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ALGEMEEN 
 
Jaarverslag 2018 
Het jaarverslag over 2018 van het Leids Universiteits Fonds (LUF) is opgesteld conform de Richt-
lijn verslaggeving Organisaties zonder Winststreven (RJ640) van de Raad voor de Jaarverslagge-
ving. Het jaarverslag bestaat uit dit bestuursverslag, de geconsolideerde jaarrekening van de 
Stichting Leids Universiteits Fonds en de enkelvoudige jaarrekeningen van de Stichting Leids Uni-
versiteits Fonds en de Stichting Administratiefonds Leiden. 
 
Oprichting en doelstelling 
De Stichting Leids Universiteits Fonds, statutair gevestigd in Leiden, is in 1890 opgericht door een 
aantal hoogleraren die de kwaliteit en de onafhankelijkheid van het academisch onderzoek en on-
derwijs wilden waarborgen.  
 
Dit streven naar kwaliteit en onafhankelijkheid werd vertaald naar de statutaire doelstelling van het 
Leids Universiteits Fonds:  
 
De bevordering van de bloei van de Universiteit Leiden, door onder meer: 
 

 het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, in het bijzonder door het in-
stellen van bijzondere leerstoelen; 

 het bevorderen van betrokkenheid van alumni van de Universiteit Leiden bij haar ontwikke-
ling;  

 het bevorderen van ondersteuning door alumni van daarvoor in aanmerking komende acti-
viteiten ten behoeve van de Universiteit Leiden; 

 het bevorderen van niet-wetenschappelijke activiteiten binnen de academische gemeen-
schap van de universiteit, waaronder in het bijzonder activiteiten die ten goede komen aan 
de studentengemeenschap. 
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2018 in vogelvlucht 
 
Het Leids Universiteits Fonds is ook in 2018 weer ondersteund door vele begunstigers. Hun finan-
ciële bijdragen zorgen er mede voor dat wetenschappers aan de Universiteit Leiden hun excellente 
werk kunnen doen en dat studenten zich kunnen ontplooien. Veel belangrijker nog is de mentale 
steun, de betrokkenheid bij de Universiteit die deze financiële bijdragen vertegenwoordigen. Dank-
zij de betrokkenheid van al onze schenkers, is er draagvlak voor het werk van de Universiteit, 
waardoor oplossingen voor de vele uitdagingen, de vele vraagstukken waarmee onze samenleving 
geconfronteerd wordt, gevonden kunnen worden. Wij zijn onze vele donateurs, schenkers en vrij-
willigers buitengewoon dankbaar voor deze betrokkenheid. Wij zullen er alles aan doen wat in on-
ze macht ligt om hen blijvend te betrekken.  
 
2018 was wat inkomsten uit giften en schenkingen betreft een zeer goed jaar. De baten uit fond-
senwerving ad € 2,3 miljoen waren aanzienlijk hoger dan in 2017 en meer dan 1,5 keer zoveel als 
begroot. De ontvangst van een tweetal aanzienlijke nalatenschappen alsmede de instelling van 
een aantal mooie fondsen op naam, waaronder het Nypels-Tans PTSS fond van € 500.000, zijn de 
voornaamste redenen voor deze stijging. De beleggingsresultaten vielen echter tegen in 2018. 
Over 2018 was het rendement - 6,1% (- € 2,2 miljoen). Mede als gevolg hiervan en door een toe-
name in de subsidieverlening is het groepsvermogen van het LUF in 2018 gedaald van € 40.6 mil-
joen naar € 36.9 miljoen. In de eerste maanden van 2019 is het beleggingsverlies grotendeels 
goedgemaakt en is het vermogen weer bijna terug op het niveau van begin 2018. 
 
De bestedingen ten gunste van de doelstelling waren hoger dan in 2017 en dan begroot, waar we 
zeer verheugd over zijn. Om stabiele toekenning van subsidies uit de fondsen op naam te waar-
borgen heeft het bestuur in 2018 besloten aan elk fonds op naam voortaan een vast rendement 
van 3% over het belegde vermogen aan het begin van het jaar toe te rekenen. Het beleggingsbe-
leid van het LUF is daarop inmiddels afgestemd. De kosten zijn gedaald ten opzichte van 2017 en 
zijn ook lager dan begroot. Deze daling is voor een groot deel het gevolg van lagere personeels-
lasten vanwege de vacante directiepositie.   
 
In 2018 zijn belangrijke stappen gezet in de intensivering van de samenwerking tussen het LUF en 
de universiteit met als doel de impact van het fonds te vergroten binnen de universitaire gemeen-
schap.  Dit wordt een van de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren.  
Vanzelfsprekend is het uitgangspunt dat het LUF zelfstandig blijft met onafhankelijke bestedings-
commissies, die slechts twee richtlijnen hebben: de doelstelling van het fonds en de wens van de 
gever.  
 
Een van de belangrijkste stappen in de intensivering van de samenwerking is de toetreding van de 
rector magnificus tot het Dagelijks Bestuur in maart 2018, een historische gebeurtenis. Daarnaast 
heeft de intensivering geleid tot bundeling van krachten op het gebied van communicatie en fond-
senwerving en efficiëntievoordelen door outsourcing van activiteiten. Zo is in 2018 de outsourcing 
van de financiële administratie gerealiseerd, met als doelstelling efficiency op de langere termijn. In 
dit verband is de functie van financieel manager vervallen. Een parttime externe controller is nu 
belast met de financiële eindverantwoording. De nieuwe LUF-website – gehost door de universiteit 
– is live gegaan en de werving van studentleden wordt door de universiteit voor haar rekening uit-
gevoerd voor het LUF.  
 
Ook is afgesproken dat het LUF alle particuliere fondsenwerving voor zijn rekening zal nemen en 
dat het LUF het merk zal worden waaronder deze geworven zullen worden.  Er zijn afspraken ge-
maakt over de LUF taakverdeling tussen de directeur van het LUF en de directeur van het Alumni-
bureau. Hierbij heeft de directeur LUF als primaire focus externe vertegenwoordiging en fondsen-
werving in het hogere segment, terwijl de directeur Alumnirelaties & Fondsenwerving verantwoor-
delijk is voor fondsenwerving reguliere donateurs en studentleden, communicatie, evenementen en 
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aansturing van de organisatie. De directeur Alumnirelaties en Fondsenwerving wordt voor deze 
werkzaamheden gedetacheerd aan het LUF en rapporteert dan ook aan het bestuur van het LUF. 
Medio 2018 is de search gestart naar een nieuwe LUF-directeur, die in het najaar voltooid is. Het 
bestuur is zeer verheugd dat mevrouw Eline Danker in het najaar van 2018 deze functie heeft aan-
vaard en per 7 januari 2019 is begonnen. Zij heeft ruime ervaring in eindverantwoordelijke com-
merciële en fondsenwervende functies opgedaan bij onder andere Filmmuseum EYE en Nationale 
Opera & Ballet. Zij heeft daar nieuwe verdienmodellen en fondsenwerving succesvol ontwikkeld en 
uitgevoerd. Daarmee heeft zij de bijdrage van deze steeds belangrijker geldstroom én het draag-
vlak voor de kunstvormen aanzienlijk uitgebreid. 
Wij zijn Lilian Visscher, directeur Alumnirelaties en Fondsenwerving, zeer dankbaar voor het waar-
nemen van de taken van de LUF directeur in 2018 en zijn zeer blij dat ze aan het LUF verbonden 
blijft voor de in de vorige alinea vermelde taken. Ook danken wij de medewerkers voor hun grote 
inzet, enthousiasme en betrokkenheid waarmee zij het afgelopen jaar gewerkt en bijgedragen 
hebben aan de bloei van onze Alma Mater. 
 
Fondsenwerving voor Universiteiten wordt een steeds belangrijker extra geldstroom. Wij zijn ons 
bewust dat wij als Fonds daar nog veel meer aan kunnen doen. Wij willen de komende jaren het 
werk van de Universiteit nog veel uitgebreider ondersteunen. Om dat te bereiken, zullen wij in 
2019 met een nieuw plan van aanpak komen. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen met onze 
huidige en potentiële schenkers nog veel meer impact voor wetenschappers en studenten van de 
Universiteit Leiden kunnen maken. We hebben er vertrouwen in dat we dat samen met alle sta-
keholders tot een succes zullen maken.  
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RESULTAAT 2018 
 
Het geconsolideerde vermogen van het LUF en de door het LUF beheerde stichtingen is in 2018 
gedaald van 40,6 miljoen euro naar 36,9 miljoen euro. Het geconsolideerde resultaat van ruim 
€ 3,7 miljoen negatief is als volgt gerealiseerd: 
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN     begroting     
(in euro's) 2018   2018   Verschil 
              
Baten             
  Giften en baten uit fondsenwerving 2.334.662   1.480.000   854.662 
  Financiële baten -2.236.355   1.401.400   -3.637.755 
  Overige baten 1.815   3.800   -1.985 

    100.122   2.885.200   -2.785.078 
              
Bestedingen           
  Verstrekte subsidies 2.974.941   2.019.900   955.041 
  Alumnicommunicatie 109.972   119.000   -9.028 
  Alumni-activiteiten 19.005   23.500   -4.495 
  Alumnibestand 5.052   5.500   -448 

    3.108.970   2.167.900   941.070 
              
Kosten             
  Personeelskosten 461.215   531.600   -70.385 
  Huisvestingskosten 9000   10.750   -1.750 
  Kantoorkosten 23.022   34.300   -11.278 
  Algemene kosten 61.476   59.150   2.326 
  Financiële lasten 119.441   89.600   29.841 
  Doorberekende kosten -2.500   -3.100   600 
    671.654   722.300   -50.646 
              
SALDO STAAT VAN BATEN EN LATEN -3.680.502   -5.000   -3.675.502 
 

Het totale resultaat is ca. € 3,7 miljoen lager dan begroot, voornamelijk als gevolg van lagere be-
leggingsresultaten. Hier staan € 855.000 hogere giften en baten uit fondsenwerving tegenover. 
Ook de verstrekte subsidies zijn in 2018 hoger geweest dan begroot (circa € 955.000). 
 
De personeelskosten zijn in 2018 lager dan begroot, aangezien in de begroting rekening was ge-
houden met de indiensttreding van een nieuwe directeur. Deze is echter in 2019 aangetreden. Te-
vens zijn de kantoorkosten lager dan begroot, als gevolg van lagere automatiseringskosten. Hier 
staat tegenover dat met name de financiële lasten de begroting overtreffen door hogere beheer-
kosten van de effecten. 
 
Het negatieve resultaat van circa € 3,7 miljoen is voor circa € 1,7 miljoen negatief toe te rekenen 
aan de geoormerkte doelen van Fondsen op Naam, voor € 0,46 miljoen negatief aan de door het 
LUF beheerde stichtingen en voor € 1,54 miljoen negatief aan de algemene doelstelling van het 
LUF.  
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VERMOGEN  
 
Het vermogen bedraagt per 31 december 2018 € 36.939.344 en bestaat uit:  

 Het ‘vastgelegde vermogen’ van het LUF (kapitaal en algemene reserve) : € 14,8 M 
 De ‘vrije’ algemene reserve van het LUF : € 4,3 M  
 De vermogens van de fondsen op naam : € 17,6 M 
 De vermogens van de door het LUF bestuurde stichtingen : € 7,7 M 

 
In figuur 1 is te zien dat het geconsolideerde vermogen van het Leids Universiteits Fonds in 2018 
is afgenomen. 
 
Figuur 1 

 

 
 
Meerjarenoverzicht vermogen  
 
Kapitaal 
Artikel 25 van de Statuten bepaalt dat het kapitaal van de Stichting Leids Universiteits Fonds wordt 
gevormd door: 

 de sommen door de stichters in 1890 bijeengebracht tot het leggen van de grondslag van 
het Fonds (ca. 9.000 gulden); 

 erfstellingen en legaten; 
 giften op voorstel van het Dagelijks Bestuur; 
 een deel van de jaarlijkse inkomsten van het Fonds, hetgeen het Algemeen Bestuur op 

voorstel van het Dagelijks Bestuur kan besluiten. 
 
 Algemene reserve 
De Algemene reserve is vrij besteedbaar en dient als dekking voor risico's op korte termijn en om 
zeker te stellen dat het Leids Universiteits Fonds ook in de toekomst aan zijn verplichtingen kan 
voldoen. In de toelichting op de geconsolideerde balans is het beleid ten aanzien van omvang en 
functie van de algemene reserve toegelicht. Om risico’s op korte termijn en op lange termijn (be-
leggingsrisico’s) af te dekken, zou een totale omvang van de algemene reserve van circa 
€ 4,9 miljoen gewenst zijn. Per 31 december 2018 bedraagt de geconsolideerde algemene reserve 
€ 4,4 miljoen. Deze omvang brengt met zich mee dat het LUF zich geen zorgen hoeft te maken 
over de continuïteit op korte en middellange termijn. 
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Fondsen op Naam 
Een belangrijk deel van het totale vermogen van het LUF wordt gevormd door Fondsen op Naam. 
Dit zijn fondsen opgericht met een omvangrijke schenking of legaat. De naamgevers van deze 
fondsen hebben een specifiek doel gedefinieerd, waaraan de opbrengsten van het betreffende 
fonds ten goede komen. Een belangrijk deel van de in de jaarrekening vermelde subsidiebestedin-
gen komt ten laste van deze Fondsen op Naam. In 2018 zijn tien nieuwe Fondsen op Naam inge-
steld, terwijl vijf fondsen werden opgeheven. Ultimo 2018 telt het LUF 70 Fondsen op Naam. Meer 
informatie over deze fondsen en hun doelstellingen vindt u in de bijlage Fondsen op Naam.  
 
Stichtingen 
Het bestuur van het LUF voert het bestuur over een aantal stichtingen, waarvan de cijfers zijn op-
genomen in de geconsolideerde jaarrekening. Meer informatie vindt u in de bijlage Stichtingen. 
 
BATEN 
 
Het LUF heeft twee belangrijke inkomstenbronnen: de jaarlijkse inkomsten uit fondsenwerving, 
resulterend in donaties, schenkingen en legaten, en de financiële baten, gegenereerd uit het be-
legd vermogen. In figuur 2 is te zien hoe de verschillende inkomstenbronnen zich tot elkaar ver-
houden. Aangezien de financiële baten in 2018 negatief waren, zijn deze in het diagram buiten 
beschouwing gelaten. 
 
Figuur 2 

 
In 2018 heeft het LUF in totaal ruim € 2,3 miljoen aan giften en baten uit fondsenwerving mogen 
ontvangen. Het LUF is de ruim 10.000 alumni en circa 9.000 studenten die hebben bijgedragen 
zeer erkentelijk. 
 
Donaties 
Het totaalbedrag aan donaties bedraagt circa € 540.000 
Bijdragen donateurs algemeen € 346.000 
Bijdragen Sleuteldragers € 162.000 
Bijdragen Student-leden € 32.000 
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Bijdragen donateurs algemeen 
Deze belangrijke groep donateurs is de basis waarop de doelbesteding van het LUF is gebouwd. 
Velen van hen steunen het LUF al jaren, niet zelden al tientallen jaren. Door middel van onder 
meer de jaarlijkse nieuwsbrief, de Dies voor Alumni en de Cleveringa-lezingen blijven onze dona-
teurs goed geïnformeerd en worden ze betrokken bij de besteding van hun giften. Van de donaties 
ontvangt het LUF ca. 50% via doorlopende machtigingen. De overige giften worden meestal ont-
vangen naar aanleiding van donatieverzoeken per brief of per e-mail.  
 
Bijdragen Sleuteldragers 
De Sleuteldragers vormen een waardevol netwerk van alumni met een grote persoonlijke betrok-
kenheid bij de universiteit. Dankzij de jaarlijkse Sleuteldragersbijeenkomsten en andere bijeen-
komsten speciaal voor Sleuteldragers vormen zij een betrokken, goed geïnformeerd en hecht net-
werk ten bate van de universiteit.  
 
Sleuteldragers doneren minimaal € 500,- per jaar gedurende vijf jaar of € 2.500,- in één keer door 
middel van een fiscaal voordelige schenkingsovereenkomst. Echtparen doneren samen minimaal 
€ 750,- per jaar of € 3.750,- in één keer. Het aantal Sleuteldragers is in 2018 gestegen van 399 
naar 406. In totaal zijn er in 2018 108 personen (opnieuw) Sleuteldrager geworden.  
 
Bijdragen Student-leden  
In 2018 mocht het LUF ruim 2.000 nieuwe studentleden verwelkomen. Zo komt het totaal aantal op 
circa 9.000. Deze leden doneren jaarlijks, tot aan hun afstuderen,  € 5 aan het doel van hun keuze: 
hun eigen studie- of studentenvereniging of het Mandela Scholarship Fund. Het LUF wordt in de 
werving van nieuwe studentleden bijgestaan door de verenigingen zelf. Het is voor hen een manier 
om extra inkomsten te bewerkstelligen. Zo is er In 2018 € 43.025 door het LUF uitgekeerd, waar-
van € 16.310 aan het Mandela Scholarship Fund. 
 
Daarnaast zorgt het student-lidmaatschap ervoor dat het LUF bekendheid geniet onder de studen-
ten in Leiden en op de campus Den Haag. Ook blijven studentleden na hun afstuderen vaak als 
alumnus of alumna donateur, wat ook kan in de vorm van het Jong Sleuteldragerschap. 
 
Schenkingen en legaten 
“Laat ambities tot bloei komen!“ Een zin die wij geregeld bezigen en een belofte die wij alleen kun-
nen waarmaken door de vele donaties van betrokken alumni van de Universiteit Leiden. Met hun 
steun werken onderzoekers in Leiden aan innovatieve projecten, zetten de wetenschappers van de 
toekomst hun eerste stap op de academische ladder en organiseren vele studenten bijzondere 
activiteiten.  
 
Het LUF heeft in 2018 onder meer de volgende schenkingen ontvangen: 
 

 € 500.000 voor het Nypels-Tans PTSS Fonds 
 € 119.500 van Stichting Verpakking en Milieu voor het LUF-SVM Fonds 
 € 100.000 voor het Betsy Brouwer Fonds 
 € 100.000 ten behoeve van het Fonds Mr. J.J. van Enter ‘Pro Universitate’ 
 € 73.524 van Stichting Gieskes-Strijbis Fonds voor het Kalshoven-Gieskes Forum 
 € 55.543 voor het Fonds UNICEF-Chair Children’s Rights, waarvan € 10.000 van Simmons 

en Simmons 
 € 50.000 voor het Kroese-Duijsters Fonds 
 € 30.000 t.b.v. het Fonds Vrienden van de Juridische Faculteit 
 € 30.000 voor het Kuiper-Overpelt Studiefonds 
 € 25.000 ten behoeve van het Nypels-van der Zee Fonds 
 € 20.020 als toevoeging aan het Swaantje Mondt Fonds 
 € 10.000 voor het Mr.Ir. Deisz Barendregt Fonds 
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 € 10.000 ten behoeve van het Han-Crebolder Fonds 
 € 17.500 van Stichting Wijnkeul voor studentenactiviteiten (CASSA) 
 € 9.600 t.b.v. het Fonds voor Z.- en Z.O.-Aziatische Kunst 
 € 9.000 van The Enthoven Foundation Inc. voor het Mr M. Enthoven Fonds 
 € 8.500 van Stichting Vogelgezang  
 € 5.000 ten behoeve van Het Bakels Fonds 
 € 5.000 van mw. A.F.F. Stas Bax 
 € 5.000 ten behoeve van het Jobje van den Bergh-Simons Fonds 
 € 4.178 (USD 5.000) van Ian Cohn voor  The Palloures Project  van dr. Bleda Düring  

 
In 2018 is de nalatenschap van Dr. F. Hofman Plas afgewikkeld, waarbij het LUF een bedrag van 
bijna € 140.000 mag verwachten te ontvangen. Tevens is het LUF in 2017 als enig erfgenaam 
aangemerkt in de nalatenschap van mevrouw Diederiks-Verschoor. In 2018 is uit deze nalaten-
schap reeds een voorschot ontvangen van € 130.000. Op het moment van opstellen van de jaarre-
kening kan de totale omvang van de nalatenschap nog niet met zekerheid worden vastgesteld. 
 
