STICHTING PRAESIDIUM LIBERTATIS II UNIVERSITEIT LEIDEN
BELEIDSPLAN 2014-18
Doelstelling
Doelstelling van de Stichting Praesidium Libertatis II Universiteit Leiden is het ondersteunen van de
Universiteit Leiden door:
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.
De Stichting tracht dit doel te bereiken, met inachtneming van bepalingen en/of voorwaarden
waaronder het beheer is opgedragen, door:
 uit de vermogens uitkeringen te doen overeenkomstig de statuten;
 al datgene te verrichten wat voorts aan het doel bevorderlijk kan zijn.
De Stichting accepteert en beheert fondsen die derden aan de Stichting en / of Universiteit Leiden
doneren, nalaten of verstrekken in de vorm van donaties, subsidies, sponsoring etc, en stelt deze ter
beschikking ter ondersteuning van de doelstelling van de Universiteit Leiden.
De Stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die er op gericht zijn
haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.
Uitgangspunten
Om extra impulsen aan haar reguliere onderwijs en onderzoek te kunnen geven, en om binnen dit
kader meer uitgebreide, aanvullende en bijzondere projecten / programma’s te kunnen realiseren,
heeft Universiteit Leiden medio 2014 Stichting Praesidium Libertatits II Universiteit Leiden opgericht.
Deze Stichting richt zich specifiek op de (ver)werving van fondsen ter ondersteuning van de
doelstellingen van de Universiteit Leiden en geeft deze door ten bate van projecten en programma’s.
De Stichting ondersteunt met haar werk de doelstelling van de Universiteit Leiden:
Universiteit Leiden positioneert zich als Europese researchuniversiteit en staat voor hoogwaardig
onderzoek en academisch onderwijs. Onze docenten leiden studenten op in onderwijs dat sterke
verwevenheid kent met onderzoek, in een uitdagende studieomgeving waarvan het internationale
karakter toeneemt. Onze studenten bereiden zich voor op het functioneren in wetenschappelijke of
andere posities waarbij zij hun academische kennis en vaardigheden kunnen gebruiken. Het
onderzoek aan de Universiteit Leiden kan zich meten met hoge internationale standaarden en draagt
bij aan kennisvermeerdering en innovatie, gericht op welvaart, welzijn en cultuur in een duurzame
samenleving. Onze onderzoekers richten zich op grensverleggend wetenschappelijk onderzoek en
laten zich inspireren door wetenschappelijke en maatschappelijke vragen van de toekomst.
Inkomsten van de Universiteit Leiden komen grotendeels uit de eerste, tweede en derde geldstroom.
Externe fondsenwerving naast de reguliere geldstromen is geen doel op zich, maar ondersteunt de
missie van de Universiteit Leiden.
Daarnaast wil de Universiteit Leiden via de Stichting en aanverwante activiteiten een breed publiek
over haar werk informeren en hierbij betrekken.
Manieren van (ver)werving door de Stichting Praesidium Libertatis II Universiteit Leiden
De Afdeling Development en Alumnirelaties van de Universiteit Leiden werft en ontvangt gelden van
externe partijen in binnen- en buitenland voor de Stichting: externe partijen worden benaderd, of
benaderen de Stichting en / of de Universiteit Leiden om financiële steun te geven ter ondersteuning
van de doelstelling van de Universiteit Leiden.

Externe partijen in binnen- en buitenland omvatten bijvoorbeeld:
* (vermogens)fondsen;
* bedrijven;
* particulieren. Dit kunnen alumni zijn maar dit is niet noodzakelijk.
(Ver)werving voor de Stichting kan in binnen- en buitenland gebeuren bijvoorbeeld in de vorm van:
* aanvraag bij (vermogens)fondsen;
* directe vraag om financiële bijdrage of sponsoring bij particulieren en bedrijven;
* donoractie of donatie door derden;
* crowdfunding acties door de Afdeling Development en Alumnirelaties.
Beheer van het vermogen
Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de Stichting.
De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.
De Stichting beoogt niet het maken van winst, maar zal de geworven / ontvangen gelden steeds op zo
kort mogelijke termijn doorgeven dan wel besteden in het kader van haar doelstelling.
Beleid 2014 - 18
Het beleid van de Stichting is het op zo kort mogelijk termijn opzetten van een goed functionerend
systeem van (ver)werven van gelden voor haar doelstelling, en het opzetten van een zo efficiënt
mogelijk functionerende structuur om deze doelstelling te realiseren.
Vanaf de datum van opzetten van de Stichting zal de Afdeling Development en Alumnirelaties van de
Universiteit Leiden zich inzetten voor het uitdragen en realiseren van de doelstellingen van de
Stichting.
Verdere informatie
Het RSIN nummer van St Praesidium Libertatis II Universiteit Leiden is 854228470.
Postadres: Universiteit Leiden, Afdeling Development en Alumnirelaties, Postbus 9500, 2300 RA
Leiden
Het Bestuur van de Stichting bestaat uit voorzitter C. Stolker, en leden S. Buitendijk en H. te Beest.
Het Bestuur ontvangt voor de door hen voor de Stichting verrichte werkzaamheden geen beloning.
Leiden, december 2014

