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1.

Openine en vaststelline agenda

2. J aarrekenins,

201 5 (.2016127 667\
Het Stichtingsbestuur wordt verzocht de jaarrekening over 2015 vast te stellen.
Voorgesteld wordt het legaat van K€ 100 dat nog bestemd moet worden toe te
voegen aan het Algemeen Studenten Fonds Praesidium Libertaties I.

3.

Beleidsplan
Het bestuur wordt verzocht het vigerende beleidsplan, zijnde bestemming van de
middelen conform de statutaire doelstellingen te bevestigen.

4.

Rondvraag en sluiting

201514t163

Stichting Praesidium Libertatis II Universiteit Leiden

Verslag vergadering Bestuuro 13 oktober 2015

Aanwezig: prof. dr. C.J.J.M. Stolker (voorzitter), drs. H.W. te Beest, prof. dr. S.E.
Buitendijk

1.

Openine en vaststelline aeenda (2015/40145)

De voorzitter opent de vergadering; de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

J

aarrekenins. 201 4 (.201 5 / 401 44\

Het Stichtingsbestuur stelt de jaarrekening over 2014 vast.

3.

Beleidsplan

Het stichtingsbestuur bevestigt het vigerende beleidsplan
de middelen conform de statutaire doelstelling.

4.

- zijnde de bestemming

van

Rondvraae/ Sluitins

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering.
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BESTUURSVERSLAG

Doelstelling
Op 8 juli 2014werd, de Stichting Praesidium Libertatis II Universiteit Leiden opgericht met als
statutaire vestigingsplaats: Rapenburg7} te Leiden. De stichting heeft conform artikel 2 van
de Statuten ten doel:

a)
b)

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.
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 berefüen, met inachtneming van bepalingen en/of

voorwaarden waaronder het beheer is opgedragen, door:

o

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

o

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

Overeenkomstig artikel

2lid3 beoogt

de stichting niet het maken van winst.

Verslag
Het bestuur is op 13 oktober 2015 in vergadering bijeen geweest. In deze vergadering heeft het
bestuur kennis genomen van het rapport van de jaarrekening2015. De jaarrekening 2015 is
goedgekeurd en door het bestuur vastgesteld.

Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden
Bestuurders

Ingangsdatum
bestuurslidmaatschap

Verwachte

einddatum
(benoemingstermijn)

C.l.l.M. Stolker
S.E. Buitendijk
H.W. te Beest

8-7-2014

8-2-2017

8-7-2014

3t-7-20t6

8-7-2014

I-5-2017

Beleídsplan
Overeenkomstig de bepalingen van de ANBI status beschikt de stichting over een beleidsplan,
zijnde bestemming van de middelen conform de statutaire doelstelling(en). |aarlijks stelt het
stichtingsbestuur vast of dit beleidsplan aanpassing behoeft.
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Verwerving fondsen en verslag activiteiten in 2015
Kanker sneller opsporen
Via het crowdfundingplatform van de Universiteit Leiden www.steunleiden.nl is in totaal
€ 14.990,- geworven voor onderzoek naar vroege opsporing van kanker bij het LUMC, onder
leiding van Prof.dr. Rob Tollenaar en Dr. Wilma Mesker. De actie begon in2014 en liep door

tot in 2015. In 2015 is € 1.804,- van het totaalbedrag bij stichting Praesidium Libertatis II
binnengekomen. Het geworven bedrag werd na aftrek van de kosten van verwerving en
betalingsverkeer naar het onderzoek gestort.

Aramco Overseas Company

AOC heeft in 2015 de vraag om financiële ondersteuning van projecten van de Universiteit
Leiden en het Museum Volkenkunde gehonoreerd met bedrag van€ 63.719,-. Met deze steun
worden door de ontvangende partijen activiteiten georganiseerd met betrekking tot de
Arabische taal en cultuur.
Breng de zon naør Leiden!

