
 

 

 
 

 

Rapport 
 

Stichting Praesidium Libertatis II 
 

Jaarrekening 2021 
 

Audit  
 
 

1 juli 2022 
 

 

 

 

 

 
 

  



Stichting Praesidium Libertatis II Universiteit Leiden te Leiden 

 

 
Jaarrekening 2021                                                                                                            2 / 16 

 

Aan: het bestuur van de Stichting Praesidium Libertatis II 

 

 

Beoordelingsverklaring 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van de Stichting Praesidium Libertatis II te Leiden beoordeeld. Deze 

jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst en verliesrekening over 2021 met de 

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen 

en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 

640 ‘Organisaties zonder winststreven’. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze 

beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 

waaronder de Nederlandse Standaard 2400, ‘Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten’. 

Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling 

zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de 

jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat. 

 

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate 

van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen 

van inlichten bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van 

cijferanalyse met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen 

informatie. 

 

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan 

die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. 

 

Conclusie 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen 

dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 

de Stichting Praesidium Libertatis II per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in 

overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640.’Organisaties zonder winststreven’. 
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Beperking in de verspreidingskring en gebruik 
 

Deze jaarrekening is opgesteld om het bestuur van de Stichting Praesidium Libertatis II in staat te stellen 

te voldoen aan decharge. Hierdoor is jaarrekening 2021 van Stichting Praesidium Libertatis II 

Universiteit Leiden te Leiden mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze 

beoordelingsverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Stichting Praesidium Libertatis II 

Universiteit Leiden en het bestuur en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door 

anderen. Deze situatie doet geen afbreuk aan onze conclusie. 

 

Toelichting 
 
Het exploitatieresultaat over 2021 (minus € 179) is ten laste van de algemene reserve gebracht. 
 

 

Leiden, 1 juli 2022 

 

Universiteit Leiden, afdeling Audit 

 

 

 

 

 

W.E. Mir RA MSc 
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BESTUURSVERSLAG 

 

Doelstelling 

Op 8 juli 2014 werd de Stichting Praesidium Libertatis II Universiteit Leiden 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 vermogens van 

stichtingen en andere fondsen, waarvan het bestuur respectievelijk beheer is opgedragen 

aan het College van Bestuur van de Universiteit Leiden of andere organen van of personen 

verbonden aan genoemde Universiteit. 

 

De stichting tracht deze doelen te bereiken, met inachtneming van bepalingen en/of 

voorwaarden waaronder het beheer is opgedragen, door: 

 uit de vermogens uitkeringen te doen overeenkomstig de statuten en/of reglementen van 

fondsen 

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

 

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

 

Verslag 

Het bestuur is op 31 maart 2021 in vergadering bijeen geweest. In deze vergadering heeft het 

bestuur kennisgenomen van het rapport over de jaarrekening 2020. De jaarrekening 2020 is 

goedgekeurd en door het bestuur vastgesteld.  

 

Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:  

 

 
 

Beleidsplan 

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

zijnde bestemming van de middelen conform de statutaire doelstelling(en). Jaarlijks stelt het 

stichtingsbestuur vast of dit beleidsplan aanpassing behoeft. 

 

Resultaat 

Over 2021 is een negatief resultaat van € 179 gerealiseerd. Aan toegewezen subsidies is in 2021 

€ 310.763 besteed en de overige kosten bedroegen € 179. In totaal zijn € 310.763 aan overige 

subsidies en bijdragen als baten gerealiseerd. 

Bestuurders  Ingangsdatum  Verwachte 

bestuurslidmaatschap     einddatum

(benoemingstermijn) 

C.J.J.M. Stolker 9-2-2013 7-2-2021

A.T. Ottow 8-2-2021 7-2-2025

H. Bijl 1-11-2016 7-2-2025

M. Ridderbos 8-5-2017 7-5-2025
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VERWERVING FONDSEN EN VERSLAG ACTIVITEITEN IN 2021 

 

Donaties en schenkingen 
 

Practicum Musicea Orkest 

In de zomer van 2019 is een nieuw studentenorkest opgericht door Leidse studenten 

Practicum Musicea (PM), alumni PM, aangevuld met studenten van het Koninklijk 

Conservatorium.  In januari 2021 zijn een aantal facturen betaald waarna de resterende gelden 

(€ 11.009) in april 2021 overgemaakt zijn naar de eigen stichting van het orkest namelijk 

Stichting Practicum Musicae Orkest. 

 
Steun Maolin’s ouders 

In 2019 is er een crowdfunding actie geweest voor de ouders van Malin Zhang, promovendus 

bij de Sterrewacht, die op 17 januari 2019 tijdens een brand om het leven is gekomen. Van het 

opgehaalde geld wordt jaarlijkse een uitkering gedaan aan beide ouders voor de komende 10 

jaar. In januari 2021 zijn de resterende gelden (€ 60.898) overgeheveld naar Stichting 

Praesidium Libertatis I. 

 

Abdulaziz Saud Al-Babtain Cultural Foundation 

Vanuit de Abdulaziz Saud Al-Babtain Cultural Foundation is in 2021 een donatie gedaan van 

€ 50.000 gedaan welke bedoeld is voor de Al-Babtain Leiden University Center for Arabic 

Culture. Dit center is ondergebracht in het Leiden University Centre for the Study of Islam 

and Society (LUCIS) bij de Faculteit Geesteswetenschappen.  

