze doelen te bereiken, met inachtneming van bepalingen en/of voorwaarden
waaronder het beheer is opgedragen, doon
o uit de vermogens uitkeringen te doen overeenkomstig de statuten en/of reglementen van

fondsen
. al datgene te verrichten watvoorts aan het doel bevorderlijkkan zijn.

Overeenkomstig artikel 2 lid 3 beoogt de stichting niet het maken van winst.

Verslag

Het bestuur is op 5 juli 2016 in vergadering bijeen geweest. In deze vergadering heeft het bestuur
kennis genomen van het rapport van dejaarrekening 2015. Dejaarrekening 2015 is goedgekeurd
en door het bestuur yastgesteld.

Tevens heeft het bestuur in de vergadering besloten om k€ 100 te bestemmen aan het Algemeen
Studenten Fonds, onderdeel van de Stichting Praesidium Libertatis I.

Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

Bestuurders Ingangsdatum

bestuurslidmaatschap

Verwachte

einddatum
(benoemingstermijn)

C.l.l.M.Stolker
H. BijI
H.W. te Beest

9-2-20t3

r-LL-20t6

1-9-200s

8-2-202r

3l-10-2020

L-5-20t7
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Beleíàsplan

Overeenkomstig de bepalingen van de ANBI status beschikt de stichting over een beleidsplan,
zijnde bestemming van de middelen conform de statutaire doelstelling(en)- faarlijks stelt het
stichtingsbestuur vast of dit beleidsplan aanpassing behoeft.

Verwewing fondsen en verslag activiteíten in 2O16

Donaties en schenkingen

SchenkingVV Reisþn&
In 2015 is door een private gever het Fonds op Naam VH Reisfonds'ingesteld, ten bate van de

Afdeling Economie, Instituut Fiscale en Econornische Vakken, Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Universiteit Leiden. Hiervoor is een vijf arige periodieke gift beschikbaar. Het tweede jaarlijkse
bedrag van € 10.000,- werd in 2016 voldaan en gedoneerd aan de faculteit.

Aramco Overseas Comp any
,A'OC heeft in 2016 de vraag om financiële ondersteuning van projecten van de Universiteit
Leiden gehonoreerd rnet bedrag va n €. 6L.422,37. Met deze steun worden door sectie Middle
Eastern Studies activiteiten georganiseerd met betrekking tot de Arabische taal en cultuur, in het

Programma Unlockíng resources from the Arabic world' . Dít prograrnma omvat onder meer

lezingen, een cultuurmarkt, en diverse publicaties.

Cr o w dfund ín gpl øtfo m w w w. s t e anl e i d,pn. nl.
Via het crowdfundingplatfom van de Universiteit Leiden kunnen wetenschappers, faculteiten en
opleidingen hun projecten onder de aandacht brengen bij het grote publiek en hen vragen bij te
dragen aan hun project.

Moot Court
In 20!5 werd d.cor nniddel'ran crorrdFrnding d,oor de Faculteit der Rechtsgeleerdheid financiële
steun geworven voor de inrichting van een'oefenrechtenbank in haar Karnerlingh Onnes

Gebouw. Begin 2016 bleek nog een bedrag van € 750 binnengekomen te ziin bij Praesidium

Libertatis II. Dit bedrag werd als extra bijdrage gedoneerd aan de faculteit.

The Mobíle Educator

The Mobile Educator (TME) geeft þrofessional development'trainingen aan docenten uit Syrië
en andere landen in het Midden-Oosten om hen gedegen kennis te laten maken met het
Nederlandse onderwijs. Via het crowdfundingplatform van de Universiteit Leiden

$'w¡¡.steunle iden.nl is in totaal e 8372,- geworven waarvan €, 8.219,60 van het totaalbedrag bij
stichting Praesidium Libertatis II binnengekomen. Het geworyen bedrag werd na aftrek van de

kosten van verwerving en betalingsverkeer naar het ICTON gestort.
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VanirS voor fi breuze dysplasi e

Elk jaar roeien 8 heren van het Leidsch Heeren Dispuut "Vanir' de OC&C Ringvaart Regatta. Zij
gaan deze uitdaging niet alleen aan voor zichzelf, maar roeien deze wedstrijd van 100 kilometer
ook voor een goed doel. In 2016 is dat het onderzoek naar fibreuze dysplasie van de Bontius
Stichting. In totaal is € 2.633,80 opgehaald via www.steunleiden.nl. Dit bedrag is exclusief kosten
van verwerving en betalingsverkeer door stichting Praesidium Libertatis II aan de Bontius
Stichting gedoneerd.

iGEM

In 2016 heeft een team van dertien Leidse studenten meegedaan aan de jaarlijkse iGEM-
competitie. Een internationale wedstrijd waarin studenten maatschappelijke problernen oplossen
met genetische manipulatie. Omdat de studenten het project zelf moeten fìnancieren is er via
www.steunleidcn.nl. € 9.008,80 opgehaald.