Financiële Baten 
 
Beleggingsresultaat 2018 
In 2018 is op de beleggingen een negatief nettorendement van 6,1% behaald (2017: 7,6%).  
 
Vermogensbeheerder 
Het vermogensbeheer wordt sinds 1 juli 2012 verzorgd door Van Lanschot Private Office.  
 
Beleggingsbeleid 
De hoofdpunten van het beleggingsbeleid worden hieronder kort samengevat. 
 
Opzet 
Het belegde kapitaal van het LUF en de gelieerde stichtingen is ondergebracht in de Stichting Ad-
ministratiefonds Leiden (StAL) 
 
Doelstelling 
De keuze om het vermogen te beleggen is ingegeven door de wens om het vermogen op lange 
termijn in reële termen in stand te houden. Het beleggingsbeleid kan worden gekenmerkt als ‘liabi-
lity-driven investing’: het is inkomensgericht en risicomijdend. De inkomsten uit de beleggingspor-
tefeuille worden aangewend voor (subsidie)uitgaven. Er wordt gestreefd naar een reëel rendement 
van 3 tot 4% langjarig gemiddeld op jaarbasis.  
 
Uitkeringsbeleid 
Jaarlijks wordt er per fonds op naam dat in StAL belegt en een vermogens instandhouding ver-
plichting heeft,  2,5 % van het vermogen per 1 januari (3%-0,5% beheervergoeding) als subsidie-
budget ter beschikking gesteld. Dit vermogen wordt eenmaal per kwartaal aangepast naar rato van 
in het afgelopen kwartaal gedane uitkeringen, ontvangen schenkingen en andere bijstortingen. 
Eventuele veranderingen in het uitkeringspercentage worden geleidelijk doorgevoerd om grote 
schommelingen in de subsidiebudgetten zoveel mogelijk te voorkomen.  
 
Indeling portefeuille 
De beleggingsportefeuille is ingericht volgens het in 2014 vastgelegde beleggingsplan en bestond 
in 2018 voor 44% uit vastrentende waarden en 56% aandelen. In de jaarrekening van StAL wordt 
een gedetailleerd overzicht gegeven van de indeling van de portefeuille.  
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BESTEDINGEN 
 
Algemeen 
In 2018 is er in totaal circa € 2,9 miljoen aan subsidies toegekend aan onderzoeks- en onderwijs-
projecten en studentenactiviteiten (2017: € 1,7 miljoen). Van de toegekende subsidies van circa 
€ 2,9 miljoen is circa € 54.000 toegekend door stichtingen die door het LUF worden bestuurd. 
 
De toegekende subsidies bestaan voor het grootste deel uit wetenschappelijke subsidies (voor 
onderzoek en onderwijs). Ook kent het LUF diverse mogelijkheden voor subsidies voor studenten, 
zoals studiereizen.  
 
Subsidies Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) 
De overgrote meerderheid van de subsidiebedragen wordt toegekend door de Commissie Weten-
schappelijke Bestedingen (CWB), die bestaat uit zeven hoogleraren die elk een faculteit vertegen-
woordigen. Leden worden voor drie jaar benoemd en kunnen één keer herbenoemd worden. 
 

Subsidies per faculteit         
(bedragen in euro's) 2018   2017   
          
Faculteit der Archeologie 87.775   74.532   
Faculteit der Geesteswetenschappen 677.121   686.178   
Faculteit der Geneeskunde 740.459   110.958   
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 454.264   374.385   
Faculteit der Sociale Wetenschappen 240.458   109.555   
Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 270.658   70.648   
Faculteit Governance & Global Affairs 22.225 5.966 
Algemeen 282.659   219.436   

Totaal wetenschappelijke subsidies 2.775.619   1.651.657   

          
 

 
Subsidies voor wetenschappelijke projecten 
Jaarlijks worden door de Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) projectsubsidies 
toegekend voor onderzoeks- en onderwijsprojecten, merendeels variërend van € 5.000 tot 
€ 25.000. De middelen zijn afkomstig uit de Fondsen op Naam van het Leids Universiteits Fonds 
en vanuit de samenwerking van het LUF met de Gratama-Stichting, de Stichting Elise Mathilde 
Fonds en de Stichting Verpakking en Milieu. Deze subsidies voor academisch talent vormen vaak 
een belangrijke springplank naar aanvragen bij NWO en andere instellingen. In het kader van deze 
jaarlijkse subsidieronde werden in 2018 voor 105 projecten aanvragen ingediend. Op basis van het 
beschikbare budget per fonds konden 31 projecten (30%) worden toegewezen voor een totaalbe-
drag van € 552.288. Hieronder het overzicht van de wetenschappers aan wie een subsidie werd 
toegekend. 
 
Bakels Fonds voor natuurwetenschappelijk onderzoek binnen de archeologie: 

 Mevrouw Dr. Sarah A. Schrader (Archeologie), Stressed Out: An Analysis of Archaeological 
Hair Cortisol, € 5.000 

Prof.dr. A.W. Byvanck Fonds voor onderzoek betreffende de klassieke Oudheid op het snijvlak van 
archeologie, kunstgeschiedenis, oude geschiedenis en klassieke talen: 

 Mevrouw Dr. Marike van Aerde (Archeologie), The Buddha and the Silk Roads, € 2.890 
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 De heer Dr. Miko Flohr (Geesteswetenschappen), An unequal city? Houses, Wealth and 
Poverty in Roman Paestum, € 5.070 

 De heer Lennart Wouter Kruijer MA (Archeologie), Itinerant semantics in Late Hellenistic 
Samosata: the impact of global objects, € 4.500 

 Mevrouw S.M. (Suzan) van de Velde MA (Archeologie), Moving Statues. The introduction 
and impact of Greek statuary in Republican Rome, € 2.010 

Den Dulk-Moermans Fonds voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gezondheid in 
brede zin: 

 Mevrouw Rachel Knevel, MD PhD (Geneeskunde/LUMC), G-Prob: A novel tool for early 
precision medicine through genetic profiling in patients with synovitis, € 25.000 

 De heer Dr. Konda Babu Kurakula (Geneeskunde/LUMC), Sex hormone paradox in pulmo-
nary arterial hypertension: Why females are susceptible?, € 25.000 

 Mevrouw Dr. A.A. Ramkisoensing (Geneeskunde/LUMC), Cardiomyogenic differentiation in 
pathological microenvironments: How host tissue affects guest cells, € 25.000 

 Mevrouw Dr. Jutte J.C. de Vries (Geneeskunde/LUMC), Een nieuwe brede benadering van 
diagnostiek naar hersenontsteking, € 24.150 

Elise Mathilde Fonds/LUF voor alle wetenschapsgebieden: 

 De heer Roberto Arciero, MA (Archeologie), lrrigating the Murghab inner delta in Turkmeni-
stan and the emergence of the Oxus Civilization, € 5.000 

 Mevrouw Dr. Mariëtte Boon (Geneeskunde/LUMC), Towards a new gold standard to quan-
tify brown fat activity in humans, € 25.000 

 Mevrouw Prof.dr. Mirjam de Bruijn (Geesteswetenschappen), Integrating digital realities in 
academic education: Pilot Digital Skills hub for African Studies, € 24.750 

 De heer Dr. Max J. van Duijn (Wiskunde & Natuurwetenschappen), Een sprekend verhaal: 
pilotstudie naar de ontwikkeling van kinderen als verhalenvertellers en gedachtenlezers, 
€ 24.167 

 Mevrouw Dr. Diana van den Heuvel (Geneeskunde/LUMC), Understanding the role of the 
PAF1 complex in transcription restart after DNA damage repair, € 25.000 

 Mevrouw Dr. Rachel Schats (Archeologie), Mapping Medieval Malaria. A multidisciplinary 
study of malaria in human skeletal remains, € 9.800 

 De heer Dr. P.A.F. (Peter) Verhaar (Geesteswetenschappen), Duurzame toegang tot boek-
historische data, € 11.190 

Gratama Stichting/LUF voor alle wetenschapsgebieden, bij voorkeur projecten met maatschappe-
lijke relevantie: 

 Mevrouw Dr. Janne van Doorn (Rechtsgeleerdheid), Naar een beter geïnformeerd alge-
meen publiek: een gebrek aan informatie over schadevergoeding aan slachtoffers als ver-
klaring voor de punitiviteitskloof, € 10.890 

 Mevrouw Dr. C. (Carola) J.A. van Eijk (Governance & Global Affairs), Waarde productie of 
vernietiging? Conflicterende belangen in coproductie, € 12.265 

 De heer Jörg Gross, PhD (Sociale Wetenschappen), How (in)dependence shapes individu-
alism, cooperation, and the provision of public goods, € 25.000 

 Mevrouw Dr. Gisela Hirschmann (Sociale Wetenschappen), Playing with the enemy. The 
impact of collaborative musical performance as arts-based peacebuilding, € 24.981 

 Mevrouw Dr. Verena Ly (Sociale Wetenschappen), Challenge versus threat: Changing 
mastery and control to foster resilience, € 20.631 

 Mevrouw Dr. Honorata Mazepus (Governance & Global Affairs), How Do Citizens Reason 
About Mass Violence in Distant Communities?, € 9.000 

 Mevrouw Dr. Marret K. Noordewier (Sociale Wetenschappen), How to prevent disengage-
ment in complex problem-solving tasks, € 23.775 
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 De heer Dr. Andrei Poama (Governance & Global Affairs), Do Disadvantaged Offenders 
Deserve to be Punished? An Experimental Study of the Relation between Retributive and 
Distributive Desert, € 9.000 

 Mevrouw Fatemeh Tabassi Mofrad, MA (Sociale Wetenschappen), Mapping Sex-by-
genotype Interactions in Brain Functions: Connectivity between Polymorphisms of Dopa-
mine Related Genes and Sexual Dimorphism in Cognitive Flexibility and Inhibition, € 
25.000 

 De heer Dr. Vineet Thakur (Geesteswetenschappen), The Liberal Internationalism of V.S. 
Srinivasa Sastri, € 5.700 

 De heer Dr. Joris van der Voet (Governance & Global Affairs), Co-production in public ser-
vices: Does involving citizens help or harm performance?, € 12.694 

Mulder-Hamelers Fonds voor onderzoek op het gebied van endocrinologie: 

 Mevrouw Dr. Yanan Wang (Geneeskunde/LUMC), Short-chain fatty acids as a novel tool to 
treat cardiometabolic disorders: a key role of gut microbiota?, € 24.825 

Nypels van der Zee Fonds ter ontwikkeling en verbetering van technologieën in de geneeskunde: 

 De heer Dr. Noel F.C.C. de Miranda (Geneeskunde/LUMC), A novel genetic test for pre-
dicting the success of cancer immunotherapy, € 25.000 

Fonds voor Romeinse Archeologie voor onderzoek naar Romeinse archeologie (1e eeuw vChr - 5e 
eeuw nChr): 

 De heer Dr. Ir. M.J. (Mark) Driessen (Archeologie), Analyse van touwresten uit de Romein-
se haven te Velsen, € 5.000 

Stichting Verpakking en Milieu/LUF voor projecten op het gebied van verpakking en milieu 

 De heer Dr. Stefano Cucurachi (Wiskunde & Natuurwetenschappen), One-Bag-at-a-Time. 
Assessing the efficacy and the impacts of policy interventions on the use, fate, and envi-
ronmental impacts of disposable plastic carrier bags. 

 
Subsidies voor congresbezoek, studieverblijf, congresorganisatie en overige aanvragen 
Naast de projectsubsidies verleent de CWB kleinere subsidies (tot € 2.000) aan promovendi die als 
deel van hun promotietraject een congres bezoeken of een periode naar het buitenland. Ook wordt 
subsidie verleend aan wetenschappers die in Leiden een congres of workshop organiseren (tot 
€ 2.500). Naast dexe reguliere aanvragen wordt ad hoc subsidie verleend voor aanvragen die niet 
binnen de reguliere categorieen vallen. In 2018 werd zo voor 137 aanvragen in totaal voor 
€ 219.000 aan subsidies verstrekt. 
 
Overige wetenschappelijke subsidies 
Een aantal fondsen op naam heeft een eigen doelbestedingscommissie dan wel een heel 
specifieke bestemming. De grootste fondsen onder deze categorie zijn het Vaes-Elias Fonds, het 
Kalshoven-Gieskes Fonds en de Unicef-leerstoel Children’s Rights. In totaal werd via deze 
specifieke fondsen op naam in 2018 een bedrag van € 632.000 aan subsidies verleend. 
 
Studentensubsidies 
Aan studenten wordt op verschillende wijzen subsidie verleend: 
 subsidies voor studie, onderzoek of stage in het buitenland vanuit het LUF International Studie 

Fonds (LISF) en diverse andere studentenfondsen; 
 subsidies voor studentenactiviteiten door de Commissie Algemene Subsidies Studenten Activi-

teiten (CASSA); 
 bijdragen aan studenten- en studieverenigingen vanuit de donaties van studentleden; 
 prijzen voor studenten vanuit diverse fondsen. 
Deze subsidieverlening wordt hierna nader toegelicht. 
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Buitenlandsubsidies voor studenten 
 
LUF Internationaal Studie Fonds (LISF) 
Het LUF Internationaal StudieFonds (LISF) verleent subsidies aan studenten die voor studie, on-
derzoek of stage naar het buitenland gaan. In 2018 zijn 134 aanvragen ontvangen bij de commis-
sie, die bestaat uit wetenschappelijke vertegenwoordigers van de verschillende faculteiten. Aan 
112 aanvragen (84%) werd subsidie toegekend voor in totaal € 68.000. 
 
Han-Crebolder Fonds 
Het in 2018 nieuw ingestelde Han-Crebolder Fonds heeft als doelstelling studenten van de Facul-
teit der Rechtsgeleerdheid te stimuleren tot en te ondersteunen bij het opdoen van ervaring in het 
buitenland or middel van stages of onderzoek in het kader van hun studie. In 2018 werden drie 
toekenningen gedaan voor in totaal € 3.300. 
 
Dr. Edith Frederiksfonds 
Het Dr. Edith Frederiksfonds ondersteunt studenten in de medicijnen, met name op chirurgisch 
gebied, die naar het buitenland gaan voor onderzoek of stage. 
 
Mr. P. Heering sr. Fonds  
Het Mr. P. Heering sr. Fonds stelt studenten Rechtsgeleerdheid in staat ervaring op te doen in het 
buitenland op het gebied van Europees en internationaal recht. In 2018 is uit dit fonds aan twee 
studenten in totaal € 2.000 aan subsidies toegekend. 
 
Prof.mr. H.G. Schermers Studiefonds  
Het Prof.mr. H.G. Schermers Studiefonds heeft als doel Leidse rechtenstudenten de mogelijkheid 
te bieden om het buitenland te bezoeken voor studie, stage of talencursus. De focus daarbij ligt op 
studenten die zich verdiepen in het veld van internationaal institutioneel recht en in het bijzonder 
mensenrechten. In 2018 zijn er vier aanvragen ingediend bij het Prof.mr. H.G. Schermers Studie-
fonds. Alle aanvragen werden gehonoreerd, voor een totaalbedrag van € 8.000. 
 
Dr. A.M. Blok Fonds 
Het Dr. A.M. Blok Fonds stelt elk jaar geschikte en begaafde Leidse studenten in staat om gedu-
rende een deel van het studiejaar onderwijs te volgen of wetenschappelijk onderzoek te doen aan 
de Queen’s University in Kingston, Ontario, Canada. In 2018 werden zes aanvragen ingediend en 
vier toegekend voor een totaalbedrag van € 1.900. 
 
Subsidies vanuit de Commissie Algemene Studenten Activiteiten (CASSA)  
De Commissie Algemene Studenten Activiteiten (CASSA) bestaat uit studenten en alumni. Deze 
commissie beoordeelt subsidieaanvragen van studenten- of studieverenigingen voor bijzondere 
studentenactiviteiten. In 2018 werden 85 aanvragen ontvangen en werd aan 55 verenigingen een 
subsidie toegekend voor een totaalbedrag van bijna € 49.000. De subsidies betreffen merendeels 
lustrumactiviteiten, studiereizen, symposia en andere bijzondere activiteiten georganiseerd door 
studenten- dan wel studieverenigingen.  
 
Bijdragen aan verenigingen vanuit donaties van Student-leden  
Veel studenten worden ‘lid’ van het LUF als zij in Leiden gaan studeren. Deze donaties komen 
geheel ten goede aan de studenten-, studie- of gezelligheidsvereniging die de student kiest. Men 
kan ook kiezen voor het Mandela Scholarship Fund. In 2018 werd € 43.025 door het LUF uitge-
keerd, waarvan € 16.310 aan het Mandela Scholarschip Fund. 
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Prijzen voor studenten 
 
Leidse Universitaire Scriptieprijzen 
De Leidse Universitaire Scriptieprijzen worden beschikbaar gesteld door het Fonds Minerva Re-
unisten 1957/1961/1965, dat is ondergebracht bij het LUF. Per faculteit mag één voordracht wor-
den gedaan. Er worden jaarlijks drie Scriptieprijzen uitgereikt van respectievelijk € 3.000, €2.000 
en €1.000. De genomineerden/niet-winnaars ontvingen ieder een boekenbon van € 250. De 2018-
winnaar was Louise Verboeket (Rechtsgeleerdheid). Haar winnende scriptie had als titel “De pu-
blieke prijs. Een onderzoek naar de verdeling van publiek geld via prijsvragen”. 
 
LISF-prijs 
Iedere student die een LISF-beurs ontvangt, schrijft als tegenprestatie een verslag over zijn of haar 
ervaringen. Met dit verslag dingen zij mee naar de LISF-prijs. De prijs bedraagt € 500 plus een 
vergoeding van reis- en verblijfkosten voor een bezoek aan een van de plaatsen waar Leidse 
alumni op of rond 26 november een Cleveringa-bijeenkomst organiseren. De winnaar mag op deze 
bijeenkomst een voordracht geven. In 2018 werd de LISF-prijs gewonnen door Guanmian (Victor) 
Xu van de faculteit Geesteswetenschappen. Als student Geschiedenis deed hij archiefonderzoek 
in Indonesië naar de koloniale invloed op de Chinees-Javaanse suikerplantages in de periode 
1664 – 1809. 
 
Janneke Fruin-Helb Beurs 
De Janneke Fruin-Helb Beurs is in 2003 door het LUF ingesteld. Studenten die een onderzoeks-
voorstel indienen bij het LUF Internationaal Studiefonds (LISF) dingen mee naar de Janneke Fruin-
Helb Beurs van maximaal € 2.250. Kandidaten met een LISF-onderzoeksproject dat excelleert in 
kwaliteit en creativiteit, komen in aanmerking voor de beurs. In 2018 ontving Tim Rietbergen de 
Janneke Fruin-Helb Berus voor zijn voorstel tot het onderzoeken van een recent ontdekt fossiel 
van een vleermuis om zo meer inzicht te verkrijgen in hun vroegste evolutie, op uitnodiging van het 
American Museum of Natural History in New York. 
 