Dankzij crowdfunding kan de Oude Sterrewacht Leiden voor het eerst in 68 jaar weer een
nieuwe telescoop bouwen: een zonnekijker die voor iedereen toegankelijk is. Dit kon worden
gerealiseerd door een unieke samenwerking tussen astronomen, vrijwilligers en het publiek.
In totaal is € 20.411,- opgehaald via www.steunleiden.nl. Dit bedrag is exclusief kosten van
verwerving en betalingsverkeer door stichting Praesidium Libertatis II aan de Oude
Sterrewacht gedoneerd.
Bijdrages voor aankoop tekening Setolø

In 2015 is bij de stichting middels twee particuliere donaties € 1.000,- binnengekomen, ter
ondersteuning van de aankoop van een tekening van de Rotterdamse kunstenaar Sandro
Setola. Deze tekening is inmiddels aangekocht voor het Prentenkabinet van de Universitaire
Bibliotheken Leiden.
MOOC: Miracles of Human Language
Via www.studenten.steunleiden.nl is geworven voor de ontwikkeling van een extra
bonusmodule bij de MOOC Miracles of Human Language. Enthousiaste MOOC cursisten van
over de hele wereld brachten hiervoor in totaal een bedrag van € 10.130,- bij elkaar. Het
eindbedrag werd na aftrek van kosten vanuit Praesidium Libertatis II gedoneerd aan het
Centre for Innovation.
Kans voor Studenten!
De crowdfundingactie Kans voor Studenten! bracht € 35.586,- op. De Universiteit Leiden
wilde haar 88u lustrum luister bijzetten, en door deze de actie vijf Afghaanse en drie ZuidAfrikaanse studenten een korte werþeriode in Leiden aanbieden. Door Praesidium Libertatis

II

is inmiddels € 20.000,- gedoneerd aan het Timmermans-van Iperen fonds. Het

expertisecentrum Student- en Onderwijszaken organiseerde (in samenwerkng met Stichting
Keihan) in 2015 al de komst van vijf Afghaanse studenten. Het resterende bedrag is bedoeld
voor de Zuid-Afrikaanse studenten en zal, na aftrek van kosten, worden overgemaakt in2016.
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SchenkingVH Reisþnds
In 2015 is door een private gever het Fonds op Naam 'VH Reisfonds' ingesteld, ten bate van
de Afdeling Economie, Instituut Fiscale en Economische Vakken, Faculteit der
Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden. Hiervoor is een vijfiarige periodieke gift beschikbaar.
Het eerste jaarlijkse bedrag van € 10.000,- werd in 2015 voldaan en gedoneerd aan de faculteit.
Entrepreneurship F aculteit Rechtsgeleerdheid

Het studiejaar begon op www.studenten.steunleiden.nl met crowdfundingprojecten van
groepen studenten van de minor Entrepreneurship van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
Het geld dat deze studenten wisten te werven voor hun projecten (in totaal ging het om
€ 5.956,-) werd na aftrekvan de kosten van verwerving en betalingsverkeer aan de studenten
doorgestort.
Entrepreneurship Centre for Innovation
Vervolgens deden l1 groepen studenten van de minor Social Entrepreneurship van het Centre

for Innovation een aantal crowdfundingprojecten op www.studenten.steunleiden.nl. Het geld
dat deze studenten wisten te werven voor hun projecten (in totaal ging het om € 1.969,-) werd
ook aan deze studenten na aftrek van de kosten van verwerving en betalingsverkeer
doorgestort.
Moot Court
Door middel van crowdfunding heeft de Faculteit der Rechtsgeleerdheid fìnanciële steun
geworven voor de inrichting van een'oefenrechtenbank'in haar Kamerlingh Onnes Gebouw.
In totaal is met deze actie €, 45.870,- opgehaald, binnengekomen via Praesidium Libertatis II
en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Met het bedrag dat resteerde na aftrek van kosten van
verwerving en betaalverkeer en werd gedoneerd aan de faculteit, kan in 2016 deze rechtbank
voor studenten worden gerealiseerd.
Particuliere donaties

