
Stichting Historische Commissie voor de Leidse Universiteit 

 

1 Algemeen 

De Stichting, opgericht in 1931, is verbonden met de Universiteit Leiden en maakt deel uit van de aan 
haar gelieerde(steun)stichtingen. De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut 
Beogende Instelling en als zodanig vermeld op de ANBI-groepsbeschikking voor de Universiteit 
Leiden.  

2 Doelstelling Historische Commissie 

Het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van de  
Universiteit Leiden. 

3 De werkzaamheden van de Historische Commissie 

a. het verwerven van voorwerpen die betrekking hebben op de geschiedenis van de 
Universiteit Leiden. Deze voorwerpen kunnen in bruikleen worden afgestaan aan de 
Universiteit Leiden, hetzij ter plaatsing in het Academisch Historisch Museum van de 
universiteit, hetzij in enige andere door het bestuur aan te wijzen instelling; 

b. het verlenen van medewerking bij en het geven van advies betreffende het beheer van 
het Academisch Historisch Museum en 

c. het verzamelen van gegevens die voor de kennis van de geschiedenis van de 
universiteit van betekenis kunnen zijn of worden.  

d. publieksgericht activiteiten zoals digitalisering van deze voorwerpen en/of gegevens en 
ontsluiting van informatie. 

4 Verwerving van gelden 

De Historische Commissie zal in het kader van haar algemeen nuttige doelstelling vermogen verwerven 
door:  

schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen; 

overige baten, zoals fondswerving; 

Het beleid bij de verwerving van deze gelden is niet gericht op het behalen van voordeel. De werving 
geschiedt uitsluitend ten dienste van het hiervoor geformuleerde doel van de Historische Commissie. 



5. Vermogensbeheer en besteding gelden 

Het vermogen wordt op prudente, niet-speculatieve wijze beheerd door de treasury commissie van de 
Universiteit Leiden of de Beheerstichting Fondsen Universiteit Leiden of de desbetreffende instelling 
zelf of een professionele vermogensbeheerder in opdracht van Beheerstichting of de desbetreffende 
instelling. 
Het beheer, de besteding en de uitkering van het vermogen vindt verder plaats conform de hiervoor 
vermelde doelstelling van de Historische Commissie. 

6. Toezicht  

Het bestuur ziet toe op het beheer van het vermogen en de besteding van de gelden. 

7. Evaluatie  

Het bestuur van streeft ernaar dit beleidsplan jaarlijks te evalueren en te bespreken. Indien er geen 
nadere bevindingen zijn, zal dit beleidsplan, na akkoord, ongewijzigd worden voorgezet. In het andere 
geval zullen de bevindingen worden verwerkt in een nieuw plan. 
 
 