Bijzondere leerstoelen 
Het LUF maakt het mogelijk dat getalenteerde wetenschappers, zowel van binnen als van buiten 
de Universiteit Leiden, hun vakgebied uitbouwen. Met de instelling van bijzondere leerstoelen be-
vordert het LUF de ontwikkeling van nieuwe wetenschapsgebieden. Deze leerstoelen worden be-
kleed door bijzonder hoogleraren vanwege het LUF. Zij worden voor vijf jaar benoemd en kunnen 
in beginsel één keer worden herbenoemd. Daarna eindigt de bijzondere leerstoel of wordt die om-
gezet in een gewone leerstoel binnen de desbetreffende faculteit. 
 
Bijzonder hoogleraren vanwege het LUF 
Eind 2018 waren er zes bijzonder hoogleraren op zes wetenschapsgebieden, te weten: 
 Prof.mr. A.J. Blokland, Rechtsgeleerdheid, Criminology and Criminal Justice 
 Prof.dr. B.U. Forstmann, Sociale Wetenschappen, Neuroscientific testing of psychological mo-

dels 
 Prof.dr. P.J.A. Kessler, Wiskunde en Natuurwetenschappen, Botanische tuinen en botanie van 

Zuid-Oost Azië 
 Prof.dr. P.J.F. Lucas, Wiskunde en Natuurwetenschappen, Artificial Intelligence 
 Prof.dr. D.J. de Vries, Wiskunde en Natuurwetenschappen, Bouwhistorie en Erfgoed 
 Prof.dr. J.R. Wijbrans, Wiskunde en Natuurwetenschappen, Geologie 
Per eind juni 2018 eindigde na twee termijnen van vijf jaar en een jaar verlenging de bijzondere 
leerstoel Pers-, omroep- en mediarecht, die werd bekleed door prof.dr. A.W. Hins. Professor Hins 
ging per die datum met emeritaat. 
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Bijzonder hoogleraren vanwege de Stichting Lorentz Fonds 
Vanuit de Stichting Lorentz Fonds, die onderdeel is van het LUF, worden twee leerstoelen bekleed: 
 Lorentz-leerstoel Leiden: Prof.dr. J.W. van Holten, Theorie van superzwaartekracht en kosmo-

logie  
 Lorentz-leerstoel Utrecht: Prof.dr. P.P.A.M. van der Schoot, Theoretische natuurkunde 
 
Universitaire leerstoelen gefinancierd uit Fondsen op Naam 
Vier leerstoelen worden mogelijk gemaakt vanuit specifieke fondsen op naam dan wel samenwer-
kingsverbanden: 
 Betsy Brouwer Fonds, prof.mr. C. Waaldijk, Comparative Sexual Orientation Law 
 Gieskes-Strijbis Fonds, prof.dr. H. Duffy, Internationaal Humanitair Recht 
 Schermersleerstoel, prof.dr. N.M. Blokker, Internationaal institutioneel recht 
 Unicef, prof.mr. T. Liefaard, UNICEF Chair Children’s Rights 
 
LASTEN 
 
De kosten kunnen worden toegerekend aan de doelstellingen van het LUF (subsidieverstrekking 
en het bevorderen van betrokkenheid van alumni bij de universiteit), aan het werven van fondsen 
en aan algemene beheerskosten. In de bijlage bij de geconsolideerde jaarrekening is een kosten-
verdeling opgenomen, waaruit blijkt dat in 2018 de kosten van fondsenwerving 15,3% bedroegen 
van de baten uit fondsenwerving (2017: 22,6%). De algemene beheerskosten bedroegen 2,4% van 
de totale bestedingen aan de doelstelling (2017: 8,7%).  
 
PERSONEEL 
 
Per 31 december 2018 bestond de personele bezetting van het Bureau uit acht medewerkers 
(5,3 fte op basis van een 38-urige werkweek, ultimo 2017: 7,2 fte). 
 
GELIEERDE STICHTINGEN 
 
Naast de door het LUF bestuurde stichtingen is het LUF betrokken bij diverse stichtingen die bij-
dragen aan de bloei van de Universiteit Leiden. Het LUF adviseert en/of verleent diensten aan de 
volgende stichtingen: 

 Stichting Hazelhoff Van Huet 
Ten behoeve van onderzoek en onderwijs op het gebied van het Amerikaanse, Europese 
en internationale bank- en effectenrecht aan de Universiteit Leiden, ondergebracht in het 
Hazelhoff Centre for Financial Law 

 Stichting Bibliotheca Thysiana 
Ten behoeve van de instandhouding van de Bibliotheca Thysiana, Rapenburg 25 te Leiden 

 Kirchheiner Stichting Ombudsman en Democratie 
Ten behoeve van de leerstoel ‘Ombudsman, democratie, de rechten van de mens’ aan de 
Universiteit Leiden 

 Stichting ter financiering van Barge’s Anthropologica 
Ten behoeve van het Instituut Barge’s Anthropologica, gericht op de in Nederland aanwe-
zige fysische antropologische kennis 

 Cornelis van Vollenhoven Stichting 
Ten behoeve van de studie van het internationale recht aan de Universiteit Leiden 

 
De penningmeester van het LUF is ook penningmeester van de Stichting Hazelhoff Van Huet. 
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ALUMNI-ACTIVITEITEN 

 
Dies voor alumni 
Op zaterdag 10 februari 2018 stond de jaarlijkse dies voor alumni weer op het programma. Bijna 
vijfhonderd alumni kwamen samen in het Kamerlingh Onnes Gebouw om de 443ste verjaardag 
van hun alma mater te vieren te midden van Leidse wetenschappers, jonge onderzoekers en oud-
studiegenoten. 
 
De aanwezige alumni konden kiezen uit maar liefst negen colleges van hoogleraren, universitair 
docenten en onderzoekers. Zo nam dr. Stephanie Rap haar toehoorders mee in de wereld van 
vluchtelingenkinderen en besprak zij hun recht gehoord te worden. Krijgen zij de mogelijkheid hun 
verhaal te doen? Met steun van het LUF ontwikkelt dr. Rap momenteel een handleiding voor het 
omgaan met kinderen in asielprocedures.  
 
Prof.dr. Yra van Dijk vroeg zich af of literatuur je kan redden. De jonge Arnon Grunberg meende 
van wel toen hij zijn ouderlijk huis verliet met slechts een koffer en een stevige dosis ironie, woede 
en ambitie. Aan de hand van enkele terugkerende motieven in het oeuvre van de joodse schrijver 
ging prof.dr. Van Dijk dieper in op wat een (tweede generatie) trauma in literatuur betekent. 
 
Een zevental Leidse wetenschappers namen de overige colleges voor hun rekening en vertelden 
met veel enthousiasme over uiteenlopende onderwerpen als kankerdiagnostiek, historische ram-
pen, luchtvervuiling en grenzeloze crises.  
 
Voor het eerst organiseerden we, in samenwerking met het Jonge Alumni Netwerk (JAN) van de 
universiteit, een speciaal programma gericht op jonge alumni tot en met 35 jaar. Zij konden kiezen 
uit twee interactieve workshops getiteld ‘Effectief beïnvloeden’ en ‘Overtuigend pitchen’. Uiteraard 
waren zij ook van harte welkom bij het reguliere collegeprogramma.   
 
Kinderen en kleinkinderen van onze alumni maakten tijdens het speciale juniorprogramma kennis 
met de bijzondere wereld van de vleesetende plant. Samen met kaschef Rogier van Vugt gingen 
zij op interactieve ontdekkingstocht door de mooiste tuin van Leiden. 
 
Cleveringabijeenkomsten 
De Duitse bezetter beval in 1940 het ontslag van alle Joodse medewerkers, onder wie hoogleraren 
Eduard Meijers en Martin David, van de universiteit. Dit leidde tot protestcolleges door collega-
academici. Op 26 november 1940 sprak professor Rudolph Cleveringa in een bomvol Groot Audi-
torium zijn historisch geworden prostestrede uit. Om deze rede te gedenken, organiseert het LUF – 
in samenwerking met regionale comités – jaarlijks de Cleveringabijeenkomsten.  
 
Over heel de wereld laten Leidse wetenschappers hun licht schijnen over actuele onderwerpen. Zo 
stond prof.dr.ir. Wim van Saarloos in Beetsterzwaag stil bij de vraag of er zoiets als polderweten-
schap bestaat en vertelde prof.dr. Willem van Gulik in Nijmegen alles over het eerste Japanse ge-
zantschap naar Nederland.  
 
Wellicht volgt u met interesse de ontwikkelingen rondom Noord-Korea? Dan heeft u prof.dr. Remco 
Breuker zeker voorbij horen komen op radio of tv. Deze expert in zijn vakgebied deelde zijn kennis 
in Leiden en Breda over dissidenten in Noord-Korea en welke prijs zij betalen voor hun daden. 
Buiten onze landsgrenzen verwelkomden we alumni in onder andere Genève, Hong Kong, Sydney 
en Tbilisi. In die laatste stad gaf prof.dr. Ferrie Feldrugge een lezing over de relatie Rusland en 
Oekraïne in historisch perspectief en sloeg hij een brug naar de huidige situatie.  
 
Avond van Cleveringa 
De Commissie Algemene Subsidies StudentenActiviteiten (CASSA) organiseert ieder jaar de 
Avond van Cleveringa, met vrijheid in al haar vormen als centraal thema van debat. Op 27 novem-
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ber kwamen studenten uit Leiden en Den Haag samen in het Kamerlingh Onnes Gebouw om te 
discussiëren over vrijheid in de academische gemeenschap. Tot op welk hoogte is hier sprake 
van? En wat betekent vrijheid voor hen? Onder de bevlogen leiding van de rector magnificus en de 
burgemeester van Leiden, zochten studenten, academici en professionals uit het maatschappelijk 
middenveld naar het antwoord op deze vragen.  
 
Sleuteldragers 
Voor vernieuwend onderzoek en onderwijs in een bloeiend academisch klimaat is de structurele 
steun van onze Sleuteldragers onmisbaar. Naast innovatieve onderzoeks- en onderwijsprojecten 
leveren Sleuteldragers een essentiële bijdrage aan de persoonlijke en academische ontwikkeling 
van onderzoekers en studenten.  
 
Elk jaar organiseren wij als dank hiervoor een speciaal evenement voor deze bijzondere groep 
donateurs, zoals een bezoek aan een besloten collectie, een debatavond met bekende sprekers in 
het Academiegebouw of een diner in de Curatorenkamer.  
 
Met veel plezier ontvingen wij op 21 juni 2018 een groep enthousiaste alumni in de universiteitsbi-
bliotheek voor een exclusieve blik op de vermaarde fotocollectie van de Universiteit Leiden. Con-
servator dr. Maartje van den Heuvel leidde de aanwezigen in een inspirerende lezing langs de ge-
schiedenis van zowel de fotografie in het algemeen als de uitzonderlijke fotocollectie van de biblio-
theek in het bijzonder.  
 
Vervolgens kreeg iedereen de mogelijkheid om een aantal intrigerende fotografische curiosa en 
afdrukken, die wereldwijd als topstukken worden erkend, zelf in de hand nemen. Bij ieder item, van 
een ontwikkelgelatinezilverdruk uit de negentiende eeuw van George Hendrik Breitner tot dummy-
materiaal en schetsversies van fotoboeken van Ed van der Elsken, vertelde dr. Van den Heuvel 
achtergronden en interessante feiten. Een unieke ervaring. 
 
Op vrijdag 28 september 2018 vond het Sleuteldragersdiner plaats in het Rijksmuseum van Oud-
heden. De tafelnamen – geleend van veiligheidsdiensten en bekende spionnen – kwamen terug in 
de lezing van mr.drs. Willemijn Aerdts getiteld ‘Hoe houden we Nederland veilig? Het belang van 
contra-inlichtingen’. Een geweldige lezing over het gevaar van buitenlandse inmenging, wat stof tot 
nadenken gaf. Ze gaf ons de quote mee die de wereld van de contra-inlichtingen mooi samenvat: 
'There are no permanent friends or permanent enemies, only permanent interests'. 
 
Onze gasten genoten tijdens het diner van drie presentaties van Leidse studenten die met behulp 
van het LUF naar het buitenland waren geweest voor onderzoek of stage. Ook werden de aanwe-
zigen deze avond geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen binnen de universiteit door rector 
magnificus prof.dr. Carel Stolker die met veel enthousiasme en humor kan vertellen over de pres-
taties van onderzoekers, zijn visie voor de toekomst en de uitdagingen voor de universiteit.  
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VOORUITBLIK EN BEGROTING 2019 

 
Vooruitblik 
De uiteindelijke doelstelling van het LUF is om de uitgaven ten gunste van de doelstelling en hier-
mee de impact op onderwijs en onderzoek structureel te verhogen. Hiertoe zullen we in 2019 de 
focus leggen op de volgende aspecten: 

- Uitbreiding capaciteit op relatiegerichte fondsenwerving, met speciale aandacht voor ste-
wardship van bestaande relaties. 

- Werving van nieuwe fondsen op naam. 
- Stimuleren van een zo breed mogelijke doelbesteding van nieuwe fondsen op naam en zo-

veel mogelijk met een à perdu-karakter. 
- Actiever sturen van doelbesteding vanuit fondsen op naam die niet of weinig besteden. 
- Verhoging structurele inkomsten uit fondsenwerving onder reguliere donateurs, door middel 

van werving en upgrading. 
 

Doelbesteding en impact voor studenten en jonge onderzoekers een prominente plek In de com-
municatie geven. 
 
Geconsolideerde begroting 2019 
De geconsolideerde begroting voor het jaar 2019 ziet er samengevat als volgt uit (in euro’s):  
 
Baten 
Donaties, schenkingen en legaten  2.219.500 
Opbrengst beleggingen 1.431.400 
Overige baten         3.000 
 3.653.900 
Bestedingen en kosten 
Bestedingen aan de doelstelling 3.019.423 
Kosten fondsenwerving 320.755 
Algemene beheerskosten    182.375 
 3.522.550 
 
Totaal resultaat 2019  131.350 

 
Bestedingen aan de doelstelling 
Deze bestaan uit subsidies (€ 2.616.000) en uitgaven voor onder meer communicatie en alumni-
activiteiten (€ 61.900) en toerekening van kosten (€ 341.500).  
 
Kosten fondsenwerving 
Deze bestaan uit kosten van donatieverzoeken aan alumni (€ 80.000) en toerekening van kosten 
(€ 240.755). De totale begrote kosten fondsenwerving 2019 bedragen 24,3% van de totale (opera-
tionele en niet-operationele) baten uit fondsenwerving (realisatie 2018: 15,3%). 
 
Algemene beheerskosten 
De post Algemene beheerskosten (€ 182.375) betreft het deel van de totale kosten (excl. kosten 
fondsenwerving) dat niet aan de doelstelling kan worden toegerekend. De totale begrote algemene 
beheerskosten bedragen 6% van de begrote bestedingen aan de doelstelling (realisatie 2018: 
2,4%). 
 
Totale kosten 
De totale begrote kosten die verdeeld zijn over bovengenoemde categorieën bedragen € 765.000. 
Het deel personele kosten hierin bedraagt € 575.000.  
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SAMENSTELLING BESTUUR EN COMMISSIES OP 31 DECEMBER 2018 

 
Algemeen Bestuur (AB) 
Mw. dr. R.M.Y. Barge (AC) 
Dhr. mr. D. ter Braak 
Dhr. drs. J.H. ten Broeke 
Dhr. mr. M. Corsten (voorzitter CASSA) 
Mw. mr. H.S.C. Crebolder 
Dhr. mr. D.H. van Hövell to Westerflier (AC) 
Dhr. prof.dr. R.J.M. Klautz 
Dhr. mr. F.W. de Nerée tot Babberich 
Mw. prof.mr. W. den Ouden 
Dhr. mr. L.H. Siertsema (AC, voorzitter) 
Mw. mr. B.W.G. van der Velden 
Mw. Y. Versluijs (studentlid) 
De leden met de toevoeging (AC) vormen samen de Audit Commissie van het Algemeen Bestuur. 
In 2018 is afscheid genomen van dhr. drs. P.C.J. van Grinsven, dhr. mr. W.H.L. Han, mw. drs. 
E.S.F. de Klerk-den Tonkelaar en dhr. mr. S. Stoffer MBA. 
 
Dagelijks Bestuur (DB) 
Mw. mr. C.S. de Klerk-Waller (voorzitter) 
Dhr. prof.dr. F. Koning (vicevoorzitter) 
Dhr. mr. D.C. van Wassenaer (penningmeester) 
Dhr. drs. P.A.J. Geluk 
Dhr. mr. R.H. van Grieken 
Dhr. prof.mr. C.J.J.M. Stolker, per 15 maart 2018 
 
Directeur 
Mw. drs. E. Danker, per 1 januari 2019 
Mw. drs. L.B. Visscher was in 2018 waarnemend directeur. 
 
Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) 
Dhr. prof.dr. F. Koning (voorzitter) – Geneeskunde / LUMC 
Dhr. prof.dr. E.J.J. Groenen – Wiskunde en Natuurwetenschappen 
Mw. prof.dr. M.G. Knoef – Rechtsgeleerdheid 
Dhr. prof.dr. B. Steunenberg (secretaris) – Governance and Global Affairs 
Mw. prof.dr. M.E. Maeckelbergh – Sociale Wetenschappen 
Dhr. prof.dr. M.J. Versluys – Archeologie 
Mw. prof.dr. A.B. Wessels – Geesteswetenschappen 
In 2018 is afscheid genomen van dhr. prof.dr. R. van der Veer (Sociale Wetenschappen) 
 
Commissie van het LUF Internationaal StudieFonds (LISF) 
Mw. dr. K. Beerden (voorzitter) – Geesteswetenschappen 
Dhr. dr. M. Eikmans – Geneeskunde / LUMC 
Dhr. dr. N.J. van Doesum – Sociale Wetenschappen 
Dhr. prof.dr. H. Hoekstra – Wiskunde en Natuurwetenschappen 
Dhr. dr. J.A.M.M. Jansen – Sociale Wetenschappen 
Mw. dr. S. de Keijzer – buitenlid, NWO 
Dhr. dr. B.R. Rijpkema – Rechtsgeleerdheid 
Mw. dr. Rachel Schats – Archeologie 
Dhr. dr. K. Vrieling - Wiskunde en Natuurwetenschappen 
Mw. dr. H.F. Westgeest – Geesteswetenschappen 
In 2018 nam de commissie afscheid van dhr. dr. J. Brinchmann (Wiskunde en Natuurwetenschap-
pen), mw. dr. M.E. Kret (Sociale Wetenschappen) en mw. dr. M. Robijn (NWO). 
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Commissie Algemene Subsidies StudentenActiviteiten (CASSA) 
Dhr. mr. M. Corsten (voorzitter, senior-lid) 
Dhr. dr. H.H. de Boer (senior-lid) 
Mw. mr. I.M. Hendriks (senior-lid, tot 1 juli 2019) 
Dhr. M. Bakker 
Mw. D. Keserlioğlu 
Mw. N. Ligtenberg 
Dhr. G.J. de Munnik 
Mw. S.N. Naaman 
Dhr. J. van Staalduinen 
Dhr. B.R.W. van Velthoven 
Mw. Y. Versluijs 
Mw. E. Vogelsang 
Mw. J.C. de Vries 
Mw. M. Willemsen 
Dhr. M. de Wit 
In 2018 is afscheid genomen van mw. drs. E.S.F. de Klerk - den Tonkelaar (seniorlid), dhr. F.Y.Q. 
Hoorweg, mw. C.M. van Leeuwen, dhr. W. Vink, dhr. A.J. de Vries en mw. J. Vermei. 
In 2019 werden dhr. F. Planjer, Msc en mw. mr. M.L. van Putten als seniorlid benoemd. 
 