 

Nalatenschap 

In maart 2021 heeft de stichting een nalatenschap ontvangen van € 260.763. Na aftrek van 

advocaatkosten is het restant (€ 255.688) overgemaakt naar het LUF waar een nieuw fonds, 

Sargenti Medical Research Fund opgericht is.  

 

 

 

 

 

Prof.mr. A.T. Ottow 

Voorzitter,       ____________________ 
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(Na bestemming resultaat)

EUR EUR EUR EUR

Vlottende Activa

Vorderingen                                                    1                 0 5.075

Liquide middelen                                           2 53.811 72.603

53.811 77.678

TOTAAL ACTIVA 53.811 77.678

Eigen vermogen

Eigen vermogen                                              3 3.811 3.990

3.811 3.990

Kortlopende schulden

Nog te betalen subsidies en bijdragen    4 50.000 73.688

50.000 73.688

TOTAAL PASSIVA 53.811 77.678

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

2021 2020
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EUR EUR EUR EUR

Financiële baten

Rente bankrekeningen 0 0

Totaal financiële baten 0 0

Overige baten

Overige subsidies en bijdragen  310.763 35.528

Totaal overige baten 310.763 35.528

TOTAAL BATEN 310.763 35.528

Inkomensoverdrachten

Toegewezen subsidies             310.763 32.298

Totaal inkomensoverdrachten 310.763 32.298

Financiële lasten

Overige (bank)kosten 179 3.412

Totaal financiele lasten 179 3.412

TOTAAL LASTEN 310.942 35.709

EXPLOITATIE RESULTAAT -179 -181

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021 2020
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Toelichting behorende bij de jaarrekening 

 

Grondslagen 

 

Algemeen 

De stichting is statutair gevestigd te Leiden op 8 juli 2014 en is ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 61147508. Ingevolge artikel 14 van de statuten van de Stichting 

wordt hierbij rekening en verantwoording afgelegd over het geldelijk beheer over verslagjaar 

2018.  

 

De stichting stelt geen begroting op. 

 

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum  

31 december 2021.   

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld op grond van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 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. 

 

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  
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opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 

waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

 

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 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. 

 

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. 

 

Eigen vermogen 

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

balanspost "Eigen vermogen". 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 

bestedingsmogelijkheden. 

 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat  

 

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. 

 

Opbrengst sponsoring op basis van Barters  

Wanneer een ruiltransactie plaatsvindt (‘Barter’) wordt uitsluitend de opbrengst verwerkt 

indien enerzijds de ruil plaatsvindt tegen qua aard niet vergelijkbare diensten en anderzijds de 

opbrengst van deze verkregen ‘barters’ op een betrouwbare wijze kan worden bepaald.  

 

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 uit de balans blijkende 

verplichtingen, indien (nog) niet aan alle voorwaarden is voldaan op balansdatum. 
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Resultaatbepaling 

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

de met de exploitatie samenhangende kosten anderzijds.  

 

Resultaatbestemming 2020  

De jaarrekening 2020 is vastgesteld in bestuursvergadering gehouden op 31 maart 2021. De 

bestuursvergadering heeft het resultaat 2020 conform het voorstel tot bestemming van het 

resultaat zoals opgenomen in de jaarrekening vastgesteld.  

 

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021  

Door het bestuur wordt voorgesteld het behaalde negatieve resultaat ad € 179 af te boeken van 

de Algemene reserve. 

Bovengenoemd voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUR EUR EUR EUR

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

Debiteuren 0 0

Overige vorderingen 0 5.075

Totaal vorderingen 0 5.075

2. Liquide middelen

Rabobank 192024876 betaalrekening 53.811 72.603

Totaal liquide middelen 53.811 72.603

EIGEN VERMOGEN

3. Eigen vermogen

Stand per 1 januari 3.990 4.171

Resultaatbestemming lopend jaar -179 -181

Stand per 31 december 3.811 3.990

Totaal eigen vermogen 3.811 3.990

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 

2021 2020
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ANBI-status 

De Stichting Praesidium Libertatis II is in het bezit van een fiscale ANBI-status per 8 juli 2014 

op basis van beschikking nummer 854228470 d.d. 31 december 2014. 

 

Opgave gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden die effecten hebben op balansdatum. 

  

EUR EUR EUR EUR

4. Kortlopende schulden

Crediteuren 0 0

Subsidies 50.000 73.688

Totaal kortlopende schulden 50.000 73.688

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 

2021 2020

EUR EUR EUR EUR

Overige subsidies en bijdragen

Crowdfunding 0 29.663

Overige subsidies en bijdragen 310.763 5.864

Totaal overige subsidies en bijdragen 310.763 35.528

Inkomensoverdrachten

Toekenningen 310.763 32.298

Totaal inkomensoverdrachten 310.763 32.298

POSTEN BATEN EN LASTEN

2021 2020
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VASTSTELLING JAARREKENING 2021 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van de 

Stichting Praesidium Libertatis II  

 

 

Leiden,                                       2022 

 

 

 

 

Prof.mr. A.T. Ottow 

Voorzitter,     ______________________ 

 

 

 

Drs. M. Ridderbos 

Secretaris-penningmeester   ______________________ 

 

 

 

Prof.dr.ir. H. Bijl 

Lid van bestuur     ______________________ 

 

  



Stichting Praesidium Libertatis II Universiteit Leiden te Leiden 

 

 
Jaarrekening 2021                                                                                                            16 / 16 

 

OVERIGE GEGEVENS 

 

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat  

In artikel 3 en 4 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.  

 

 

 


