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Stichting Praesidium Libertatis II Universiteit Leiden te Leiden

BESTTruRSVERSLAG

Doelstelling
Op 8 juli 20l4werd de Stichting Praesidium Libertatis II Universiteit Leiden opgericht met als

statutaire vestigingsplaats: Rapenburg7}te Leiden. De stichting heeft conform artikel2 van
de Statuten ten doel:

a) faciliterend op te treden ten aanzien yan 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 vermogens van
stichtingen en andere fondsen, waaryan het bestuur respectievelijk beheer is opgedragen
aan het College van Bestuur van de Universiteit lciden of andere organen van of personen
verbonden aan genoemde Universiteit.

De stichtingtracht deze doel te bereiken, met inachtnemingvan bepalingen en/of
voorwaarden waaronder het beheer is opgedragen, door:
r uit de vermogens uitkeringen te doen overeenkomstig de stâtuten en/of reglementen van

fondsen
r al datgene te verrichten wat voorts aan het doel bevorderlijk kan zijn.

Overeenkomstig artikel2lid 3 beoogt de stichting niet het maken van winst.

Verslag

Het bestuur ya¡r de stichting is bij de oprichting bijeen geweest, op 8 juli 2014.

Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden;

Bestuurders T¡gangsdatum

bestuurslidmaatschap

Verwachte

einddatum

Coenoeminestermiin)
C.J-J.M. Stollcer

S.E. Buítendijk
HW. te Beest

8:740t4
8-72014
8-7¿Or4

8220t7
31-8-2019

l-5-z0fi

Beleídsplan

Overeenkomstig de bepalingen van de ANBI status beschikt de stichting over een beleidsplan,

zijnde bestemmingvan de middelen conform de statutaire doelstelling(en). |aarlijks stelt het
stichtingsbestuur vâst of dit beleidsplan aanpassing behoeft.

Verwerving nieuw fondsen in 20 I 4

Re stauratie Zw eetkø mer tj e

Via de crowdfundingplatform van de Universiteit Leiden, www.-steunleiden.nl is € L6.567,65

geworvenvoor de restauratie van het' Zweetkamertje' van de Universiteit læiden in het
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Academiegebouw. Na aftrek van de kosten van verwerving en betalingwerkeer is dit bedrag
wijwel geheel besteed aan genoemde restauratie.

Crgu'flftn d!.ng dool!Ãinor Saçlal Entreperygltlthip

Op het crowdfundingplatform yan de Universiteit, www.çteuqleidq*ni, liepen 1t
crowdfundingsprojecten van studenten van de minor Social Entrepreneurship. Het geld dat
deze studenten voor hun projecten wisten te weryen voor hun projecten (in totaal grng het
hier om € 1.922,60) werd aan hen doorgestort na aftrekvan de kosten van verwerving en

betalingsverkeer.

T ekenin g * 
Las iate o gni sp eranza"

De vereniging van Hoogleraren va¡r de Universiteit Leiden heeft via de Stichting Praesidium
Libertatis II de restauratie van de muurtekening Lasciate ogni speranzavoor haar rekening
genomen ( €3.060,80) .

Telceníng 
*Twee 

allegorische dames'

Jaargang LSC Minerva 1949 overhandigde op I november 2014 een cheque van € 3.500 aan de

rector magnifìcus prof-mr. Carel Stolker t.b.v. de restauratie van deze tekening in het
Academiegebouw.

Aramco

Aramco Overseas Company heeft in 2014de vrâag orn financiële ondersteuningvan
projecten door'Middle Eastern studies (Universiteit Leiden), de Universitaire Bibliotheken
Leiden en Museum Volkenkunde gehonoreerd met bedrag van € 96.085,12.

Ranker sneller opsp oren

Via de crowdfundingplatform van de Universiteit Leiden, www.steunleiden.nl is € 498,60

geworven voor het onderzoek binnen het LUMC onder leiding van Prof.dr. Rob Tollenaar en
Dr. Wilma Mesker, naar vroege opsporing van kanker. Deze actie loopt nog door in 2015.

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

Voorzitter
úolrr
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IAARREKENING 2014

Balans

Staatr¡an Baten en lasten

Toelichtirg
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Balans per 3l december 2014

20t4 2013

(na bestemming resuhaat)

Tot øol vlottende actîvø

TOÏAALACTIYA

Totaal eígen veffiagen

Schulden

T ot øal kor tlop eflde s chuldqt

reserve

schulden

Á,ALPASSIVA

middelen

PASSIVA

ver7nogen

ACTIVA
Vlottende Activa
Vorderingen €

€ 98.978

€ 98.978

€ 98.978

e 3.633

€ 3.63s

€, 95346

€ 95.i46

c 98.978

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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2014 2Ar3