Erelid van de Raad 
Jhr. drs. R.W.F. van Tets 
 
Beschermvrouwe 
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix is beschermvrouwe van het Leids Universiteits Fonds.  
 
Leiden, 21 mei 2019 
 
Het bestuur: Voorzitter: Mw. mr. C.S. de Klerk – Waller 
 Vicevoorzitter:  Dhr. prof.dr. F. Koning 
 Penningmeester: Dhr. mr. D.C. Baron van Wassenaer 
 Overige leden: Dhr. drs. P. Geluk 
  Dhr. mr. R.H. van Grieken 
  Dhr. prof.mr. C.J.J.M. Stolker 
 
Directeur:  Mw. Drs. E. Danker 
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Financieel Jaarverslag 2018 

 
 
Geconsolideerde jaarrekening 
Stichting Leids Universiteits Fonds 






31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

Effecten en liquiditeiten 36.279.650 39.249.898

487.810 261.016

3.964.098 3.335.911

40.731.558 42.846.825

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________






31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

Kapitaal 14.801.566 14.749.872
Fondsen op Naam 17.595.804 17.917.610
Bestemmingsfonds Lustrumcadeau - 250.000
Bestemmingsreserve Lustrumcadeau 150.000 100.000
Algemene reserve 4.391.974 7.602.647

36.939.344 40.620.129

Leningen 64.910 46.040
Aandeel externe participanten in effecten 445.741 557.979
Langlopend deel toegezegde subsidies 853.472 285.437

1.364.123 889.456

Kortlopend deel leningen 31.130 21.130
Toegezegde subsidies 2.095.801 1.021.718
Handelscrediteuren 146.340 69.275
Schulden terzake van pensioenen 480 1.055
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 16.100 17.692
Overlopende passiva 138.240 206.370

2.428.091 1.337.240

40.731.558 42.846.825

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Realisatie 2018

€

Begroting 2018

€

Realisatie 2017

€

Giften en baten uit fondsenwerving  (6) 2.334.662 1.480.000 1.323.694
Resultaat uit beleggingen  (7) -2.236.355 1.401.400 2.865.442
Overige baten  (8) 1.815 3.800 1.749.350

100.122 2.885.200 5.938.486

Verstrekte subsidies  (9) 2.974.941 2.019.900 1.697.256
Alumnicommunicatie  (10) 109.972 119.000 88.228
Alumni-activiteiten  (11) 19.005 23.500 19.941
Alumnibestand  (12) 5.052 5.500 5.929

3.108.970 2.167.900 1.811.354

Personeelslasten  (13) 461.215 531.600 546.707
Afschrijvingen  (14) - - 358
Huisvestingslasten  (15) 9.000 10.750 17.894
Kantoorlasten  (16) 23.022 34.300 34.088
Algemene lasten  (17) 61.476 59.150 91.314
Doorberekende kosten  (18) -2.500 -3.100 -2.395

552.213 632.700 687.966

3.661.183 2.800.600 2.499.320

Financiële baten en lasten  (19) 119.441 89.600 113.113

-3.680.502 -5.000 3.326.053

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2018

€ €

Resultaat -3.680.502
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen -226.794
Koersresultaat beleggingen 2.647.503
Des- / investeringen financiële vaste activa 322.462
Mutatie kortlopende schulden 1.090.851

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 153.520

Kasstroom uit operationele activiteiten 153.520

Afname / toename langlopende schulden 474.667

628.187

2018

€

Geldmiddelen per 1 januari 3.335.911

Mutatie liquide middelen 628.187

Geldmiddelen per 31 december 3.964.098

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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De Stichting Leids Universiteits Fonds is in 1890 opgericht en is statutair gevestigd te Leiden.
Het doel van het Leids Universiteits Fonds is de bevordering van de bloei van de Universiteit Leiden. Dit doel tracht het
Fonds te bereiken door onder meer:

 het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, in het bijzonder door het instellen van bijzondere
leerstoelen;

 het bevorderen van betrokkenheid van alumni van de Universiteit Leiden bij haar ontwikkeling;
 het bevorderen van ondersteuning door alumni van daarvoor in aanmerking komende activiteiten ten behoeve van

de Universiteit Leiden;
 het bevorderen van niet-wetenschappelijke activiteiten binnen de academische gemeenschap van de universiteit,

waaronder in het bijzonder activiteiten die ten goede komen aan de studentengemeenschap.

De Stichting Leids Universiteits Fonds voert het bestuur van zes gelieerde steunstichtingen en van de Stichting
Administratiefonds Leiden, waarin de beleggingen van deze stichtingen zijn ondergebracht.
De Stichting Leids Universiteits Fonds kan opgevat worden als hoofd van een groep, omdat het een bepalende stem
heeft in het beleid van de door het LUF bestuurde stichtingen. Als groepshoofd stelt het LUF een geconsolideerde
jaarrekening op, waarin de eigen financiële gegevens en de gegevens van de door het LUF bestuurde stichtingen zijn
opgenomen.

De in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen rechtspersonen zijn allemaal stichtingen met de doelstelling om direct
of indirect bij te dragen aan de bloei van de Universiteit Leiden. Voor een uitgebreidere omschrijving van de doelstellingen
kunt u de jaarrekening van de betreffende stichting of de bijlage stichtingen raadplegen. Alle stichtingen zijn statutair in
Leiden gevestigd.

Statutaire naam                                                                               Omschrijving doelstelling/werkgebied

Stichting Leids Universiteits Fonds  bevordering van de bloei van de Universiteit Leiden
Stichting Prof. Jaap de Graeff - Lingling Wiyadharma Fonds  bevordering beoefening Inwendige Geneeskunde
Stichting Prof. dr. Jan van der Hoeven  bevordering beoefening Theoretische Biologie
Stichting Prof. A.A.H. Kassenaar Fonds  bevordering beoefening Klinische Geneeskunde
Stichting Lorentzfonds  bevordering beoefening Theoretische Natuurkunde
Stichting Prof. Jan Veltkamp Fonds  bevordering beoefening Inwendige Geneeskunde
Stichting Dr. H. den Adel Fonds  bevordering beoefening Experimentele Natuurkunde
Stichting Administratiefonds Leiden  bewaarder fonds voor gemene rekening

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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In deze consolidatie zijn alleen stichtingen betrokken waarin de Stichting Leids Universiteits Fonds bestuurlijke
zeggenschap heeft. De consolidatie komt daarom neer op het samenvoegen van de enkelvoudige jaarrekeningen, onder
eliminatie van onderlinge vorderingen en schulden en onderlinge baten en lasten. Hierdoor wijkt het geconsolideerde
eigen vermogen van de groep af van het eigen vermogen van de Stichting Leids Universiteits Fonds.

De besturen en directie van de stichtingen bestaan uit de volgende personen:

Voorzitter:  Mw. mr. C.S. de Klerk - Waller
Vice-voorzitter:  Dhr. prof.dr. F. Koning
Penningmeester:  Dhr. mr. D.C. Baron van Wassenaer
Overige leden:  Dhr. prof.mr. C.J.J.M. Stolker

 Dhr. drs. P.A.J. Geluk
 Dhr. mr. R.H. van Grieken

Directie:  Mw. drs. L.B. Visscher
                                     Mw. drs. E. Danker

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur
van Stichting Leids Universiteits Fonds zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen
maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in
artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar.

De jaarrekening 2018 is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijn verslaggeving Organisaties zonder Winststreven (RJ640) van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De
waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op historische kosten en kostprijzen.

Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Nalatenschappen belast met vruchtgebruik worden niet in de balans opgenomen, doch vermeld onder de niet in de
balans opgenomen activa en verplichtingen.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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De beleggingsportefeuille van het Leids Universiteits Fonds en gelieerde stichtingen is ondergebracht in een fonds voor
gemene rekening, dat bewaard wordt door de stichting Administratiefonds Leiden (StAL). De beleggingsportefeuille wordt
aangehouden om de uitoefening van de werkzaamheid van de stichtingen duurzaam te dienen.

De beleggingsportefeuille bestaat uit effecten, die gewaardeerd worden tegen actuele waarde (reële waarde). De reële
waarde van beursgenoteerde effecten is gelijk aan de beurswaarde. De reële waarde van niet-beursgenoteerde effecten
wordt benaderd met behulp van algemeen aanvaarde waarderingsmodellen en -technieken.

Waardeveranderingen van deze effecten worden direct verwerkt in de staat van baten en lasten.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de effecten, worden direct in de staat van baten en
lasten verwerkt.

Jaarlijks wordt beoordeeld of er indicaties zijn dat een vast actief aan een duurzame waardevermindering onderhevig kan
zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld op basis van
marktgegevens. Een eventuele afwaardering wordt verwerkt in de staat van baten en lasten, voor zover deze niet ten
laste kan worden gebracht van een herwaarderingsreserve.

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Fondsen op Naam zijn bestemmingsfondsen met een specifieke doelstelling, die door derden (veelal de schenker) is
bepaald. Ontvangsten en bestedingen worden via de staat van baten en lasten ten gunste of ten laste van de fondsen op
naam gebracht.

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale
waarde.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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In de balans worden de toegezegde subsidies in principe gepresenteerd onder de kortlopende schulden. Als toegezegde
subsidies betrekking hebben op een project met een looptijd langer dan een jaar, wordt het langlopende deel
gepresenteerd onder de langlopende schulden.

Het LUF betaalt ook subsidies uit voor projecten met een looptijd langer dan een jaar, waarbij de subsidie formeel niet
door het LUF is toegekend. Toekenning vindt plaats door een derde partij, die geld schenkt aan het LUF onder de
verplichting het op te nemen in een fonds op naam. Het LUF beheert dit geld, en keert subsidie uit als de declaratie van
de begunstigde voldoet aan de afspraken die gemaakt zijn door schenker, LUF en begunstigde. Deze door derden
toegezegde subsidies worden door het LUF als subsidieverplichting opgenomen.

Het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de baten en anderzijds de
bestedingen en andere lasten over het jaar. Hierbij worden baten en lasten in beginsel toegerekend aan de periode
waarop ze betrekking hebben.
Het saldo van de staat van baten en lasten wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van
ongerealiseerde waardeveranderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten.
Het saldo van de staat van baten en lasten wordt tevens bepaald met inachtneming van de baten en lasten met een
bijzondere bestemming (ten behoeve van bestemmingsfondsen en/of bestemmingsreserves). Bij de verwerking van het
saldo van de staat van baten en lasten, wordt het saldo van baten en lasten met een bijzondere bestemming verwerkt in
de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

In de staat van baten en lasten is een indeling gemaakt naar baten, bestedingen en kosten, waarbij de twee
laatstgenoemde samen de lasten vormen. De bestedingen bestaan uit verstrekte subsidies en andere bestedingen uit
hoofde van de doelstellingen van het Leids Universiteits Fonds. Deze bestedingen dragen direct of indirect bij aan de
bevordering van de betrokkenheid van alumni bij de ontwikkeling van de Universiteit Leiden. De kosten bestaan uit alle
kosten van de eigen organisatie.

Giften en baten uit fondsenwerving worden in beginsel verantwoord als baten in het jaar waarin de gelden worden
ontvangen. Bij voldoende zekerheid over omvang en inbaarheid van eenmalige giften en baten, worden deze verantwoord
in het jaar van toezegging. Giften en baten die bestemd zijn voor een toekomstig boekjaar worden als vooruit ontvangen
bedragen gepresenteerd op de balans. 

Alle baten uit beleggingen worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Hierbij worden onder meer verstaan de
baten over het belegd eigen vermogen en de ongerealiseerde waardeveranderingen van op actuele waarde
gewaardeerde effecten. Rentebaten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Overige baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Verstrekte subsidies worden als last verantwoord in het jaar waarin ze zijn toegezegd.

Het LUF betaalt ook subsidies voor projecten met een looptijd langer dan een jaar, waarbij de subsidie formeel niet door
het LUF is toegekend. Toekenning vindt plaats door een derde partij, die geld schenkt aan het LUF onder de verplichting
het op te nemen in een fonds op naam. Het LUF beheert dit geld, en keert subsidie uit als de declaratie van de
begunstigde voldoet aan de afspraken die gemaakt zijn door schenker, LUF en begunstigde. Deze door derden
toegezegde subsidies worden door het LUF na ontvangst van een declaratie als last verantwoord in het jaar waarop zij
betrekking hebben. Subsidietoezeggingen die niet of niet volledig tot uitkering komen, worden als bate verantwoord in het
jaar waarin de vrijval definitief wordt vastgesteld.

Lonen, salarissen en sociale lasten op grond van de arbeidsvoorwaarden worden verwerkt in de staat van baten en
lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Het Leids Universiteits Fonds heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingen-benadering. De over het
verslagjaar verschuldigde premies aan de pensioenuitvoerders worden als last verantwoord.

Bestuurders, commissieleden en raadsleden van het Leids Universiteits Fonds ontvangen geen beloningen voor hun
werkzaamheden.

Financiële lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 31 -

___________________________________________________________________________________________________________






De beleggingen van het Leids Universiteits Fonds en gelieerde stichtingen zijn ondergebracht in de Stichting
Administratiefonds Leiden. De beleggingen hebben een duurzaam karakter, hoewel de beleggingsportefeuille bestaat uit
direct verhandelbare fondsen en liquiditeiten met een looptijd van korter dan een jaar.

In Stichting Administratiefonds Leiden participeren ook stichtingen die niet door het Leids Universiteits Fonds bestuurd
worden. Het aandeel van deze stichtingen in de beleggingsportefeuille wordt niet meegeconsolideerd.

Effecten en
liquiditeiten

€

Stand per 1 januari 2018 39.249.899
Aankopen 10.194.810
Onttrekkingen en stortingen -10.517.556
Koersresultaten -2.647.503

Stand per 31 december 2018 36.279.650

Het aantal participaties bedraagt ultimo 2018 23.392,2289 (2017: 23.629,9076).

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Obligatiefondsen 15.018.731 14.426.996
Aandelenfondsen 20.488.167 23.087.386
Geldmarktfondsen 573.529 1.505.877
Liquiditeiten 199.223 229.639

36.279.650 39.249.898
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31-12-2018

€

31-12-2017

€

Debiteuren 91.444 2.165
Premies sociale verzekeringen 5.053 -
Te vorderen dividendbelasting 91.291 56.345
Overlopende activa 300.022 202.506

487.810 261.016

Te ontvangen schenkingen en legaten 228.468 144.378
Vooruit betaalde kosten 9.882 3.187
Nog te ontvangen rente - 295
Overige vorderingen 61.672 54.646

300.022 202.506

ABN AMRO Bank betaalrekeningen 56.193 469.178
ABN AMRO Bank spaarrekening 304 2.300.741
Rabobank betaalrekeningen 329.490 278
Rabobank spaarrekening 3.000.000 -
ING Bank betaalrekeningen 578.055 565.695
Kas 56 19

3.964.098 3.335.911

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichtingen.
Een deel van de liquide middelen wordt op verzoek van de Fondsen op Naam en stichtingen liquide aangehouden en niet
belegd.
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In de consolidatie zijn alleen stichtingen betrokken waarin de Stichting Leids Universiteits Fonds bestuurlijke
zeggenschap heeft. Het groepsvermogen bestaat derhalve uit de vermogens van alle stichtingen bij elkaar opgeteld.

Het kapitaal van het Leids Universiteits Fonds en de gelieerde stichtingen bestaat uit het oprichtingskapitaal, erfstellingen
en legaten en eventueel een deel van de jaarlijkse giften en andere inkomsten van het Fonds die op voorstel van het
Dagelijks Bestuur door het Algemeen Bestuur aan het kapitaal worden toegevoegd.

Het kapitaal is niet vrij besteedbaar. Volgens de statuten mag het kapitaal van het Leids Universiteits Fonds in principe
niet worden aangetast. Bij wijze van uitzondering mag ten hoogste één vijfde deel van het kapitaal te gelde worden
gemaakt wanneer dit tot het overwegend belang van de universiteit strekt. Daarna kan niet opnieuw een gedeelte van het
kapitaal te gelde worden gemaakt, voordat het kapitaal weer met het onttrokken gedeelte is aangevuld.

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Kapitaal begin boekjaar 14.749.872 14.712.637
Bestemming saldo staat van baten en lasten (St. Lorentzfonds) 43.836 35.351
Bestemming saldo staat van baten en lasten (legaten LUF) 7.858 1.884

Kapitaal einde boekjaar 14.801.566 14.749.872

Het Bestuur van de Stichting Lorentzfonds heeft in 2013 besloten om vanaf 2014 het kapitaal te corrigeren voor inflatie.
Bij de bestemming van het resultaat 2018 is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 1,7% (2017: 1,4%).

Fondsen op naam

Fondsen op Naam begin boekjaar 17.917.610 17.291.304
Bestemming saldo staat van baten en lasten -199.783 626.306
Opgeheven fondsen -122.023 -

Fondsen op Naam einde boekjaar 17.595.804 17.917.610

Fondsen op Naam zijn bestemmingsfondsen, waarbij door derden (veelal de oprichter van een Fonds op Naam) is
bepaald aan welke doelen de betreffende middelen mogen worden besteed.

Het bedrag voor de opgeheven Fondsen op Naam wordt grotendeels gevormd door het Fonds Van der Valk, waarvan het
saldo ad € 121.738 is overgebracht naar Stichting Prof. Jaap de Graeff - Lingling Wiyadharma Fonds.

In het verloopoverzicht op de volgende pagina's wordt per fonds inzichtelijk gemaakt hoe het vermogen in het boekjaar is
gemuteerd.