Common Room Lo¡entz Center
Op 15 december 2016 vond de feesteliike opening plaats van de hernieuwde comnon room op de
Oortlocatie. De common room is de centrale ruimte binnen het Lorentz Center en vervult een
belangrijke functie' Maar na twintig jaar was een renovatie van het interieur nod,ig. Hiervoor
besloten de medewerkers van het Lorentz Center een crowdfundingsactie op touw te zetten.
Binnen de kortste keren werd het beoogde bedragvan 15.000 euro gehaald en zijn de
binnengekomen ontvangsten bij stichting Praesidium Libertatis II na aftrek van de kosten van
verwenring en betalingwerkeer naar het Lorentz Center gestort,

MOOC |vtindfullness

Via www.studenten.steunleiden,nl is er voor de MOOC Mindfr.rllness geld geworven om de
kosten van certificaten te dekken en om nieuwe lesmaterialen te fìnancieren. In totaal is er via
Praesidium Libertatis II € l.T3 1,40 opgehaald.

!.e,,'end Lab in Leidei¡

Het Levend Lab in Leiden wordt een grootschalige onafhankelijke onderzoekslocatie van
36 sloten waar onderzoekers meer te weten hopen te komen over de gevolgen van in het water
aanwezige chemische stoffen. Om dit alles te realiseren is via www.steunleirlen.nl € 13.463,20
binnen gekomen bij Praesidium Libertatis II.

Cr ow dfun d ingp I elfo mt w W w,shtd ente n. st e unleíd en. nl
De minor'lnnovation, Co-creation and Global Irnpact'yan de faculteit Governance and Global
Affairs leert studenten hoe ideeën kunnen worden omgezet in realiteit. De stud.enten werken in
teams met verschillende achtergronden en studies.
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Belangrijk onderdcel v¿n de minor is het zelf funden r"an het project via het

experiment worden getoetst. Vervolgens leren de studenten om de start-up op te schalen naar een

global level.

In 2016 deden 14 groepen studenten van de minor Social Entrepreneurship van het Centre for
Innovation een aantal crowdfundingprojecten op www*rtudentendi!çr¡nleiden.nl, Het geld dat

deze studenten wisten te werven voor hun projecten (in totaal ging het om € 3.219,80) werd ook
aan deze studenten na aftrek van de kosten van verwerving en betalingwerkeer doorgestort.

Prof. Mr. C.I.|.M. Stolker

Voorzitter
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JAARREKENING20Ió

Balans

Staatr¡an B¡ten en lasten
Toelichtlng
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Balans per 3l december 201ó

2016 2015

(ua bcstemming reeulteat)

Toteøl vlott ende ective

Algemene reserve

Totaal eigantsrnogert

Kortlopende schulden

Schulden

To taal lcortlop nde schulden

TOTÂATPASSIVA

ÂALACTIVA

PASSIVA

orderingen

middelen

verfnogen

ACTIVA

WottendeActîva

€

€

s00

92.243

€ 92.71t3

c 92.743

c 4320

€ 4.320

e 88.424

e E8.424

G 92.743

€ 336.063

€ 336.063

€ 336.063

€ 4.s81

€ 4.5E1

€, 33t.482

ê, lxil.ßz

€ 10.780

€, 32s.283
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Bestuursbureau, Afdeling Audit en Interne Controle

STAATVAN BATEN EN II\STEN2OI6

loelichting behorende bij de jaarrckening

Aþemeen
Ingevolge artikel 14 van de statuten van de Stichting wordt hicrbij rekening en verantwoording
afgelegd over her geldelijk beheer over verslagjaar 2016.

Algemene grondslagen voor dc opctelling van de jaarrekening

.II -

201ó 2015

subsidies en bijdragen

Totøslhatatvandqfun

Rentebantcekeningen

Totaalbotævanderdat

Studiebeurzen

Totaol húeom etsov t d¡ achte¡t

Financiele lasten

Bankkosten

Totøøl financìel¿ [osten

AALBATEN

TOTAALLASTßN

BATEN

van derden

baten

en overige subsidies

€ 125.130

€ l2:t.13rt

€ 125.130

ê 123.911

€ r25.39t

€,

ê

€ 1.480

€L'#,

€ l239rl
€-

Ê.420.373

c 420-37t

e u7.419

€ t19.425

€

€

e 4:¿0.373

€ 2.006

€ 2.m6

€,417_419

€-

E}(PLOTTATIE RESUTTAAT € 261-l € 948
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De jaarrekening is opgesteld op grond van Richtlijn voor de faarverslaggeving 640 voor
organhaties zonder winststieven (de relevante grondslagen zijn daarmee gelÚk aán dè

grondslagen die gelden voor de universiteit op grond van Richtlijn voor de faarverslaglegging 660

voor onderwijsinstellingen).