201 5

In 2015 heeft stichting Praesidium Libertatis II

een legaat ontvangen van € 150.000,- bestemd

voor het UBL en een legaat van € 100.000,-. Het legaat ten behoeve van UBL wordt in 2OL6
uitgekeerd. Aan het andere legaat wordt in2016 een bestemming gegeven.

f-

Prof. Mr. C.l.l.M. Stolker

Voorzitter
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Balans per 31 december 2015

20t4

2015
(na bestemming resultaat)

ACTIVA
Wottende Activa

Vorderingen

€

10.780

€

Liquide middelen

c

325.283

€

98.978

T ot a aI vlott utde actìv o

€

336.063

€

98.978

TOTAAL ACTIVA

€

336.063

€

98.978

€

3.633

PASSIVA
Eigen vermogen

Algemene reserve

€

€

4.581

€

Totaal eígmvermogen

3.633

4.581

Kortlopende schulden
Schulden

€

€. 331.482

95.345

T otaøl lcartlop ende schulden

€

331.482

€

95.345

TOTAAL PASSIVA

€

336.063

€

98.978
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2OT5
2014

2015

BATEN
aten yøn derden
Overige subsidies en bijdragen

€. 420.373

€

Totaalbaten van derden

t2r.63s

€,

€

420.373

121.635

Finønciele baten
Rente bankrekeningen

€

€

Totaalbatenvøn derden

€

€

TOTAAL BATEN

c 420.373

€.

l2t.63s

€

117.496

€

s06

LASTEN
Inkomensoverdrachten
Uitkeringen en overige subsidies

€,4t7.4r9

€, 117.496

Studiebeurzen

€-

€€,

T of aøl inlcom ensoverdr acht en

417.419

Financiele lasten
Bankkosten
T otaal

finønciele løst en

€

€

2.006

€

s06

2.006

TOTAAL LASTEN

€,419.425

€ 118.002

EXPTOITATIE RESUTTAAT

€,

€

faarrekening 2015
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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 verslagj aar 2015.
Algemene grondslagen voor de opstellingvan de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld op grond van Richtlijn voor 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 |aarverslaglegging
660 voor onderwijsinstellingen).

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 añvikkeling 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.

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 afi'vijken van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van
schattingen worden 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, waaryan de omvang betrouwbaar
kan worden vastgesteld.

|aarrekening 2015
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Toelichting behorende bij de jaarrekening vervolg
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.

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

|aarlijks wordt het gerealiseerde exploitatieresultaat toegevoegd c.q. onttrokken aan de
balanspost "Overige 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
bestedingsmogelijkheden.

Grondslagen voor de bepalingvan het resultaat
Opbrengst crowdfunding
Gehonoreerde opbrengsten worden conform het baten/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 2015
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TOELICHTING BALANS PER 3T DECEMBER

2OT5

20t4

2015

VLOTTENDEACTIVA
Vorderingen

€

vorderingen

€

10.780

€

Totaøl vorderìngen

€

10.780

Liquidemiddelen
Rabobank 19202487 6 betaalrekening

€

€ 325.283

€

Totøøllþuide míddelm

98.978

325.283

€

98.978

€

3.633

€

95.U6

VERMOGEN
reserve

Stand I januari
Resultaatbestemming lopend jaar
Totaøl ølgemene reserve ultímo

€

3.633

€

948

€

€

€

jaar

3.633

4.581

TLOPENDE SCHULDEN
Kortlopende schulden
Crediteuren

€-

€

1.983

Over te maken subsidies

€,331.482

€,

93.362

T otøøl kortlop ende schulden

|aarrekening 2015
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TOELICHTING STAAT VAN BATEN ENLASTEN20I5