In de bijlage bij de geconsolideerde jaarrekening is een toelichting Fondsen op Naam opgenomen, waarin per Fonds op
Naam informatie wordt gegeven over de oprichting, de doelstelling en eventuele verdere beperkingen of voorwaarden.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 34 -

___________________________________________________________________________________________________________






ontvangen koersres./ verstrekte

Verloopoverzicht vermogen schenkingen rentebaten subsidies vermogen

Fondsen op Naam 31 dec. 2017 en legaten -/- kosten -/- vrijval 31 dec. 2018

€ € € € €

Het Bakels Fonds 6.448 5.000 -25 -5.000 6.423

Jobje van den Bergh-Simons Fonds 0 5.000 0 0 5.000

Van Bergen Fund 85.518 0 -5.859 -10.372 69.287

Beucker Andreae Fonds 100.031 0 -6.741 -1.250 92.040

Van Beuningen Fonds 489.621 0 -33.266 -4.704 451.651

Blok Fonds 71.605 0 -4.701 -1.400 65.504

Bolland Fonds 130.506 0 -8.734 0 121.772

Betsy Brouwer Fonds 188.262 100.000 -845 -107.651 179.766

Buitendijk Fonds 63.273 0 -4.175 -1.437 57.661

Byvanck Fonds 1.795.197 0 -119.290 -66.755 1.609.152

Casimir Fonds 125.856 0 -8.422 0 117.434

Clavareau Fonds 547.695 0 -36.651 0 511.044

Cohen Fonds 106.480 0 -7.125 -6.000 93.355

Coster Fonds 36.709 0 -2.454 0 34.255

Deisz Barendregt Fonds 107.285 10.000 -7.827 18 109.476

Isa Diederiks Verschoor Fonds 0 130.000 0 0 130.000

Den Dulk-Moermans Fonds 1.003.107 85 -78.586 -103.866 820.740

Cella Durksz Fonds 58.486 0 -242 0 58.244

Van Enter Fonds 335.741 100.000 -28.610 -30.845 376.286

Mr. M. Enthoven Fonds 38.756 9.002 -3.210 0 44.548

Dr. Edith Frederiks Fonds 296.974 0 -19.881 -3.000 274.093

Gieskes Fonds 153.946 36.762 -683 -131.897 58.128

Van Haersolte Fonds 168.159 0 -11.319 -5.223 151.617

Han-Crebolder Fonds 0 10.000 4 -3.300 6.704

Mr. P. Heering sr. Fonds 177.308 0 -11.814 -1.750 163.744

Dr. F.F. Hofman Fonds 522.636 139.590 -34.972 0 627.254

P.A. Jager-van Gelder Fonds 11.993 10.000 -35 -1.743 20.215

Korthals Altes-Bakker Fonds 60.723 0 -4.150 0 56.573

Kroese-Duijsters Fonds 149.804 50.000 -669 -7.067 192.068

Kuikenga Fonds 127.466 0 -8.530 0 118.936

Kuiper-Overpelt Studiefonds 60.833 30.000 -4.981 -30.000 55.852

Luf Internationaal StudieFonds 432.343 10.080 -27.044 -71.737 343.642

LUF-SVM fonds 50.830 127.000 -224 -189.000 -11.394

Mayo Greenberg Fonds 101.204 0 -6.773 -14.244 80.187

Minerva reünisten jr 1947 28.242 0 -127 0 28.115

Minerva reünisten jr 1957/1961/1965 49.944 5.490 -226 -6.970 48.238

Dr. Charles de Monchy Fonds 54.511 0 -3.648 0 50.863

Swaantje Mondt Fonds 24.278 20.020 -93 -7.197 37.008

Van Moorsel-Rijnierse Fonds 49.002 0 -3.379 0 45.623

Mulder-Hameler Fonds 165.617 0 -11.396 -24.825 129.396

Numata Chair Fonds 353.803 0 -23.900 -15.199 314.704

Nypels - TANS PTSS Fonds 0 500.000 -18.858 -500.000 -18.858

Nypels - van der Zee Fonds 35.122 25.000 -149 -23.211 36.762

'Ouwe' Fonds 78.132 2.500 -4.991 0 75.641

Transport 8.443.446 1.325.529 -554.601 -1.375.624 7.838.750
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ontvangen koersres./ verstrekte

Verloopoverzicht vermogen schenkingen rentebaten subsidies vermogen

Fondsen op Naam 31 dec. 2017 en legaten -/- kosten -/- vrijval 31 dec. 2018

€ € € € €

Transport 8.443.446 1.325.529 -554.601 -1.375.624 7.838.750

Piso-Kuperus 181.606 0 -12.112 -652 168.842

Fonds voor Religiestudies 150.749 0 -8.712 -3.803 138.235

Rombouts Fonds 128.307 0 -8.668 -3.500 116.139

Rombouts Fonds Chinese collecties 50.000 0 -3.377 0 46.623

Romeinse Archeologie 5.125 5.125 -23 -5.000 5.227

Sackler Fondsen 115.173 0 -7.873 -3.934 103.366

Schermers Fonds (leerstoel) 373.070 0 -24.534 -709 347.827

Schermers Studiefonds 141.879 670 -9.460 -2.800 130.289

Van het Schild-de Groen Fonds 0 7.750 0 0 7.750

Schim van der Loeff Fonds 246.137 0 -16.845 -1.000 228.292

Sijpesteijn Fonds 43.993 0 -2.861 -1.333 39.799

Slingelands Fonds 282.462 0 -18.631 -1.201 262.630

Snouck Hurgronje Subsidie Fonds 0 1.385.000 -65.395 0 1.319.605

Snouck Hurgronje CASSA-prijs 0 160.000 -7.555 0 152.445

Van Steeden Fonds 441.154 0 -29.830 -9.431 401.893

Sterrewacht Fonds 104.568 0 -6.998 0 97.570

Fonds Legatum Stolpianum 19.713 0 -1.319 0 18.394

Van Trigt Fonds 1.539.979 0 -104.267 -28.098 1.407.614

UNICEF-Fund Children's Rights -54 53.793 752 -40.000 14.491

Vaes-Elias Fonds 3.546.912 0 -213.508 -459.723 2.873.681

Fonds VVJF 452.670 30.000 -13.339 -3.979 465.352

Van Walsem Fonds 1.276.575 0 -86.320 -28.300 1.161.955

Zuid- en ZO-Aziatische kunst 203.441 9.600 -14.067 -2.700 196.274

Overige bestemde bedragen 170.705 4.665 -760 -121.850 52.761

17.917.610 2.982.132 -1.210.303 -2.093.637 17.595.804
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Bestemmingsfonds Lustrumcadeau
31-12-2018

€

31-12-2017

€

Bestemmingsfonds begin boekjaar 250.000 250.000
Toegekende subsidies in boekjaar -250.000 -

Bestemmingsfonds einde boekjaar - 250.000

Bestemmingsreserve Lustrumcadeau

Bestemmingsreserve begin boekjaar 100.000 -
Toekenning Lustrumcadeau 50.000 100.000

Bestemmingsreserve einde boekjaar 150.000 100.000

Het Dagelijks Bestuur van het Leids Universiteits Fonds heeft in 2015 besloten een bijdrage van € 250.000 beschikbaar
te stellen aan de Universiteit Leiden bij gelegenheid van beider lustra. In 2016 heeft de Commissie Wetenschappelijke
Bestedingen twee projecten geselecteerd, die door middel van het Lustrumcadeau zullen worden gesubsidieerd. Tevens
heeft het Dagelijks Bestuur in 2017 kenbaar gemaakt in ieder lustrumjaar een lustrumcadeau van € 250.000 beschikbaar
te willen stellen. In dit kader wordt jaarlijks een bedrag van € 50.000 aan de bestemmingsreserve toegevoegd, waarbij in
2017 een inhaaldotatie voor het jaar 2016 heeft plaatsgevonden.

Algemene reserve

Algemene reserve begin boekjaar 7.602.647 5.040.135
Bestemming saldo staat van baten en lasten -3.210.673 2.562.512

Algemene reserve einde boekjaar 4.391.974 7.602.647
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De daling van de algemene reserve in 2018 wordt veroorzaakt door het negatieve resultaat van de stichtingen als gevolg
van het negatieve beleggingsresultaat. De aanzienlijke stijging van de algemene reserve in 2017 komt voort uit het
resultaat dat is gerealiseerd bij de verkoop van het onroerend goed in 2017. In 2018 heeft het Dagelijks Bestuur besloten
om de verkoopopbrengst van € 1.545.000 te gebruiken voor de oprichting van een tweetal fondsen. Het ene fonds zal
worden gebruikt om jaarlijks een grote subsidie beschikbaar te kunnen stellen voor een bijzonder project. Het andere
fonds zal worden ingesteld om een jaarlijkse CASSA-prijs van € 5.000 te kunnen uitreiken.

Om risico's op korte termijn af te dekken, acht het Leids Universiteits Fonds een buffer wenselijk van 1,5 maal de
jaarlijkse kosten van de organisatie, waarbij ook de bestedingen om de betrokkenheid van alumni bij de Universiteit
Leiden worden meegerekend.
Voor het boekjaar 2019 zijn deze jaarlijkse bestedingen begroot op afgerond € 833.000 en de gewenste buffer voor
risico's op korte termijn komt derhalve uit op € 1.249.500.

Aangezien het grootste deel van het vermogen van het Leids Universiteits Fonds en de gelieerde stichtingen
ondergebracht is in een beleggingsportefeuille, is beleggingsrisico een belangrijk risico op lange termijn. Om zeker te
stellen dat het Leids Universiteits Fonds ook in de toekomst aan zijn verplichting kan voldoen, is het noodzakelijk om een
buffer te hebben voor tegenvallende beleggingsinkomsten. Een buffer van 20% van het belegd vermogen wordt wenselijk
geacht.

Het belegd vermogen van het Leids Universiteits Fonds (exclusief Fondsen op Naam) en de gelieerde stichtingen
bedraagt € 18.375.000; derhalve is een buffer voor beleggingsrisico gewenst van € 3.675.000.

De minimaal gewenste buffer ter afdekking van de risico's op korte en lange termijn is daarmee € 4.924.500. De
Algemene reserve per 31 december 2018 bedraagt € 4.391.974; desondanks hoeft het Leids Universiteits Fonds zich
geen zorgen te maken over de continuïteit op korte en middellange termijn.

Eventueel grote batige of nadelige saldi zullen aan de algemene reserve worden toegevoegd of onttrokken. Het bestuur
beoordeelt de omvang van de algemene reserve in relatie tot de risico's op korte en lange termijn, en kan indien
noodzakelijk besluiten om het bestedingspatroon aan te passen om te zorgen dat de Algemene reserve weer op een
gewenst niveau komt.

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Leningen i.v.m. lijfrenteschenkingen 64.910 46.040

Onder de langlopende schulden is dat deel van de leningen opgenomen, dat pas na 31 december 2019 afgelost zal
worden. De aflossingen met een looptijd van minder dan een jaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Aandeel gelieerde stichtingen in effectenportefeuille 445.741 557.979
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31-12-2018

€

31-12-2017

€

Toegezegde subsidies met een looptijd langer dan een jaar 853.472 285.437

Onder de langlopende schulden is dat deel van de toegezegde subsidies opgenomen, dat betrekking heeft op de periode
na 31 december 2019. 

Dit betreft het deel van de leningen dat voor 31 december 2019 afgelost zal worden.

Dit betreft toegezegde, maar nog niet uitbetaalde subsidies. Deze subsidies worden uitbetaald nadat de subsidiënt een 
(financiële) verantwoording van de activiteit heeft ingediend.

Dit betreft nog te betalen inkoopfacturen van leveranciers.

Dit betreft de aangifte loonheffingen van de maand december 2018.

Nog te betalen vakantiedagen en vakantietoeslag 22.461 31.047
Accountantskosten 16.275 21.780
Vooruit ontvangen bedragen 4.143 1.530
Overige nog te betalen kosten 95.361 152.013

138.240 206.370
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De door het LUF ontvangen nalatenschappen van mevrouw E.A.C. Meylink en mevrouw Mr. J.M.C. Romeyn zijn belast
met vruchtgebruik. Het bloot eigendom uit hoofde van de nalatenschappen en de verplichtingen uit hoofde van
vruchtgebruik ter waarde van € 582.500 (2017: € 633.000) zijn niet in de balans verwerkt.
Tot de nalatenschap behoren per 31 december 2018 de volgende zaken:

 Effecten en liquiditeiten € 450.000 (2017: € 500.000)
 Appartement in Den Haag (geschatte opbrengst) € 150.000 (2017: € 150.000)
 Schuld inzake vruchtgebruik -/- € 17.500 (2017: -/- € 17.000)

In 2017 is het LUF als enige erfgenaam aangemerkt in de nalatenschap van mw. Diederiks-Verschoor. In 2018 is een
voorschot op de nalatenschap ontvangen van € 130.000. Op het moment van opstellen van de jaarrekening 2018 kan de
omvang van het restant van de nalatenschap nog niet met zekerheid worden vastgesteld.

Het LUF en de Universiteit Leiden zijn met ingang van 1 januari 2016 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor
de duur van vijf jaar. Onderdeel van de overeenkomst betreft de huisvesting van het LUF. Voor iedere FTE van het LUF 
(student-medewerkers uitgesloten) brengt de Universiteit Leiden per jaar € 1.500 in rekening.

In 2018 is besloten om een aanvulling te doen op de samenwerkingsovereenkomst ten aanzien van de uitbesteding van
een deel van de uitvoerende activiteiten van de financiële administratie van het LUF. Voor deze diensten brengt de
Universiteit Leiden € 30.000 per jaar in rekening. De aanvulling op de samenwerkingsovereenkomst gaat in op 1 januari
2019 en heeft een looptijd van 5 jaar.
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Een deel van de baten van het Leids Universiteits Fonds betreft baten met een bijzondere bestemming. Deze baten
komen ten goede van de Fondsen op Naam. In het verloopoverzicht van de Fondsen op Naam is de omvang en
samenstelling van deze baten inzichtelijk gemaakt.

Een deel van de bestedingen van het Leids Universiteits Fonds betreft bestedingen met een bijzondere bestemming.
Deze bestedingen komen ten laste van de Fondsen op Naam. In het verloopoverzicht van de Fondsen op Naam is de
omvang en samenstelling van deze bestedingen inzichtelijk gemaakt.

De kosten van de eigen organisatie kunnen worden toegerekend aan de doelstellingen van het Leids Universiteits Fonds,
aan het werven van fondsen en aan algemene beheerskosten. In de bijlage bij de geconsolideerde jaarrekening wordt
deze toerekening inzichtelijk gemaakt.

Realisatie 2018

€

Begroting 2018

€

Realisatie 2017

€

Donaties alumni en studenten 369.149 395.000 336.912
Sleuteldragers 161.892 150.000 154.235
Major Donors 8.600 5.000 4.000
Schenkingen 1.446.873 730.000 705.305
Legaten 348.148 200.000 123.242

2.334.662 1.480.000 1.323.694

De post 'schenkingen' is hoger dan begroot, aangezien het Leids Universiteits Fonds in 2018 enkele omvangrijke
schenkingen mocht ontvangen.

Resultaat participaties StAL -2.647.503 853.400 2.541.231
Dividenden 380.482 550.000 364.058
Rentebaten 934 3.000 2.585
Af: aandeel externe participant 29.732 -5.000 -42.432

-2.236.355 1.401.400 2.865.442

Verkoop Onroerend Goed - 2.000 1.748.540
Exploitatie Doelensteeg 2 - - -1.005
Ontvangen redactievergoeding 1.815 1.800 1.815

1.815 3.800 1.749.350
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Realisatie 2018

€

Begroting 2018

€

Realisatie 2017

€

Wetenschappelijke subsidies 2.815.119 1.706.800 1.524.347
Studentensubsidies 195.204 182.000 210.552
Overige subsidies 53.761 131.100 6.811
Af: vrijgevallen bedragen -89.143 - -44.454

2.974.941 2.019.900 1.697.256

De wetenschappelijke subsidies zijn hoger dan begroot. De vrijval wordt nooit begroot.

Communicatie algemeen 6.730 8.000 5.252
Communicatie student-leden 11.536 15.000 21.309
Communicatie en bijeenkomsten sleuteldragers 15.464 6.000 2.602
Donatieverzoeken 70.139 70.000 54.055
Website 2.050 3.000 370
Bijdrage alumnimagazine Leidraad 4.053 17.000 4.640

109.972 119.000 88.228

De kosten voor communicatie en bijeenkomsten voor sleuteldragers zijn hoger dan begroot vanwege hogere uitgaven
aan het sleuteldragersdiner.

Dies voor alumni 9.628 13.500 13.908
Cleveringalezingen 7.802 7.000 4.599
Cleveringadebat 1.575 3.000 1.434

19.005 23.500 19.941

De kosten voor de Cleveringalezingen zijn hoger dan begroot door hogere reiskosten.

Onderhoud bestand 5.052 5.500 5.929

Lonen en salarissen 210.966 317.000 328.174
Sociale lasten 56.886 80.500 46.869
Pensioenlasten 14.865 21.000 44.332
Overige personeelslasten 178.498 113.100 127.332

461.215 531.600 546.707
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Gedurende het jaar waren gemiddeld 8 werknemers (5,3 fte) in dienst (2017: 10 werknemers, 7,2 fte). Hiervan zijn 0
werknemers werkzaam in het buitenland (2017: 0).

De pensioenlasten betreffen de over het boekjaar verschuldigde premies aan de pensioenuitvoerders. Het LUF kent twee
verschillende soorten pensioenregelingen. Voor één medewerker is er een toegezegd-pensioenregeling volgens de
middelloonregeling, en voor de overige personeelsleden zijn er toegezegde-bijdrageregelingen.

Bestuurders, commissieleden en raadsleden van het Leids Universiteits Fonds ontvangen geen beloningen voor hun
werkzaamheden.

De lonen en salarissen en de daarmee verbandhoudende sociale lasten en pensioenlasten zijn lager dan begroot als
gevolg van een daling van het aantal personeelsleden en het ontbreken van een directeur in dienstverband. Hier staat
tegenover dat de overige personeelskosten hoger zijn dan begroot als gevolg van inhuur van personeel en uitbetaalde
vakantiedagen en overuren.

Realisatie 2018

€

Begroting 2018

€

Realisatie 2017

€

Afschrijving inventaris - - 358

Huisvesting Rapenburg 61 - - 5.719
Energiekosten - - -2.063
Overige huisvestingslasten 9.000 10.750 14.238

9.000 10.750 17.894

De overige huisvestingslasten betreffen in 2018 de door de Universiteit Leiden doorberekende kosten voor werkplekken.
Aangezien deze lasten worden bepaald op basis van aantal fte's, zijn de huisvestingslasten lager dan begroot.

Drukwerk 7.413 1.500 1.882
Automatiseringslasten 3.670 18.900 4.591
Porti 5.601 4.550 8.734
Algemene bureaukosten 6.338 9.350 18.881

23.022 34.300 34.088
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Realisatie 2018

€

Begroting 2018

€

Realisatie 2017

€

Accountantslasten 33.819 15.000 66.281
Fondsenwerving 13.448 24.500 13.332
Besturen en commissies 7.067 5.150 8.003
Juridische lasten 3.410 10.000 -
Verzekeringen 2.678 2.600 3.698
Kamer van koophandel 136 - -
Overige algemene lasten 918 1.900 -

61.476 59.150 91.314

Aan door LUF beheerde stichtingen -2.500 -3.100 -2.395

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 884 - -
Rentelasten en soortgelijke lasten -120.325 -89.600 -113.113

-119.441 -89.600 -113.113

Rente leningen - -100 -634
Beheerkosten effecten, bankrente en -kosten -120.325 -89.500 -112.479

-120.325 -89.600 -113.113
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Op alle opdrachten verricht door Share Impact Accountants zijn algemene voorwaarden van toepassing welke 
bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd. Share Impact Accountants is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 66398932. Lid van  

 Gevestigd: Wolga 5,  
2491 BK Den Haag 
Bezoek en postadres: 
Lange Haven 90 
3111 CJ Schiedam 
info@shareimpactaccountants.nl 
www.shareimpactaccountants.nl 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

Aan het bestuur van Stichting Leids Universiteits Fonds  

Verklaring over de in het Financieel jaarverslag opgenomen geconsolideerde 
jaarrekening 2018  
 
Ons oordeel 
Wij hebben de geconsolideerde jaarrekening 2018 van Stichting Leids Universiteits Fonds te 
Leiden gecontroleerd.   

Naar ons oordeel geeft de in dit Financieel jaarverslag opgenomen geconsolideerde jaarrekening 
een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Leids 
Universiteits Fonds per 31 december 2018 en van het saldo van baten en lasten over 2018 in 
overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven.  

De jaarrekening bestaat uit:   

1. de geconsolideerde balans per 31 december 2018;  
2. de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 
  
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. Wij 
zijn onafhankelijk van Stichting Leids Universiteits Fonds zoals vereist in de Verordening inzake 
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.  

Verklaring over de in het Financieel jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het Financieel jaarverslag 
andere informatie, die bestaat uit:   

- het bestuursverslag; 
- de enkelvoudige jaarrekening Stichting Leids Universiteits Fonds; 
- de bijlagen; 
- de jaarrekening Stichting Administratiefonds Leiden.  
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie  

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
• Alle informatie bevat die op grond van RJ 640 Organisaties zonder winststreven is vereist. 
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden 
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming 
met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. 
  
