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BESTUURSVERSLAG 
 
Statutaire naam 
Stichting Historische commissie voor de Leidse Universiteit te Rapenburg 70 Leiden. 
 
Doelstelling 

1. De stichting beoogt het algemeen belang en handelt aldus. De stichting heeft ten doel:  
a. het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis 

van de Universiteit Leiden, en 
b. al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in 

de ruimste zin van het woord mits de stichting zich blijft kwalificeren als een 
instelling als bedoeld in artikel 6.33 lid 1 onderdeel b van de Wet 
Inkomstenbelasting of een daarvoor in de plaats geldende regeling. 

2. De stichting streeft haar doelstelling na zonder enig onderscheid des persoons.   
3. De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:  

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 van de stichting 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.  

4. De stichting beoogt niet het maken van winst.  
5. De feitelijke werkzaamheid van de stichting houdt niet in het maken van winst. 
6.  De stichting tracht haar doelstelling te bekostigen door het bevorderen van het doen 

van giften en het verwerven van subsidies, welke giften en subsidies zullen worden 
aangewend voor het in lid 1 en lid 3 omschreven doel. 

7. In afwijking van het in lid 6 vermelde mogen middelen worden aangewend ter 
bestrijding van kosten die redelijkerwijs samenhangen met het verwerven van giften 
en subsidies en de administratie van de stichting, met dien verstande dat de kosten 
van werving van gelden en de beheerskosten van de stichting in redelijke verhouding 
staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting.  

   
Verslag 
Het bestuur is op 11 juni 2014 in vergadering bijeen geweest. In deze vergadering  heeft het 
bestuur kennis genomen van het rapport van de jaarrekening 2013. Zowel de jaarrekening 
2013 alsmede nog de jaarrekening 2012 is goedgekeurd en door het bestuur vastgesteld.  
 
Het bestuur bestaat statutair uit: 
F.H. van Lunteren, voorzitter 
C. van Maris, secretaris  
P.C.W. Hogendoorn  
R. Zwijnenburg 
K.F.K. De Belder 
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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. 
 
Er hebben verder geen belangrijke stellige bestuurlijke voornemens plaatsgevonden. Ieder jaar 
wordt door het Bestuur opnieuw bepaald welke aanvragen worden gehonoreerd. 
 
 
 
Activiteitenverslag: 
 
Restauratie van de muurtekening van De Stuers 
Eind 2012 zijn door het Academisch Historisch Museum acties ingezet om de muurtekening 
van De Stuers in het trappenhuis van het Academiegebouw te restaureren. In 2014 is de 
restauratie afgerond.  
 
Publicatie restauratie van de Stuers 2015 
Er is een initiatief gestart voor een publicatie rondom de restauratie van de Stuers 2015. Dit 
project zal in 2015 worden uitgevoerd indien voldoende inkomsten worden binnengehaald ter 
dekking van de kosten van de publicatie. Er zijn aanvragen voor externe subsidies bij 
verschillende stichtingen ingediend. Bureau Arte Quatro ondersteunt de aanvragen voor 
fondsenwerving zal daartegenover 10 procent van de geworven gelden in rekening brengen.  
De uitgevers van de publicatie zijn Stichting Historische Commissie voor de Leidse 
Universiteit Leiden en het Academisch Historisch Museum.  
 
Website Icones 
In juni 2015 zal de website Icones, presentatie portretten Hoogleraren, worden gelanceerd. Er 
is een begroting opgesteld en Prof. Van Lunteren zal zorgen voor de financiering van de 
kosten, aanvragen zijn gedaan bij het College van Bestuur en bij het LUF.   
 
 
 
 
    JAARREKENING 2014 
 

 
 

- Balans 
- Staat van Baten en lasten 
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(na bestemming resultaat)

ACTIVA
Vlottende Activa
Vorderingen 368€           519€          
Liquide middelen 60.605€     63.365€     
Totaal vlottende activa 60.973€        63.884€        

TOTAAL ACTIVA 60.973€       63.884€       

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserve 60.973€     61.577€     
Totaal eigen vermogen 60.973€        61.577€        

Kortlopende schulden
Schulden 0€                2.307€       
Totaal kortlopende schulden 0€                   2.307€           

TOTAAL PASSIVA 60.973€       63.884€       

Balans per 31 december 2014

2014 2013
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BATEN
Baten van derden
Overige subsidies en bijdragen 3€             13.559€   
Totaal baten van derden 3€                13.559€    

Financiele baten
Rente bankrekeningen 368€         519€         
Totaal baten van derden 368€            519€          