BATEN

Baten van derden

Overige subsidies en bijdragen

Totaalbaten tan derden

Fínancíele baten

Rente bankrekeningen

Totaolbatenvøn dædm

Overige subsidies en bijdragen

Studiebeurzen en uitkeringen

T ot a øl inknmensov er dr acht øt

Financiele lasten

Banlkosten

Totøølfinarcíelelaçten

AALIITSTEN

LASTEN

BÁ.TEN

€, L2r.63s

e 121.635

€ 717.4tX

€ 118.002

€

€,

€ 121.635

€ 506

€ 506

€. Lr7.496

€-

€

€

€

€

€

€

€

€

e

€

EXPLOIT,A,TIE RESULTA.A.T € 3.633 €

STA,ÂT VAN BATEN EN LASTEN 2OI4

Toelichting behorende bij de jaarrekening

Algemeen
Ingevolge artikel 14 van de statuten van de Stichting wordt hierbij rekening en
verantwoording afgelegd over het geldelijk beheer over verslagjaar 2014.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld op grond van Ríchtlijn yoor de ]aarverslaggeving 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 faarverslaglegging
660 voor onderwijsinstellingen).

faarrekening 2014 7lt3
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Grondslagen voor waarderingvan 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 d¿t de afiarikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom
van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

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

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen
en veronderstellingen maakt die van invloed zrjn op de toepassing van grondslagen en de

gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De
daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken yan deze schattingen. De schattingen en

onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van
schattingen worden opgenomen in de periode waarir¡ de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waaryoor de herziening gevolgen heeft.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wann€er een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een

vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waaryan de omvang betrouwbaar
kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het

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

vermeerciering van een verpiichting, heeit piaatsgevoncien, waaryan <ie omvang'Detrouwbaar
kan worden vastgesteld-
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Toelichting behorende bij de jaarrekening ven'olg

Vorderingen en schulden
De en schulden zljn opgenomen tegen kosçrijs. De
geamortiseerde kosþrijs van de vorderingen en schulden wijken niet in materiéle zin af van
de nominale waarden.

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

Overige resenre

faarlijks wordt het gerealiseerde exploitatieresultaat toegevoegd c.q. onttrokken aan de

balanspost "ûverige reserve". Deze reserve staat geheel ter beschikking conform de

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

bestedingsmoge$kheden.

Grondslagen voor de bepalingvan het resultaat

Opbrengst crowdfrmding
Gehonoreerde opbrengsten worden conform hetbaten/lastenstelsel verantwoord.

Subsidies

Subsidies geschieden overeenkomstig de statutaire bepalingen.

Resultaatbepaling
Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten enerzijds

en de met de exploitatie samenhangende kosten anderzijds.

|aarrekening 2014 9 tL3
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20t4 20t3

VLOTTENDËACTIVÄ

19202487 6 b etaalrekening

T ot aal ølgenrefl e r esel e út ím o j ø ør

KORTLOPENDE SCHULDEN

T ota øl leortlap ende schulden

Totaalvorderíngen

Vorderingen

onderweg

schulden

Tòtøøl liquíile míd ilelen

middelen

lopend jaar

temaken subsidies

Algemeneresewe

Stand 1 januari €

€ 3.633

€

€

€, 98.978

€ 98.978

€ 3.6i3

€ 95-vf5

€ 1.983

€, 93.362

TOELICHTING BAI./TNS PER 3 T DECEMBER 2OT4

Niet uit de balans bliikende rechfen en vernlirhfinaen.- - l----""-

De Stichting Praesidium Libertatis Il is in het bezit van een fiscale ANBl-status per 8 juli 2014
op basis van beschilking nummer \S4ZZï4TA d.d. 31 december 2014.
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TOELICHTING STAÂT VÄN BATEN EN I.ASTEN 20 14

Bestuursbezoldiging
De bestuurders ontvangen geen bezoldiging van de Stichting Praesidium Libertatis iI.

Werknemers
Er zijn geen werknerners in dienst van de Stíchting Praesidium Libertatis II.

2014 20r3

Inkomencoverdradten

Restauratiekosten

Toekenningen

Tot ø øl inkon øsov erd¡ a chte¡t

€

€

€

€

€, 121.635

€, 117,496

t8.989

102ß46

24.134

93362

€

€

€

€

€
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VASTSTELLING JAARREKENING 2Ot4

Aldus vastçsteld door het bestuur van de

Stichting Praesidium Libertatis II

Leiden, 20ts

Prof, Mr. CI.I.M. Stolker

Voorzitter,

Drs. H.W. te Beest

Lid van bestuur

Prof. dr. S.E. Buitendijk
Lid van bestuur
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Overige gegevens

Opgave gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeutedssen plaatsgevolden die efFectcn hebben on balansdatum-

Statutaire regeling betreffende de bestemming ran het resultaat
In artikel 3 en 4 van de statuten van de stichting staat het volgende opgenomen betreffende de
resultaatbesternming: Het resultaat staât ter wije beschikking van het bestuur van de stichting.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boe$aar 2014

Door het bestuur wordt voorgesteld het behaalde resultaat ad € 3.633,- toe te voegen aan de
Algemene reserve.

Bovengenoemd voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.

Overzicht Bestemming exploitatieresultaat
Het gerealiseerde exploitatie resultaat wordt geheel toegevoegd c.q. onftrokken aan de

AJgemene Reserve, conform de doelstellingvan de stichting.

BESTËMMING EXPLOITATIERESIJLTAAT 2014

Het gerealiseerde saldo wordt geheel toegevoegd cq onttrokken aan

de Algemene reserye

2014 2013

€ 3.633 €
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