20t4

20t3

Overige subsidies en bijdragen

Crowdfunding

€

96.439

€

18.989

Overige subsidies en bijdragen

€

323.934

€

102.646

Totaal

over ige sub sidies

€

m b ij dragen

€

420.373

121.63s

Inkomensoverdrachten
Restauratiekosten
Toekenningen
To t a

aI inkom ennv er dr a cht en

c

4t7.4t9

€

€

24.134

€

93.362

€, 117.496

417.419

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

Werknemers

Er zijn geen werknemers in dienst van de Stichting Praesidium Libertatis II.
ANBI-status
De Stichting Praesidium Libertatis II is in het bezit van een fiscale ANBl-status per
op basis van beschikking nummer 854228470 d.d. 31 december 2014.
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VASTSTELLING JAARREKENING 2015

Aldus vastgesteld door het bestuur van de
Stichting Praesidium Libertatis II

20r6

Leiden,

<a

Prof, Mr. C.l.l.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 gebeurtenissen plaatsgevonden die effecten hebben op balansdatum.

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.
Resultaatbestemming 20 14
De jaarrekening2014 is vastgesteld in bestuursvergadering gehouden op l3 oktober 2015. De
bestuursvergadering heeft het resultaat 2014 conform het voorstel tot bestemming van het
resultaat zoals opgenomen in de jaarrekening vastgesteld.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2Ol5
Door het bestuur wordt voorgesteld het behaalde resultaat ad € 948,- 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. onttrokken aan de
Algemene Reserve, conform de doelstelling van de stichting.
BESTEMMING EXPLOITATIERESULTAAT 2OI5

20t4

2015
Het gerealiseerde saldo wordt geheel toegevoegd cq onttrokken aan
de Algemene reserve

Jaarrekening 2015

€

c

948
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Bedrijßvoerng /
Audit en Inteme Confole
14

Universiteit
Leiden

juni 2016

II

Bestuursbureau, Afdeling Audit en Interne Controle

Beo

ordelingsverklaring

Aan: het bestuur van de Stichting Praesidium Libertatis

Ii

Wij hebben de jaarrekening 2015 van de Stichting Praesidium Libertatis II te Leiden beoordeeld. Deze
jaarrekening bestaat uit de baians per 31 december 2015 en de winst en verliesrekening
over 2015 met de
toelichting, waarín ziin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiëie
verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheden van het bestuur
IIet bestuur van de stichting is verantwoordeli;k voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen
en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggevrng
640 'Organisaties zonder winststreven'. Het bestuur is tevens verantwoordeli;k voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonðer
afwijkingen van materieel belang als gevolg van lraude 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 Nederlanclse Standaard 2400,'Apdrachten tol het beoordelen van fìnanciêle overzichten'. Dit
vereist dat

wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoorcieling zodanig plannen
en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen
van materíeel belang bevat.
Een beoordeling in overeenstemming met <1e Nederlandse Standaarð,240a resulteert in een beperkte
mate
van zekerheíd' De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen
van
inlichten bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoe¡en van cijferanalyse met
betrckking tol 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 vericht 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 cle samenstclling van het vermogen van
de

Stichting ?raesidium Libertatis II per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming
met de Richtlijn voor de /aarverslaggeving 640.'organisaties zonder winststrcven'.
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Bestuursbureau, Afdeling Audit en Interne Controle

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 de dechargeplicht. Onze beoordelingsverklaring is louter bestemd voor het bestuur van de
Stichting Praesidium Libertatis II en dienb niet te worden verspreid aan ofte worden gebruikt door anderen
dan de Universiteit Leiilen.

Toelichting
Wij vestigen de aandacht op

de volgende

punten

l)

De baten en lasten in 2015 zijn met bijna € 300.000 toegenomen ten opzichte van2}I4.Dit wordt
veroorzaakt door twee ontvangen legaten (€ 250.000) en hogere crowdfunding opbrengsten (€ 50.000)

2)

Het positiefresultaat (€ 948) is toegevoegd aan de algemene reserve.

3)

Voor één van de ontvangen legaten (€ 100.000) is nog geen bestemming bepaald. Desondanks staat dit
bedrag als schuld op de balans.

wij

adviseren u een passende bestemming te zoeken.

Leiden, 14juni 2016
afdeling Audit en Interne Controle,

Dijkema RA
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