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
  
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om 
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel 
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, 
tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te 
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  

Onze controle bestond onder andere uit:   

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende 
en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van 
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  
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- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de stichting;  

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan;   

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies 
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe 
leiden dat de stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en  

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen.   

  

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.   

 

Den Haag,  21 mei 2019       

Share Impact Accountants B.V. 

Was getekend H. Hollander RA   



Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die effect hebben op het vermogen en resultaat per
balansdatum.
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(na verwerking van het verlies)

31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

Financiële vaste activa  (20) 28.177.087 30.348.376

Vorderingen  (21) 396.519 256.056
Liquide middelen  (22) 3.951.839 3.333.100

4.348.358 3.589.156

32.525.445 33.937.532
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31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

Kapitaal 8.830.021 8.822.163
Fondsen op Naam 17.595.804 17.917.610
Bestemmingsfonds Lustrumcadeau - 250.000
Bestemmingsreserve Lustrumcadeau 150.000 100.000
Algemene reserve 2.628.103 5.333.916

29.203.928 32.423.689

Leningen 64.910 46.040
Langlopend deel toegezegde subsidies 853.472 285.437

918.382 331.477

Kortlopend deel leningen 31.130 21.130
Toegezegde subsidies 1.979.897 900.764
Handelscrediteuren 146.340 69.275
Schulden aan gelieerde stichtingen 116.636 -
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 16.580 18.747
Overlopende passiva 112.552 172.450

2.403.135 1.182.366

32.525.445 33.937.532
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Realisatie 2018

€

Begroting 2018

€

Realisatie 2017

€

Giften en baten uit fondsenwerving  (26) 2.334.663 1.480.000 1.323.694
Resultaat uit beleggingen  (27) -1.860.854 885.000 2.144.061
Overige baten  (28) - 2.000 1.747.535

473.809 2.367.000 5.215.290

Verstrekte subsidies  (29) 2.922.220 1.601.000 1.551.657
Alumnicommunicatie  (30) 109.972 119.000 88.228
Alumni-activiteiten  (31) 19.005 23.500 19.941
Alumnibestand  (32) 5.052 5.500 5.929

3.056.249 1.749.000 1.665.755

Personeelslasten  (33) 461.060 531.600 543.402
Afschrijvingen  (34) - - 358
Huisvestingslasten  (35) 9.000 10.750 17.894
Kantoorlasten  (36) 23.022 34.300 34.088
Algemene lasten  (37) 48.741 69.750 78.713
Doorberekende kosten  (38) -33.034 -33.000 -33.000

508.789 613.400 641.455

3.565.038 2.362.400 2.307.210

Financiële baten en lasten  (39) 6.509 4.600 7.734

-3.097.738 - 2.900.346
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Realisatie 2018

€

Begroting 2018

€

Realisatie 2017

€

Fondsen op Naam -199.783 - 626.306
Bestemmingsfonds Lustrumcadeau -250.000 - -
Bestemmingsreserve Lustrumcadeau 50.000 - 100.000
Kapitaal 7.858 - 1.884
Algemene reserve -2.705.813 - 2.172.156

-3.097.738 - 2.900.346

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 49 -

___________________________________________________________________________________________________________






Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de waardering van activa en
passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede de toelichting op de onderscheidende activa en passiva en de
resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niets anders wordt
vermeld.
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31-12-2018

€

31-12-2017

€

Effecten en liquiditeiten 28.177.087 30.348.376

De beleggingen van het Leids Universiteits Fonds zijn ondergebracht in de Stichting Administratie-fonds Leiden, waarin
het Leids Universiteits Fonds participeert. Nadere informatie over de samenstelling van de beleggingsportefeuille vindt u
in de toelichting op de geconsolideerde balans en in de jaarrekening van de Stichting Administratiefonds Leiden.

Effecten en
liquiditeiten

€

Stand per 1 januari 2018 30.348.376
Resultaat participaties -1.861.789
Onttrekkingen en stortingen -309.500

Stand per 31 december 2018 28.177.087

Het aantal participaties bedraagt ultimo 2018 23.392,2289 (2017: 23.629,9076).

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Debiteuren 91.444 2.165
Premies sociale verzekeringen 5.053 -
Overlopende activa 300.022 253.891

396.519 256.056
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31-12-2018

€

31-12-2017

€

Te ontvangen schenkingen en legaten 228.468 144.378
Vooruit betaalde kosten 9.882 1.372
Nog te ontvangen rente - 295
Overige vorderingen 61.672 107.846

300.022 253.891

ABN AMRO Bank betaalrekeningen 44.439 467.098
ABN AMRO Bank spaarrekening - 2.300.288
Rabobank betaalrekeningen 329.289 -
Rabobank spaarrekening 3.000.000 -
ING Bank betaalrekeningen 578.055 565.695
Kas 56 19

3.951.839 3.333.100

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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31-12-2018

€

31-12-2017

€

Kapitaal 8.830.021 8.822.163
Fondsen op Naam 17.595.804 17.917.610
Bestemmingsfonds Lustrumcadeau - 250.000
Bestemmingsreserve Lustrumcadeau 150.000 100.000
Algemene reserve 2.628.103 5.333.916

29.203.928 32.423.689

Het kapitaal van het Leids Universiteits Fonds bestaat uit het oprichtingskapitaal, erfstellingen en legaten en eventueel
een deel van de jaarlijkse giften en andere inkomsten van het Fonds die op voorstel van het Dagelijks Bestuur door het
Algemeen Bestuur aan het kapitaal worden toegevoegd.

Het kapitaal is is niet vrij besteedbaar. Volgens de statuten mag het kapitaal van het Leids Universiteits Fonds in principe
niet worden aangetast. Bij wijze van uitzondering mag ten hoogste één vijfde deel van het kapitaal te gelde worden
gemaakt wanneer dit tot het overwegend belang van de universiteit strekt. Daarna kan niet opnieuw een gedeelte van het
kapitaal te gelde worden gemaakt, voordat het kapitaal weer met het onttrokken gedeelte is aangevuld.

Kapitaal begin boekjaar 8.822.163 8.820.279
Bestemming saldo staat van baten en lasten (legaten) 7.858 1.884

8.830.021 8.822.163

2018

€

2017

€

Stand per 1 januari 17.917.610 17.291.304
Bestemming saldo staat van baten en lasten -199.783 626.306
Opgeheven fondsen -122.023 -

Stand per 31 december 17.595.804 17.917.610
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Fondsen op Naam zijn bestemmingsfondsen, waarbij door derden (veelal de oprichter van een Fonds op Naam) is
bepaald aan welke doelen de betreffende middelen mogen worden besteed.

Het bedrag voor de opgeheven Fondsen op Naam wordt grotendeels gevormd door het Fonds Van der Valk, waarvan het
saldo ad € 121.738 is overgebracht naar Stichting Prof. Jaap de Graeff - Lingling Wiyadharma Fonds.

In het verloopoverzicht op de volgende pagina's wordt per fonds inzichtelijk gemaakt hoe het vermogen in het boekjaar is
gemuteerd.

In de bijlage bij de geconsolideerde jaarrekening is een toelichting Fondsen op Naam opgenomen, waarin per Fonds op
Naam informatie wordt gegeven over de oprichting, de doelstelling en eventuele verdere beperkingen of voorwaarden.
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ontvangen koersres./ verstrekte
Verloopoverzicht vermogen schenkingen rentebaten subsidies vermogen
Fondsen op Naam 31 dec. 2017 en legaten -/- kosten -/- vrijval 31 dec. 2018

€ € € € €

Het Bakels Fonds 6.448 5.000 -25 -5.000 6.423
Jobje van den Bergh-Simons Fonds 0 5.000 0 0 5.000
Van Bergen Fund 85.518 0 -5.859 -10.372 69.287
Beucker Andreae Fonds 100.031 0 -6.741 -1.250 92.040
Van Beuningen Fonds 489.621 0 -33.266 -4.704 451.651
Blok Fonds 71.605 0 -4.701 -1.400 65.504
Bolland Fonds 130.506 0 -8.734 0 121.772
Betsy Brouwer Fonds 188.262 100.000 -845 -107.651 179.766
Buitendijk Fonds 63.273 0 -4.175 -1.437 57.661
Byvanck Fonds 1.795.197 0 -119.290 -66.755 1.609.152
Casimir Fonds 125.856 0 -8.422 0 117.434
Clavareau Fonds 547.695 0 -36.651 0 511.044
Cohen Fonds 106.480 0 -7.125 -6.000 93.355
Coster Fonds 36.709 0 -2.454 0 34.255
Deisz Barendregt Fonds 107.285 10.000 -7.827 18 109.476
Isa Diederiks Verschoor Fonds 0 130.000 0 0 130.000
Den Dulk-Moermans Fonds 1.003.107 85 -78.586 -103.866 820.740
Cella Durksz Fonds 58.486 0 -242 0 58.244
Van Enter Fonds 335.741 100.000 -28.610 -30.845 376.286
Mr. M. Enthoven Fonds 38.756 9.002 -3.210 0 44.548
Dr. Edith Frederiks Fonds 296.974 0 -19.881 -3.000 274.093
Gieskes Fonds 153.946 36.762 -683 -131.897 58.128
Van Haersolte Fonds 168.159 0 -11.319 -5.223 151.617
Han-Crebolder Fonds 0 10.000 4 -3.300 6.704
Mr. P. Heering sr. Fonds 177.308 0 -11.814 -1.750 163.744
Dr. F.F. Hofman Fonds 522.636 139.590 -34.972 0 627.254
P.A. Jager-van Gelder Fonds 11.993 10.000 -35 -1.743 20.215
Korthals Altes-Bakker Fonds 60.723 0 -4.150 0 56.573
Kroese-Duijsters Fonds 149.804 50.000 -669 -7.067 192.068
Kuikenga Fonds 127.466 0 -8.530 0 118.936
Kuiper-Overpelt Studiefonds 60.833 30.000 -4.981 -30.000 55.852
Luf Internationaal StudieFonds 432.343 10.080 -27.044 -71.737 343.642
LUF-SVM fonds 50.830 127.000 -224 -189.000 -11.394
Mayo Greenberg Fonds 101.204 0 -6.773 -14.244 80.187
Minerva reünisten jr 1947 28.242 0 -127 0 28.115
Minerva reünisten jr 1957/1961/1965 49.944 5.490 -226 -6.970 48.238
Dr. Charles de Monchy Fonds 54.511 0 -3.648 0 50.863
Swaantje Mondt Fonds 24.278 20.020 -93 -7.197 37.008
Van Moorsel-Rijnierse Fonds 49.002 0 -3.379 0 45.623
Mulder-Hameler Fonds 165.617 0 -11.396 -24.825 129.396
Numata Chair Fonds 353.803 0 -23.900 -15.199 314.704
Nypels - TANS PTSS Fonds 0 500.000 -18.858 -500.000 -18.858
Nypels - van der Zee Fonds 35.122 25.000 -149 -23.211 36.762
'Ouwe' Fonds 78.132 2.500 -4.991 0 75.641

Transport 8.443.446 1.325.529 -554.601 -1.375.624 7.838.750
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ontvangen koersres./ verstrekte

Verloopoverzicht vermogen schenkingen rentebaten subsidies vermogen

Fondsen op Naam 31 dec. 2017 en legaten -/- kosten -/- vrijval 31 dec. 2018

€ € € € €

Transport 8.443.446 1.325.529 -554.601 -1.375.624 7.838.750

Piso-Kuperus 181.606 0 -12.112 -652 168.842

Fonds voor Religiestudies 150.749 0 -8.712 -3.803 138.235

Rombouts Fonds 128.307 0 -8.668 -3.500 116.139

Rombouts Fonds Chinese collecties 50.000 0 -3.377 0 46.623

Romeinse Archeologie 5.125 5.125 -23 -5.000 5.227

Sackler Fondsen 115.173 0 -7.873 -3.934 103.366

Schermers Fonds (leerstoel) 373.070 0 -24.534 -709 347.827

Schermers Studiefonds 141.879 670 -9.460 -2.800 130.289

Van het Schild-de Groen Fonds 0 7.750 0 0 7.750

Schim van der Loeff Fonds 246.137 0 -16.845 -1.000 228.292

Sijpesteijn Fonds 43.993 0 -2.861 -1.333 39.799

Slingelands Fonds 282.462 0 -18.631 -1.201 262.630

Snouck Hurgronje Subsidie Fonds 0 1.385.000 -65.395 0 1.319.605

Snouck Hurgronje CASSA-prijs 0 160.000 -7.555 0 152.445

Van Steeden Fonds 441.154 0 -29.830 -9.431 401.893

Sterrewacht Fonds 104.568 0 -6.998 0 97.570

Fonds Legatum Stolpianum 19.713 0 -1.319 0 18.394

Van Trigt Fonds 1.539.979 0 -104.267 -28.098 1.407.614

UNICEF-Fund Children's Rights -54 53.793 752 -40.000 14.491

Vaes-Elias Fonds 3.546.912 0 -213.508 -459.723 2.873.681

Fonds VVJF 452.670 30.000 -13.339 -3.979 465.352

Van Walsem Fonds 1.276.575 0 -86.320 -28.300 1.161.955

Zuid- en ZO-Aziatische kunst 203.441 9.600 -14.067 -2.700 196.274

Overige bestemde bedragen 170.705 4.665 -760 -121.850 52.761

17.917.610 2.982.132 -1.210.303 -2.093.637 17.595.804
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2018

€

2017

€

Stand per 1 januari 250.000 250.000
Toegekende subsidies in boekjaar -250.000 -

Stand per 31 december - 250.000

Stand per 1 januari 100.000 -
Toekenning Lustrumcadeau 50.000 100.000

Stand per 31 december 150.000 100.000

Stand per 1 januari 5.333.916 3.161.760
Bestemming saldo staat van baten en lasten -2.705.813 2.172.156

Stand per 31 december 2.628.103 5.333.916

De Algemene reserve is vrij besteedbaar, en dient als dekking voor risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat het
Leids Universiteits Fonds ook in de toekomst aan zijn verplichtingen kan voldoen.

De daling van de algemene reserve in 2018 wordt veroorzaakt door het negatieve resultaat van de stichtingen als gevolg
van het negatieve beleggingsresultaat. De aanzienlijke stijging van de algemene reserve in 2017 komt voort uit het
resultaat dat is gerealiseerd bij de verkoop van het onroerend goed in 2017. In 2018 heeft het Dagelijks Bestuur besloten
om de verkoopopbrengst van € 1.545.000 te gebruiken voor de oprichting van een tweetal fondsen. Het ene fonds zal
worden gebruikt om jaarlijks een grote subsidie beschikbaar te kunnen stellen voor een bijzonder project. Het andere
fonds zal worden ingesteld om een jaarlijkse CASSA-prijs van € 5.000 te kunnen uitreiken.
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Om risico's op korte termijn af te dekken, acht het Leids Universiteits Fonds een buffer wenselijk van 1,5 maal de
jaarlijkse kosten van de organisatie, waarbij ook de bestedingen om de betrokkenheid van alumni bij de Universiteit
Leiden worden meegerekend.
Voor het boekjaar 2019 zijn deze jaarlijkse bestedingen begroot op afgerond € 833.000 en de gewenste buffer voor
risico's op korte termijn komt derhalve uit op € 1.249.500.

Aangezien het grootste deel van het vermogen van het Leids Universiteits Fonds en de gelieerde stichtingen
ondergebracht is in een beleggingsportefeuille, is beleggingsrisico een belangrijk risico op lange termijn. Om zeker te
stellen dat het Leids Universiteits Fonds ook in de toekomst aan zijn verplichting kan voldoen, is het noodzakelijk om een
buffer te hebben voor tegenvallende beleggingsinkomsten. Een buffer van 20% van het belegd vermogen wordt wenselijk
geacht.

Het belegd vermogen van het Leids Universiteits Fonds (exclusief Fondsen op Naam) bedraagt € 10.669.000; derhalve is
een buffer voor beleggingsrisico gewenst van € 2.134.000.

De minimaal gewenste buffer ter afdekking van de risico's op korte en lange termijn is daarmee € 3.383.500. De
Algemene reserve per 31 december 2018 bedraagt € 2.628.103; desondanks hoeft het Leids Universiteits Fonds zich
geen zorgen te maken over de continuïteit op korte en middellange termijn.

Eventueel grote batige of nadelige saldi zullen aan de algemene reserve worden toegevoegd of onttrokken. Het bestuur
beoordeelt de omvang van de algemene reserve in relatie tot de risico's op korte en lange termijn, en kan indien
noodzakelijk besluiten om het bestedingspatroon aan te passen om te zorgen dat de Algemene reserve weer op een
gewenst niveau komt.

Het verschil tussen het geconsolideerde vermogen en het enkelvoudige vermogen ad € 7.735.416 (2017: € 8.196.440)
wordt veroorzaakt door de volgende posten:

 Het kapitaal van de meegeconsolideerde stichtingen ad € 5.971.545 (2017: € 5.927.708);
 De algemene reserves van de meegeconsolideerde stichtingen ad € 1.763.871 (2017: € 2.268.732).

Het aandeel in het saldo van de staat van baten en lasten van de meegeconsolideerde stichtingen bedraagt negatief
€ 461.026 (2017: € 425.707 positief).

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Leningen i.v.m. lijfrenteschenkingen 64.910 46.040

Onder de langlopende schulden is dat deel van de leningen opgenomen, dat pas na 31 december 2019 afgelost zal
worden. De aflossingen met een looptijd van minder dan een jaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toegezegde subsidies met een looptijd langer dan een jaar 853.472 285.437

Onder de langlopende schulden is dat deel van de toegezegde subsidies opgenomen, dat betrekking heeft op de periode
na 31 december 2019. 
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Dit betreft toegezegde, maar nog niet uitbetaalde subsidies. Deze subsidies worden uitbetaald nadat de subsidiënt een 
(financiële) verantwoording van de activiteit heeft ingediend.

Dit betreft nog te betalen inkoopfacturen van leveranciers.

31-12-2018

€

31-12-2017

€

Schulden terzake van pensioenen 480 1.055
Belastingen en premies sociale verzekeringen 16.100 17.692

16.580 18.747

Dit betreft de aangifte loonheffingen van de maand december 2018.

Nog te betalen vakantiedagen en vakantietoeslag 22.461 31.047
Accountantskosten 16.275 21.780
Vooruit ontvangen bedragen 4.143 1.530
Overige nog te betalen kosten 69.673 118.093

112.552 172.450

De door het LUF ontvangen nalatenschappen van mevrouw E.A.C. Meylink en mevrouw Mr. J.M.C. Romeyn zijn belast
met vruchtgebruik. Het bloot eigendom uit hoofde van de nalatenschappen en de verplichtingen uit hoofde van
vruchtgebruik ter waarde van € 582.500 (2017: € 633.000) zijn niet in de balans verwerkt.
Tot de nalatenschap behoren per 31 december 2018 de volgende zaken:

 Effecten en liquiditeiten € 450.000 (2017: € 500.000)
 Appartement in Den Haag (geschatte opbrengst) € 150.000 (2017: € 150.000)
 Schuld inzake vruchtgebruik -/- € 17.500 (2017: -/- € 17.000)
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In 2017 is het LUF als enige erfgenaam aangemerkt in de nalatenschap van mw. Diederiks-Verschoor. In 2018 is een
voorschot op de nalatenschap ontvangen van € 130.000. Op het moment van opstellen van de jaarrekening 2018 kan de
omvang van het restant van de nalatenschap nog niet met zekerheid worden vastgesteld.

