Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen
1

Algemene gegevens fonds
Naam

Isaac Alfred Ailion Foundation

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 6 6 5 9 7

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Rapenburg 70 Leiden

Telefoonnummer
E-mailadres

iaaf@hum.leidenuniv.nl

Website (*)

https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/stichtingen/stichting-isaac-alfred-ailion-f

RSIN (**)

Actief in sector (*)

Onderwijs en wetenschap
Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

Ivo Smits

Secretaris

Iris Rahusen-van Ooijen

IB 115 - 1Z*2FOL 

Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Herman Pabbruwe

Algemeen bestuurslid

Jos ter Avest

Overige informatie
bestuur (*)

Overige bestuursleden: Aya Ezawa, Mark Rutgers

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van het fonds. Wat wil
het fonds bereiken?

De stichting heeft ten doel het handhaven en bevorderen van de culturele betrekkingen
tussen Nederland en Japan en het bevorderen van de Japanstudies aan de Universiteit
Leiden. De stichting houdt hierbij rekening met de belangen van het onderwijs en
onderzoek op het gebied van de Japanstudies aan de Universiteit Leiden.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht het fonds?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Het bestuur verstrekt subsidies aan projecten en activiteiten die passen binnen de
doelstelling van de stichting.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Uit beleggingen van het vermogen.

Er zijn twee aanvraagrondes per jaar: in juni en in december. Aanvragers worden
gevraagd hiervoor het (online) aanvraagformulier in te vullen. Tijdens
bestuursvergaderingen wordt besloten welke aanvragers worden
toegekend/afgewezen en bij toekenning voor welk bedrag.

03 van 05

1

Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw fonds vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Het bestuur verstrekt subsidies aan projecten en activiteiten die passen binnen de
doelstelling van de stichting. Omdat de stichting een bijzondere band heeft met de
Japanstudies aan de universiteit wordt er soms ook aan specifieke projecten van deze
opleiding bijgedragen. Zoals een jaarlijkse bijdrage aan de collectievorming ten
behoeve van de Japanstudies in de Universiteitsbibliotheek Leiden en een jaarlijks
subsidie aan de opleiding Japans als bijdrage in de kosten van het organiseren van
conferenties en symposia.

Nvt

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden (onbezoldigd).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Zie jaarverslag

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/binaries/content/
assets/ul2staff/organisatiegids/jaarrekening-2020-iaaf.pdf

Open

04 van 05

2

Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

2 0 2 0

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2020

2019

2021

Opbrengsten beleggingen

€

190.984

€

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot
het beleggen en in het standhouden van het vermogen)

€

10.572

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

180.412

Overige baten

€

Totale baten

€

180.412

€

Doelbesteding/giften/donaties

€

495.616

€

€

Personeelskosten

€

€

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

€

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

€

€

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

€

€

Afschrijvingen

€

€

€

Overige lasten

€

48

Totale lasten

€

507.219

–

€
€

+

€

–

€

0

€

€

+

0

€
€

0

–

+
0

Lasten

11.359

196

+

€
€

+

Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

-326.807

€

0

+

€

+
0

+
€

0

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
€

0
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef een toelichting op de
staat van baten en lasten.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier een
toelichting in is opgenomen.
Geef ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen een toelichting.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/binaries/content/
assets/ul2staff/organisatiegids/jaarrekening-2020-iaaf.pdf

Open