Grondslagen voor waarderíng van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen algemeen

De grondslagen die \/orden toegepast yoor 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 afi,rrikkeling daarvan gepaard zal garn met een uitstroom van rniddelen en

de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

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

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordeien vormt en schattingen en

veronderstellingen maakt die van invloed zljn op de toepassing van grondslagen en de

gerapporteerde waarde van activa en verplichtÍnger\ en van baten en lasten, De daadwerkelijke

uitkomsten kunnen añrijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende

veronderstcllingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden

opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
--- J- L --.-t-,.-- - --- -t-^- L---ê!wilar vuur us r¡grzrcr¡.rrrB tcvulgcrr r¡.errr,

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het

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

vermindering van een ve¡plichting, heefr plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan

worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanne€r een vermindering van het economisch

potentieel, samenhangend rnet een vermindering van een actief of een vermeerdering van een

ve rplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteid.
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Yorderingen 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.

Liquidemiddelen
Liquide middelen zijn opgenomen tegen de nominale waarden en staan tervrije beschikking.

Ovcrigereserve

faar$ks wr¡rdt het gerealiseerde exploitatieresultaat toegwoegd c,q. onttrokken aan de balanspost
"Overíge reserve". Dez€ reserye staat geheel ter beschikking conform de doelstellingen van de
stichting. Statutair is geen onderscheid aangebracht tussen wij besteedbare en vastgelegde
reserves alsmede specifieke doelstellingen en/of beperkte bestedingsmogelijkheden.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaet

Opbrengtt crowdñrnding
Gehonoreerde opbrençten worden conform het baten/lastenstelsel verantwoord.

Sub¡idies

Subaidies geschieden overeenkomstig de statutaire bepalingen.

Rccultaetbepeling

Het saldo 'ran baten en lasten wordt bepaald als het yerschil tusseri de opbrengsten enerzijds en
de met de exploitatie samenhangende kosten andenijds.
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TOELICHTING BAII\NS PER 3I DECEMBER 20T6

201520t6

€,

€

Ê,325.283

e

€

10.780

3.633

948

€ n7a)

c s25.2fit

€ 4.581

€ 331.i182

€-
Q,33r.482

19202487 6 b etaalrekenin g

Totaal a,Igenenerwwe ulthrc jøat

KORTLOPENDE SCHULDEN

ACTIVA

Stand lJanuari

VERMOGEN

fesetye

schulden

líqaldemlddelen

middelen

lopend jaar

te maken subsidies

kofiIapende schulden

Overigevorderingen

Totøalvorderlngen

€

€

Q 92.243

€

€

500

100

88.324

ê 5U)

c 92243

€ 4.32t)

c 8&424

€ 4.s81

€, 261-
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cnb¡rdfrgÉn

en biJdregen

Toteol ovttgc lll,bstilla u blJ&egar

Restluradêlostil
Todaoningen
Totqtl fuûøøvc¡dmchtøt

2016 2015

€

€

n.957
72.t72

ê t25.t3rt

e lll.9l I
G nagil

€

€

96.439

323.934

ê.'910.:m

Ê 417.4t9

€ 4t7.119
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TOßT.ICHTING ST¡,AT VANAATEN 8N T.ASTßN ,^a a

Beetuursbezoldiging

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging van de Stichting Praesidium Libertatís IL

Wer&neme¡s
Er zijn geen werknem€rs in dienst van de stichting praesidium tibertatis II.

ANBl-etrtue
De Stichting Praesidium Libertatis II is in het bezit yan een fiscale ANBl-status per I juli 2014 op
basis van besch.ikking nummer 854229470 d.d. 3l december 2014,
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VASTSTEILING TAARREKENING 20 I 6

Aldus vasçsteld door het besh¡ur van de

Stichting Praesidium Libertatis lI

Leiden,

Prof. mr. C.I.I.M. Stolker
Vooøitter,

D¡s. H.W. te Beest

Lid van bestuur

Prof. dr. ir. drs. H. Bijl
Lid r¡an bestuur

//,t 2017

1/l
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O¡rgave gebeurteníss€n na balanedatum
Er hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden die effecten hebben op balansdatum.

statutaire regeling betreffende de bcst€mmíngvan het recultaat
In artikel 3 en 4 van de staÊuten van de stichting staat het volgende opgenomen betreffende de
resultaatbestemming: Het resultaat staat ter wije beschikking van het bestuur van de stíchting.

Resultaatbestemming 20 15

Dejaarrekening 2015 is vastgesteld in bestuursvergadering gehouden op 5 juli 2016. De
bestuursvergadering heeft het resultaat 2015 conform het voorstel tot bestemmingvan het
resultaat zoals opgenornen in de jaarrekening vastgesteld.

Vootstel tot bectemming van hct resultaat over het boeþ aet 2A16
Door het besû¡ur wordt voorgesteld het behaalde negatieve resultaat ad € 261,19 te onttrekken
aan de Algernene resewe,

Bovengenoemd voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.

Ove¡zicht Bestemming exploitatieresultaat
Het gerealiseerde exploitatie resultaat wordt geheel toegevoegd c.q. onttrokken aan d.e Algemene
Reserve, conform de doelstelling van de stichting.

BBSTEMIIíING EPLOITATTERßSULTÁAT 20T6

Het gerealiccerde saldo wordt gpheel toeçvoegd cq onttrokken ún
deÂþmerrreoewe

20t6 20ls

€ 261 € 948
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