Het LUF en de Universiteit Leiden zijn met ingang van 1 januari 2016 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor
de duur van vijf jaar. Onderdeel van de overeenkomst betreft de huisvesting van het LUF. Voor iedere FTE van het LUF 
(student-medewerkers uitgesloten) brengt de Universiteit Leiden per jaar € 1.500 in rekening.

In 2018 is besloten om een aanvulling te doen op de samenwerkingsovereenkomst ten aanzien van de uitbesteding van
een deel van de uitvoerende activiteiten van de financiële administratie van het LUF. Voor deze diensten brengt de
Universiteit Leiden € 30.000 per jaar in rekening. De aanvulling op de samenwerkingsovereenkomst gaat in op 1 januari
2019 en heeft een looptijd van 5 jaar.
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Een deel van de baten van het Leids Universiteits Fonds betreft baten met een bijzondere bestemming. Deze baten
komen ten goede van de Fondsen op Naam. In het verloopoverzicht van de Fondsen op Naam is de omvang en
samenstelling van deze baten inzichtelijk gemaakt.

Een deel van de bestedingen van het Leids Universiteits Fonds betreft bestedingen met een bijzondere bestemming.
Deze bestedingen komen ten laste van de Fondsen op Naam. In het verloopoverzicht van de Fondsen op Naam is de
omvang en samenstelling van deze bestedingen inzichtelijk gemaakt.

De kosten van de eigen organisatie kunnen worden toegerekend aan de doelstellingen van het Leids Universiteits Fonds,
aan het werven van fondsen en aan algemene beheerskosten. In de bijlage bij de geconsolideerde jaarrekening wordt
deze toerekening inzichtelijk gemaakt.

Realisatie 2018

€

Begroting 2018

€

Realisatie 2017

€

Donaties alumni en studenten 369.150 395.000 336.912
Sleuteldragers 161.892 150.000 154.235
Major Donors 8.600 5.000 4.000
Schenkingen 1.446.873 730.000 705.305
Legaten 348.148 200.000 123.242

2.334.663 1.480.000 1.323.694

De post 'schenkingen' is hoger dan begroot, aangezien het Leids Universiteits Fonds in 2018 enkele omvangrijke
schenkingen mocht ontvangen.

Resultaat participaties StAL -1.861.789 885.000 2.141.650
Rentebaten 935 - 2.411

-1.860.854 885.000 2.144.061

De beleggingen van het Leids Universiteits Fonds zijn ondergebracht in de Stichting Administratie-fonds Leiden, waarin
het Leids Universiteits Fonds participeert. Nadere informatie over de beleggingsresultaten vindt u in de toelichting op de
geconsolideerde staat van baten en lasten en in de jaarrekening van Stichting Administratiefonds Leiden.

Over het boekjaar 2018 is een negatief rendement behaald van 6,1% (2017: 6,7% positief). In de begroting werd rekening
gehouden met een rendement van 3,0%.

Verkoop Onroerend Goed - 2.000 1.748.540
Exploitatie Doelensteeg 2 - - -1.005

- 2.000 1.747.535
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Realisatie 2018

€

Begroting 2018

€

Realisatie 2017

€

Wetenschappelijke subsidies 2.775.619 1.419.000 1.386.051
Studentensubsidies 195.204 182.000 210.552
Overige subsidies 40.000 - -500
Af: vrijgevallen bedragen -88.603 - -44.446

2.922.220 1.601.000 1.551.657

De wetenschappelijke subsidies zijn hoger dan begroot. De vrijval wordt nooit begroot.

Communicatie algemeen 6.730 8.000 5.252
Communicatie student-leden 11.536 15.000 21.309
Communicatie en bijeenkomsten sleuteldragers 15.464 6.000 2.602
Donatieverzoeken 70.139 70.000 54.055
Website 2.050 3.000 370
Bijdrage alumnimagazine Leidraad 4.053 17.000 4.640

109.972 119.000 88.228

De kosten voor communicatie en bijeenkomsten voor sleuteldragers zijn hoger dan begroot vanwege hogere uitgaven
aan het sleuteldragersdiner.

Dies voor alumni 9.628 13.500 13.908
Cleveringalezingen 7.802 7.000 4.599
Cleveringadebat 1.575 3.000 1.434

19.005 23.500 19.941

De kosten voor de Cleveringalezingen zijn hoger dan begroot door hogere reiskosten.

Onderhoud bestand 5.052 5.500 5.929

Lonen en salarissen 210.966 317.000 328.174
Sociale lasten 56.886 80.500 46.869
Pensioenlasten 14.865 21.000 44.332
Overige personeelslasten 178.343 113.100 124.027

461.060 531.600 543.402
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Gedurende het jaar waren gemiddeld 8 werknemers (5,3 fte) in dienst (2017: 10 werknemers, 7,2 fte). Hiervan zijn 0
werknemers werkzaam in het buitenland (2017: 0).

De pensioenlasten betreffen de over het boekjaar verschuldigde premies aan de pensioenuitvoerders. Het LUF kent twee
verschillende soorten pensioenregelingen. Voor één medewerker is er een toegezegd-pensioenregeling volgens de
middelloonregeling, en voor de overige personeelsleden zijn er toegezegde-bijdrageregelingen.

Bestuurders, commissieleden en raadsleden van het Leids Universiteits Fonds ontvangen geen beloningen voor hun
werkzaamheden.

De lonen en salarissen en de daarmee verbandhoudende sociale lasten en pensioenlasten zijn lager dan begroot als
gevolg van een daling van het aantal personeelsleden en het ontbreken van een directeur in dienstverband. Hier staat
tegenover dat de overige personeelskosten hoger zijn dan begroot als gevolg van inhuur van personeel en uitbetaalde
vakantiedagen en overuren.

Realisatie 2018

€

Begroting 2018

€

Realisatie 2017

€

Afschrijving inventaris - - 358

Huisvesting Rapenburg 61 - - 5.719
Energiekosten - - -2.063
Overige huisvestingslasten 9.000 10.750 14.238

9.000 10.750 17.894

De overige huisvestingslasten betreffen in 2018 de door de Universiteit Leiden doorberekende kosten voor werkplekken.
Aangezien deze lasten worden bepaald op basis van aantal fte's, zijn de huisvestingslasten lager dan begroot.

Drukwerk 7.413 1.500 1.882
Automatiseringslasten 3.670 18.900 4.591
Porti 5.601 4.550 8.734
Algemene bureaukosten 6.338 9.350 18.881

23.022 34.300 34.088
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Realisatie 2018

€

Begroting 2018

€

Realisatie 2017

€

Accountantslasten 22.049 27.500 53.680
Fondsenwerving 13.448 24.500 13.332
Besturen en commissies 7.067 5.150 8.003
Juridische lasten 3.410 10.000 -
Verzekeringen 2.678 2.600 3.698
Kamer van koophandel 89 - -

48.741 69.750 78.713

Aan door LUF beheerde stichtingen -33.034 -33.000 -33.000

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 884 - -
Rentelasten en soortgelijke lasten -7.393 -4.600 -7.734

-6.509 -4.600 -7.734
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Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die effect hebben op het vermogen en resultaat per
balansdatum.
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KOSTENTOEREKENING

Algemeen

Wijze van kostentoerekening

doelstelling fondsenwerv. doelstelling
communicatie en bestand 80% 20% 80%
subsidies, activiteiten, ondersteuning 90% - 90%
algemeen directeur, administrateur 20% 10% 20%
secretariaat 25% - 25%

Deze verdeling leidt tot de volgende toerekening begroting
van fte's en kosten aan de categorieën: 2018 2018 2017

toerekening fte's doelstellingen 3,04 2,95 3,04
toerekening fte's fondsenwerving 2,94 1,79 1,68
toerekening fte's algemene beheerskosten 1,44 1,15 1,44
toerekening fte's totaal 7,42 5,89 6,16

toerekening kosten doelstellingen 304.450 333.969 348.281
toerekening kosten fondsenwerving 287.542 231.079 245.117
toerekening kosten algemene beheerskosten 79.663 154.652 191.417
toerekening kosten totaal 671.655 719.700 784.815

Percentage kosten fondsenwerving
De kosten van fondsenwerving dienen in een redelijke verhouding te staan tot de geworven
gelden. Een norm van maximaal 25% wordt over het algemeen als redelijk gezien. Zoals in
onderstaand overzicht te zien is, blijft het Leids Universiteits Fonds zowel in 2017 als in 2016 ruim 
binnen deze norm.

begroting
2018 2018 2017

Baten uit eigen fondsenwerving 2.334.662 1.321.000 1.323.694
Kosten fondsenwerving (mailingen + toerekening) 357.681 301.079 299.172
Percentage kosten fondsenwerving 15,3% 22,8% 22,6%

Percentage algemene beheerskosten
De algemene beheerskosten dienen in een redelijke verhouding te staan tot de totale
bestedingen aan de doelstellingen.

Bestedingen doelstellingen (incl. toerekening) 3.343.281 2.431.869 2.205.580
Algemene beheerskosten 79.663 154.652 191.417
Percentage algemene beheerskosten 2,4% 6,4% 8,7%

De kosten van de eigen organisatie kunnen worden toegerekend aan de doelstellingen van het Leids 
Universiteits Fonds (subsidieverstrekking en het bevorderen van betrokkenheid van alumni bij de 
universiteit), aan het werven van fondsen en aan algemene beheerskosten. 

De kosten worden aan de categorieen toegerekend op basis van het aantal fte's, waarbij per afdeling de 
volgende verdeling gehanteerd wordt:
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STICHTINGEN 
 
 
Algemeen 
Het bestuur van het Leids Universiteits Fonds voert het bestuur over de onderstaande stichtingen. 

 
Stichting Dr. H. den Adel Fonds Experimentele Natuurkunde 
Stichting Prof. Jaap de Graeffs – Lingling  
Wiyadharma Fonds Inwendige geneeskunde 
Stichting Prof. dr. Jan van der Hoeven Theoretische Biologie  
Stichting Prof. A.A.H. Kassenaar Fonds Klinische Geneeskunde 
Stichting Lorentzfonds Theoretische Natuurkunde 
Stichting Prof. Jan Veltkamp Fonds  Inwendige Geneeskunde  
 
Deze stichtingen verstrekken net als het Leids Universiteits Fonds subsidies aan onderzoekers van 
de Universiteit Leiden. Hieronder vindt u per stichting de kengetallen. De cijfers van deze 
stichtingen zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. Hierna volgt per stichting een 
korte toelichting met informatie over de oprichting en doelstelling van de stichting. 
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(in euro's) 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Vermogen
Stichting Dr. H. den Adel Fonds 1.064.265 1.142.045
Stichting Prof. Jaap de Graeff - Lingling Wiyadharma Fonds 197.720 82.480
Stichting Prof. dr. Jan van der Hoeven 166.869 182.373
Stichting Prof. A.A.H. Kassenaar Fonds 1.195.164 1.279.528
Stichting Lorentzfonds 3.105.388 3.353.208
Stichting Prof. Jan Veltkamp Fonds 2.006.010 2.156.807

7.735.416 8.196.441

2018 2017
Saldo staat van baten en lasten
Stichting Dr. H. den Adel Fonds -77.780 12.186
Stichting Prof. Jaap de Graeff - Lingling Wiyadharma Fonds 115.239 2.260
Stichting Prof. dr. Jan van der Hoeven -15.504 10.141
Stichting Prof. A.A.H. Kassenaar Fonds -84.364 84.748
Stichting Lorentzfonds -247.820 173.091
Stichting Prof. Jan Veltkamp Fonds -150.797 143.281

-461.026 425.707

Verstrekte subsidies
Stichting Dr. H. den Adel Fonds 0 67.992
Stichting Prof. Jaap de Graeff - Lingling Wiyadharma Fonds 0 1.252
Stichting Prof. dr. Jan van der Hoeven 3.500 2.590
Stichting Prof. A.A.H. Kassenaar Fonds 0 5.904
Stichting Lorentzfonds 36.000 62.050
Stichting Prof. Jan Veltkamp Fonds 13.761 5.811

53.261 145.599
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STICHTING DR. H. DEN ADEL FONDS 

 
Oprichting en kapitaalinstandhouding 
De stichting is opgericht bij akte de dato 16 april 2009, bij testamentaire beschikking van dr. 
Hendrik den Adel, overleden op 14 september 2008.  
De geldmiddelen van de stichting zullen worden gevormd door het bij de oprichting afgezonderde 
vermogen en uit hetgeen haar bij testament wordt nagelaten en uit alle andere wettige inkomsten. 
Het kapitaal van de stichting zal in stand worden gehouden. 
 
Doelstelling 
De Stichting Dr. H. den Adel Fonds heeft tot doel de bevordering van experimentele natuurkunde.  
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 
 het geven van een (aanvullende) beurs voor studenten; 
 financiering van een bezoek door studenten aan een conferentie of een buitenlands instituut. 
 
Beslissing omtrent besteding 
De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen van het Leids Universiteits Fonds. 
 

STICHTING PROF. JAAP DE GRAEFF – LINGLING WIYADHARMA FONDS 

 
Oprichting en kapitaalinstandhouding 
De stichting is opgericht bij akte de dato 26 maart 1982 door de vakgroep Interne Geneeskunde en 
bij het afscheid van Prof. Jaap de Graeff. Op 15 december 2016 heeft er, per notariële akte, een 
statutenwijziging plaatsgevonden, waarbij de naam van de stichting is gewijzigd in ‘Stichting Prof. 
Jaap de Graeff – Lingling Wiyadharma Fonds’. Tevens is de doelstelling van de stichting 
uitgebreid. 
Alle schenkingen, erfstellingen en legaten die aan de stichting ten deel vallen zullen bij haar 
kapitaal worden gevoegd, behalve de jaarlijkse bijdragen, die als inkomsten beschouwd worden en 
de bedragen waaromtrent de schenker of erflater een bepaalde besteding zou hebben 
voorgeschreven. 
 
Doelstelling 
De stichting heeft tot doel de bevordering van de Inwendige Geneeskunde aan de Universiteit 
Leiden. De stichting tracht haar doel te bereiken door: 
 het aantrekken - jaarlijks - van gastdocenten ten behoeve van de Inwendige Geneeskunde van 

de Universiteit Leiden; 
 het organiseren, mede-organiseren of bevorderen van lezingen en cursussen op haar gebied 

aan de Universiteit Leiden; 
 structurele aandacht te besteden aan onderzoek en onderwijs op het gebied van Nefrologie; 
 andere middelen bevorderlijk voor het doel. 

 
Beslissing omtrent besteding 
De manager bedrijfsvoering van divisie 2 van het LUMC. 
  






 
Leids Universiteits Fonds te Leiden  Bijlage stichtingen 

70 
 

 

STICHTING PROF. DR. JAN VAN DER HOEVEN 

 
Oprichting en kapitaalinstandhouding 
De stichting is opgericht bij akte de dato 3 juli 1935. Per 21 juni 1976 is er een statutenwijziging 
doorgevoerd.   
Alle schenkingen, erfstellingen en legaten die aan de stichting ten deel vallen, zullen bij haar 
kapitaal worden gevoegd, behalve de jaarlijkse bijdragen die als inkomsten beschouwd worden en 
de bedragen waaromtrent de schenker of erflater een bepaalde besteding zou hebben 
voorgeschreven. 
In buitengewone gevallen zal een gedeelte - ten hoogste een/vierde gedeelte - van het vermogen 
der stichting mogen worden besteed.  

 
Doelstelling 
De stichting heeft tot doel de bevordering van de theoretische biologie, van dier en mens. De 
stichting tracht haar doel te bereiken door: 
 het organiseren, mede-organiseren of bevorderen van lezingen en cursussen op haar gebied 

aan de Universiteit Leiden; 
 het organiseren, mede-organiseren of bevorderen van bijeenkomsten van beoefenaars der 

theoretische biologie zowel van hen die verbonden zijn aan de Universiteit Leiden als ook van 
in Nederland woonachtigen in het algemeen zomede met buitenlandse beoefenaars van de 
theoretische biologie; 

 het doen drukken en uitgeven van geschriften op haar gebied; 
 het stichten en in stand houden van een bibliotheek op het gebied van de stichting; 
 andere middelen bevorderlijk voor het doel. 
 
Beslissing omtrent besteding 
De drie directeuren, die benoemd worden door de Commissie voor Wetenschappelijke 
Bestedingen van het Leids Universiteits Fonds. De directeuren worden bij voorkeur benoemd uit 
docenten in de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en der Geneeskunde aan de 
Universiteit Leiden.  
 

STICHTING PROF. A.A.H. KASSENAAR FONDS 

 
Oprichting en kapitaalinstandhouding 
De stichting is opgericht bij akte de dato 18 september 1985 door Prof. A.A.H. Kassenaar en dr. C. 
de Visser.  
Alle schenkingen, erfstellingen en legaten die aan de stichting ten deel vallen zullen bij haar 
kapitaal worden gevoegd, behalve de jaarlijkse bijdragen, die als inkomsten beschouwd worden en 
de bedragen waaromtrent de schenker of erflater een bepaalde besteding zou hebben 
voorgeschreven. 
 
Doelstelling 
De stichting heeft tot doel de bevordering van de integratie en toepassing van de medische 
basisvakken in de klinische geneeskunde en het verrichten van onderzoek daarnaar aan de 
Universiteit Leiden. De stichting tracht haar doel te bereiken door: 
 het geven van geldelijke ondersteuning aan onderzoeksprojecten van medewerkers het Leids 

Universitair Medisch Centrum (LUMC); 
 het aantrekken van gastdocenten aan de Universiteit Leiden; 
 andere middelen bevorderlijk aan het doel. 
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Beslissing omtrent besteding 
De bevordering van het doel van de stichting, de keuze van de middelen ter bevordering van het 
doel en de besteding van de beschikbare gelden is opgedragen aan de Raad van Advies 
bestaande uit: 
 de Decaan van het LUMC   
 de voorzitter van de Wetenschapscommissie van het LUMC; 
 de voorzitter van het stafconvent van het LUMC; 
 de voorzitter van Divisie 2 van het LUMC;  
 de manager bedrijfsvoering van Divisie 2 van het LUMC; 
 een door de Stichting Leids Universiteits Fonds aan te wijzen vertegenwoordiger.  
 
De manager bedrijfsvoering van divisie 2 treedt op als bevoegd lid voor de declaraties van het 
LUMC met betrekking tot de Stichting A.A.H. Kassenaar Fonds. 
 

LUMC met betrekking tot de Stichting A.A.H. Kassenaar Fonds. 
 
STICHTING LORENTZFONDS 

 
Oprichting en kapitaalinstandhouding 
De stichting is opgericht bij akte de dato 12 januari 1926 ten gevolge van het gouden doctoraat van 
prof. dr. H.A. Lorentz. Per 21 juni 1976 is er een statutenwijziging doorgevoerd.  
 
Alle schenkingen, erfstellingen en legaten die aan de stichting ten deel vallen zullen bij haar 
kapitaal worden gevoegd, behalve de jaarlijkse bijdragen, die als inkomsten beschouwd worden en 
de bedragen waaromtrent de schenker of erflater een bepaalde besteding zou hebben 
voorgeschreven, welke bepaalde besteding ook op het gebied der experimentele natuurkunde mag 
liggen. 

 
Doelstelling 
De stichting heeft tot doel de bevordering van de beoefening der theoretische natuurkunde door: 
 de publicatie van wetenschappelijk werk te ondersteunen; 
 studie- en reisstipendia te verlenen; 
 voordrachten en onderzoekingen uit te lokken; 
 hulp te verlenen bij al wat dienstig mocht blijken ter bevordering der theoretische natuurkunde, 

daaronder begrepen experimentele onderzoekingen, waarbij belangrijke theoretische vragen 
op de voorgrond staan.  