TOTAAL BATEN 371€           14.078€   

LASTEN
Instellingslasten
Restauratiekosten 931€         7.144€     
UBL digitaliseringskosten 0€             2.307€     
Totaal instellingslasten 931€            9.451€       

Financiele lasten
Bankkosten 44€           70€           
Totaal financiele lasten 44€              70€             

TOTAAL LASTEN 975€           9.521€      

EXPLOITATIE RESULTAAT 604-€           4.557€      

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

2014 2013
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Toelichting behorende bij de jaarrekening 
Algemeen 
Ingevolge artikel 9 van de statuten van de Stichting wordt hierbij rekening en verantwoording 
afgelegd over het geldelijk beheer over verslagjaar 2014. De stichting stelt geen begroting op. 
 
Op 22 november 1930 werd de stichting “Historische Commissie der Rijksuniversiteit Leiden” 
opgericht. De stichting is statutair opgericht op 9 april 1969 waarbij de naam is gewijzigd in 
“Stichting Historische Commissie voor de Leidse Universiteit”.  
Op 19 mei 2009 zijn de statuten gewijzigd om de door de Fiscus verkregen ANBI-status voor 
de toekomst te behouden.  
 
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). 
 
Grondslagen voor waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 
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. 
 
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 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. 
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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. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen zijn opgenomen tegen de nominale waarden en staan ter vrije beschikking. 
 
Overige reserve 
Jaarlijks 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 bepaling van het resultaat  
 
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. 
 
Resultaatbepaling 
Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten enerzijds 
en de met de exploitatie samenhangende kosten anderzijds.  
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen: 
 
De Stichting Historische commissie voor de Leidse Universiteit is in het bezit van een fiscale 
ANBI-status per 1 januari 2008 op basis van een groepsbeschikking van de Universiteit Leiden 
per 5 augustus 2008. 
 
Diverse door de Stichting verworven activa zijn ter beschikking gesteld aan de Universiteit 
Leiden. 

  

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Nog te ontvangen rente 368€                519€               
Totaal vorderingen 368€              519€              

Liquide middelen
ING betaalrekening 115160 16.519€          19.279€         
ING Zakelijke spaarrekening 115160 44.086€          44.086€         
Totaal liquide middelen 60.605€        63.365€        

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve
Stand 1 januari 61.577€          57.020€         
Resultaatbestemming lopend jaar 604-€                4.557€            
Totaal algemene reserve ultimo jaar 60.973€        61.577€        

KORTLOPENDE SCHULDEN

Kortlopende schulden
UBL digitaliseringskosten 0€                     2.307€            
Totaal kortlopende schulden 0€                   2.307€           

TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2014

2014 2013
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Bestuursbezoldiging 
De bestuurders ontvangen geen bezoldiging van de Stichting Historische Commissie Leidse 
Universiteit.  
 
Werknemers 
Er zijn geen werknemers in dienst van de Stichting Historische Commissie Leidse Universiteit.  
 
  

Overige subsidies en bijdragen
Drs. N.H. Biegman 2€             2€             
Dr. M.C. vd Plas 1€             1€             
Div.personen bijdrage restauratie muurtekening Gradus 0€             13.556€   
Totaal schenkingen, donaties en dergelijke 3€                13.559€      

Overige kosten
Claudia Thunissen - restauratie krijttekeningen 418€         7.144€     
H. Wolters - restauratie tekeningen Stuers 513€         
UFL digitaliseringskosten 0€             2.307€     
Totaal overige kosten 931€            9.451€        

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

2014 2013
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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 2013  
De jaarrekening 2013 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 juni 2014. De 
bestuursvergadering heeft besloten het resultaat over 2013 van € 4.557 toe te voegen aan de 
algemene reserve.  
 
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014 
Door het bestuur wordt voorgesteld het negatieve resultaat ad € 604 de volgende bestemming 
te geven. Het resultaat over 2014 van € 604 wordt onttrokken aan de algemene reserve.  
Bovengenoemd voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.  
 
Overzicht  
Bestemming exploitatieresultaat 
Het gerealiseerde exploitatie resultaat wordt geheel onttrokken cqtoegevoegd aan de 
Algemene Reserve, conform de doelstelling van de stichting.  
 
 

 
 

 

 

Het gerealiseerde saldo wordt toegevoegd cq onttrokken aan: 
de "Algemene reserve" 604-€         4.557€     
Totaal naar reserve 604-€                 4.557€           

BESTEMMING EXPLOITATIERESULTAAT 2014

2014 2013