Dit alles naar de geest van Professor Lorentz.  

 
Beslissing omtrent besteding 
Een Commissie van drie natuurkundigen, door de afdeling Natuurkunde van de Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen te benoemen, in welke Commissie ten minste een hoogleraar of 
oud-hoogleraar van de Universiteit Leiden zitting heeft, neemt alle nodige besluiten aangaande het 
gebruik der inkomsten.  
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STICHTING PROF. JAN VELTKAMP FONDS 

 
Oprichting en kapitaalinstandhouding 
De stichting is opgericht bij akte de dato 18 september 1985 op initiatief van de vakgroep 
Inwendige Geneeskunde van de Universiteit Leiden.  
Alle schenkingen, erfstellingen en legaten die aan de stichting ten deel vallen zullen bij haar 
kapitaal worden gevoegd, behalve de jaarlijkse bijdragen, die als inkomsten beschouwd worden en 
de bedragen waaromtrent de schenker of erflater een bepaalde besteding zou hebben 
voorgeschreven. 

 
Doelstelling 
De stichting heeft tot doel de bevordering van het klinisch onderwijs en onderzoek in de Inwendige 
Geneeskunde aan de Universiteit Leiden. De stichting tracht haar doel te bereiken door: 
 het geven van geldelijke ondersteuning aan onderwijs en onderzoeksprojecten welke kunnen 

worden voorgesteld door medewerkers van de Vakgroepgemeenschap Interne Geneeskunde 
van de faculteit der Geneeskunde te Leiden; 

 het aantrekken van gastdocenten aan de Universiteit Leiden; 
 andere middelen bevorderlijk voor het doel. 

 
Beslissing omtrent besteding 
De manager bedrijfsvoering van divisie 2 van het LUMC. 
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FONDSEN OP NAAM 
 
Algemeen  
Het vermogen van het LUF wordt voor een belangrijk deel gevormd door de Fondsen op Naam. 
De Fondsen op Naam zijn door schenkers opgericht, waarbij een meer of minder nauw 
omschreven doel geformuleerd is waaraan de gelden van het fonds worden besteed. Hieronder 
vindt u een overzicht van de Fondsen op Naam. Hierna volgt per fonds een korte toelichting met 
informatie over de oprichting en de doelstelling van het fonds. 
 
Nieuwe Fondsen op Naam 
Jobje van den Bergh-Simons Fonds; Bijdragen aan de jaarlijkse studiereis van de BA2-
studenten Klassieke Talen.  
Isa Diederiks-Verschoor Fonds; het steunen van masterstudenten aan het Internationaal 
Instituut voor Lucht- en Ruimterecht van de Universiteit Leiden.  
Han-Crebolder Fonds; voor studenten Rechtsgeleerdheid om ervaring op te doen in het 
buitenland (onderzoek, onderwijs, stage of congresbezoek).  
A.W. Hins Fonds ter bekostiging van de Leerstoel Mediarecht & Informatiesamenleving; het 
financieren van een bijzondere leerstoel vanwege het Leids Universiteits Fonds op het 
terrein van Mediarecht en Informatiesamenleving. 
Prieneke van Hoeve PhD Fellowship Fund; het mogelijk maken van wetenschappelijk 
onderzoek op het gebied van sterrenkunde, met name door het financieren van 
promotieonderzoek. 
LUC Fund; ter ondersteuning van studenten en projecten van Leiden University College The 
Hague. 
LUF-Lutfia Rabbani Scholarship Fonds; het toekennen van een studiebeurs aan een 
masterstudent uit de Arabische wereld, die een belangrijke bijdrage wil leveren aan de Euro-
Arabische dialoog. 
Nypels-Tans PTSS Fonds; Het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek en innovatieve 
onderzoeksprojecten op het gebied van geneeskunde, psychologie en psychiatrie, in het bijzonder 
de medische psychotraumatologie. 
Snouck Hurgronjesubsidie; ter ondersteuning van interfacultaire en maatschappelijk 
relevante projecten. 
Snouck Hurgronjeprijs; ter ondersteuning van studentenactiviteiten te bevordering van de 
verbinding tussen verschillende faculteiten of verenigingen, of van de cohesie tussen de 
academische gemeenschap en de Leidse of Haagse gemeenschap. 
 
Algemeen 
Van Bergen Fund; ter bevordering van het contact tussen Nederlandse en buitenlandse 
studenten. 
Dr. A.M. Blok Fonds; voor studenten die studeren of onderzoek doen aan Queen’s University in 
Kingston, Canada. 
Fonds A.E. Cohen; voor onderzoek naar de geschiedenis van de Universiteit Leiden. 
Herman J. Coster Fonds; met name voor studenten en wetenschappers uit Zuid-Afrika die aan 
de Universiteit Leiden studeren of onderzoek doen. 
Fonds Mr. J.J. van Enter; ‘Pro Universitate’ ondersteunt alfa-, gamma- en bètawetenschappen. 
Mr. M. Enthoven Fonds; voor de bloei van de Universiteit Leiden. 
Kuiper-Overpelt Studiefonds; ter ondersteuning van talentvolle studenten en onderzoekers uit 
ontwikkelingslanden of fragiele democratieën die een opleiding aan de Universiteit Leiden willen 
volgen om vervolgens op constructieve wijze deel te nemen aan de civil society van hun land van 
herkomst. 
LUF Internationaal StudieFonds (LISF); beurzen voor buitenlandverblijf van excellente 
studenten. 
LUF-SVM Fonds; beurzen voor masterstudenten die onderzoek doen naar verpakking en milieu. 
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LUF-SVM Projectsubsidie Fonds; subsidiëring van onderzoeks- en onderwijsprojecten op het 
gebied van verpakking en milieu. 
Fonds Minerva reünisten jaar 1947; vijf inscripties uitgevoerd in de zogenaamde Leidse Letter. 
Fonds Minerva reünisten jaar 1957/1961/1965; ter financiering van de Leidse Universitaire 
Scriptieprijzen. 
Het ‘Ouwe’ Fonds; voor studenten met een fysieke of psychische beperking. 
Dr. C.L. van Steeden Fonds; voor studie en werk van geestelijke, wetenschappelijke en 
kunstzinnige aard. 
 
Archeologie 
Het Bakels Fonds; natuurwetenschappelijk onderzoek binnen de archeologie. 
Prof.dr. A.W. Byvanck Fonds; onderzoek betreffende de klassieke Oudheid op het snijvlak van 
archeologie, kunstgeschiedenis, oude geschiedenis en klassieke talen. 
Fonds voor Romeinse Archeologie; ter ondersteuning van onderzoek op het gebied van de 
Romeinse Archeologie gedurende de eerste eeuw voor Christus tot aan het einde van de vijfde 
eeuw na Christus in het gebied Noordwest-Europa, zowel binnen als buiten de Romeinse grens, 
waarbij de relatie met het Romeinse Rijk duidelijk aantoonbaar moet zijn. 
 
Geesteswetenschappen 
Bolland Fonds; ter bestudering van de nalatenschap van prof. G.J.P. Bolland. 
Prof.dr. R.A.V. van Haersolte Fonds; voor studenten en wetenschappers Wijsbegeerte. 
R.M. Korthals Altes - Bakker Fonds; ter ondersteuning van studenten Klassieke Talen. 
Fonds Van Moorsel Rijnierse; voor de studie van het Christendom in het Nijldal en het Midden-
Oosten. 
Fonds Numata Chair; faciliteert gasthoogleraren in Buddhist Studies. 
Fonds voor Religiestudies; ter bevordering van de bestudering van religie en religies in de 
Leidse Universiteit. 
Rombouts Fonds voor Chinese Studies; voor onderzoek en onderwijs met betrekking tot 
Chinese Taal en Cultuur. 
Rombouts Fonds voor Chinese Bijzondere Collecties; voor de aankoop van bijzondere 
Chinese boeken en/of manuscripten voor de Bijzondere Collecties van de Universitaire 
Bibliotheken Leiden. 
P.J. Sijpesteijn Fonds; voor onderzoek op het gebied van papyrologie. 
Legatum Stolpianum; voor een vijfjarige wetenschapsprijs op het gebied van godsdienstfilosofie, 
ethiek en religiewetenschappen. 
Vaes-Elias Fonds; ter financiering van het Leiden Asia Center. 
Mr. J.J. van Walsem Fonds ‘Pro Universitate’; ter ondersteuning van alfa- en 
gammawetenschappen. 
Fonds voor Zuid- en Zuidoost-Aziatische kunst; studie van kunst, oudheden en materiele 
cultuur van Zuid- en Zuidoost-Azië. 
 
Geneeskunde/LUMC 
Dr. Anne Bosma Fonds; voor onderzoek op het gebied van pathologie. 
Den Dulk - Moermans Fonds; voor gezondheidsonderzoek in de breedste zin. 
Cella Durksz Fonds; voor onderzoek naar de oorzaak en behandeling bipolaire stoornissen. 
Elkerbout - Moene Fonds; voor onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen. 
Dr. Edith Frederiks Fonds; verstrekt beurzen voor geneeskunde studenten, met name chirurgie. 
Dr. F.F. Hofman Fonds; voor training en onderwijs van maag- en darmgeneeskunde. 
P.A. Jager-van Gelder Fonds; verstrekt beurzen aan studenten en promovendi die voor studie in 
de oogheelkunde naar het buitenland gaan of hiervoor naar Leiden komen. 
Dr. Charles de Monchy Fonds; verstrekt reisbeurzen aan promovendi en studenten t.b.v. het 
Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ), onderdeel van het LUMC. 
Mulder-Hamelers Fonds; voor onderzoek op de afdeling Endocrinologie van het LUMC. 
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Nypels - van der Zee Fonds; ter ontwikkeling en verbetering van technologieën in de 
geneeskunde. 
Piso-Kuperus Fonds; voor onderzoek en behandeling van inwendige ziekten. 
 
Rechtsgeleerdheid 
Alkema-Hilbrands Fonds; onderwijs en onderzoek mensenrechten en nationale grondrechten. 
Fonds Mr. W.C. Beucker Andreae; ter bevordering van de studie van het Internationaal Recht. 
Dr. H.A. van Beuningen Fonds; ter handhaving en versterking van de positie van de 
rechtenfaculteit. 
Betsy Brouwer Fonds; ter financiering van de leerstoel Comparative Sexual Orientation Law. 
Fonds Clavareau; voor buitenlandbezoek studenten rechtsgeleerdheid. 
Mr.ir. Deisz Barendregt Fonds; voor onderzoek/publicatie over zee-, waterstaats- en bouwrecht. 
Gieskes-Strijbis Fonds; ten behoeve van Kalshoven-Gieskes Forum en leerstoel Internationaal 
Humanitair Recht. 
Mr. P. Heering sr. Fonds; beurzen voor studenten Internationaal en Europees recht. 
Fonds Leerstoel en Instituut Immigratierecht; ter ondersteuning van Immigratierecht. 
* Kroese-Duijsters Fonds; voor internationaal congres-, studie- of onderzoeksverblijf van 
promovendi Rechtsgeleerdheid en Scheikunde. 
* Swaantje Mondt Fonds; om Leidse en buitenlandse promovendi, van de faculteiten 
Rechtsgeleerdheid en Wiskunde en Natuurwetenschappen, in staat te stellen een studieperiode in 
het buitenland respectievelijk aan de Universiteit Leiden door te brengen. 
Prof.mr. H.G. Schermers Leerstoel Fonds; ter financiering van de leerstoel Internationaal 
Institutioneel Recht. 
Prof.mr. H.G. Schermers Studiefonds; voor buitenlandse studie of stage van rechtenstudenten 
op het gebied van mensenrechten. 
Schim van der Loeff Fonds; voor de studie van het internationaal recht, met name met 
betrekking tot de positie van vreemdelingen. 
UNICEF-Fund Chair Children’s Rights; ter financiering van de UNICEF-leerstoel op het gebied 
van kinderrechten. 
Fonds VVJF; ter ondersteuning van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid op het gebied van alumni-
activiteiten, de faculteitsbibliotheek en wetenschappers in verdrukking. 
 
Wiskunde en Natuurwetenschappen 
Mej. A.M. Buitendijk Fonds; voor studiereizen van onderzoekers verbonden aan het Nationaal 
Natuurhistorisch Museum (Naturalis). 
Prof.dr. Hendrik Casimir Fonds; voor masterstudenten aan de Casimir School of Research. 
Drs. J.R.D. Kuikenga Fonds; ter bevordering van studie en onderzoek op het gebied van 
wiskunde, mechanica en informatica. 
Mayo Greenberg Fonds; beurzen op het gebied van astrofysica, astrochemie en/of astrobiologie. 
Sackler Fondsen; voor bezoek van een prominente buitenlandse astronoom, astrofysicus, 
neurowetenschapper of biomedische wetenschapper. 
* Slingelands Fonds; ter ondersteuning van wetenschappers aan de faculteiten Wiskunde en 
Natuurwetenschappen, Rechtsgeleerdheid en Geneeskunde. 
Leidsche Sterrewacht Fonds; voor reizen en publicaties van onderzoekers in de Sterrenkunde. 
Daarin is opgenomen het Kaiser Fonds. 
Fonds Van Trigt; ter bevordering van de natuurwetenschappen en fysiologie in het algemeen. 
 

.  
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ALGEMEEN 
 
Oprichting 
Op 21 december 1994 is door het Leids Universiteits Fonds (LUF) de Stichting Administratie-
fonds Leiden (StAL) opgericht, statutair gevestigd te Leiden. De statuten van de Stichting 
Administratiefonds Leiden zijn op 1 maart 2006 gewijzigd in verband met de omzetting naar 
een fonds voor gemene rekening. 
 

Doelstelling 
De stichting heeft ten doel het optreden als bewaarder van het fonds voor gemene rekening 
StAL, een beleggingsinstelling zoals bedoeld in artikel 1 onder c Wet toezicht 
beleggingsinstellingen, en als zodanig activa bewaren en beleggingsobjecten administreren, 
alsmede het voor rekening en risico van het LUF en de andere door het LUF, al dan niet 
alleen, bestuurde stichtingen beleggen van voor dat doel aan haar ten titel van beheer 
overgedragen goederen. Ultimo 2018 bedraagt het door StAL beheerde vermogen 
€ 36.279.650 (2017: € 39.249.900). 
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit de voorzitter van het LUF en twee of meer andere bestuurders, van 
wie ten minste de helft lid moet zijn van het Dagelijks Bestuur van het LUF. De bestuurders 
worden benoemd en ontslagen door het Dagelijks Bestuur van het LUF. De directeur van het 
LUF fungeert tevens als directeur van StAL. Aan de Audit Commissie van het Algemeen 
Bestuur van het LUF is het toezicht op het financiële beleid van StAL in algemene zin 
opgedragen. 
 
Deelnemers 
StAL heeft na haar oprichting fractie-overeenkomsten gesloten met de deelnemende stichtin-
gen en ten titel van beheer, de effectenportefeuilles van de stichtingen overgedragen gekre-
gen op 29 december 1994 tegen uitgifte van fracties. In het kader van de omzetting naar een 
fonds voor gemene rekening en het opstellen van nieuwe voorwaarden van beheer en 
bewaring, zijn met ingang van 1 januari 2006 de oorspronkelijke fractie-overeenkomsten 
ontbonden, en is aan de fractiehouders een gelijk saldo in participaties StAL toegekend als 
het saldo in fracties dat zij per die datum hielden. 
 
Behoudens het LUF zijn op 31 december 2019 de deelnemende stichtingen: 
 Stichting Dr. H. den Adel Fonds 
 Stichting Prof. Jaap de Graeff – Lingling Wiyadharma Fonds 
 Stichting Prof. dr. Jan van der Hoeven voor theoretische biologie 
 Stichting Prof. dr. A.A.H. Kassenaar Fonds 
 Stichting Lorentzfonds 
 Stichting Prof. Jan Veltkamp Fonds 
 Stichting Bibliotheca Thysiana 
 Kirchheiner Stichting Ombudsman en Democratie 
 Stichting ter Financiering van Barge’s Anthropologica 
 
Voorwaarden beheer en bewaring 
De stichting treedt op als bewaarder van het fonds voor gemene rekening StAL. Vaststelling 
van de waarde van het fonds, de waarde van de participaties, alsmede toekenning en 
royement van participaties vindt maandelijks plaats. 
 
Het fonds wordt sinds 1 juli 2012 beheerd door Van Lanschot Private Office.  
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Beleggingsbeleid 
Het beleggingsbeleid is geformuleerd in een beleggingsplan. De hoofdpunten van het 
beleggingsbeleid worden hieronder kort samengevat. 
 
Doelstelling 
De keuze om het vermogen te beleggen is ingegeven door de wens om het vermogen op 
lange termijn in reële termen in stand te houden. Het beleggingsbeleid kan worden 
gekenmerkt als ‘liability driven investing’: het is inkomstengericht en risicomijdend. De 
inkomsten uit de beleggingsportefeuille worden aangewend voor (subsidie)uitgaven. 
 
Er wordt gestreefd naar een reëel rendement van 3 tot 4% langjarig gemiddeld op jaarbasis.  
 
Indeling portefeuille 
In onderstaand overzicht is de verdeling volgens het beleggingsplan opgenomen, alsmede 
de indeling van de beleggingsportefeuille per 31 december 2018. 
 

            Allocatie in portefeuille Allocatie in 

portefeuille 

categorie         volgens beleggingsplan             per 31-12-2018    

Staatsobligaties 27,5%  18,9% 

Bedrijfsobligaties 27,5%  22,5% 

Totaal vastrentende waarden 55,0% 41,4% 

Aandelen ontwikkelde landen 35,0%  40,8% 

Aandelen opkomende landen 10,0%  15,7% 

Totaal aandelen 45,0% 56,5% 

Liquiditeiten 0,0%   2,1% 

Totaal beleggingsportefeuille 100,0%           100,0% 

 
De afwijkingen ten opzichte van het beleggingsplan vallen binnen de met de 
vermogensbeheerder afgesproken bandbreedtes. 
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BALANS
(in euro's na bestemming saldo staat van baten en lasten) 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Activa
Financiële vaste activa (t.b.v. participanten) p.m. p.m.
Opgebouwde rente deposito's en obligaties (t.b.v. participanten) p.m. p.m.
Vorderingen op participanten 0 14.264
Kortlopende vorderingen 91.291 56.345
Liquide middelen (t.b.v. participanten) p.m. p.m.

91.291 70.609

Passiva
Participaties p.m. p.m.
Schulden aan participanten 42.603 0
Kortlopende schulden 48.688 70.609

 91.291 70.609

STAAT VAN BATEN EN LASTEN begroting
(in euro's) 2018 2018 2017

Baten (uit activa t.b.v. participanten) p.m. p.m. p.m.

Financiële lasten
Uitbesteding beheer effectenportefeuille 104.136 91.960 105.431
Bankkosten 847 500 837

104.983 92.460 106.268
Af: doorbelasting kosten aan participanten -104.983 -92.460 -106.268

0 0 0

Overige lasten
Beheers- en administratiekosten 17.500 17.500 17.500
Accountantskosten 4.500 4.000 4.500

Algemene kosten 0 0 0
22.000 21.500 22.000

Af: doorbelasting kosten aan participanten -22.000 -21.500 -22.000
0 0 0

SALDO STAAT VAN BATEN EN LASTEN 0 0 0
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TOELICHTING JAARREKENING 

 
ALGEMEEN 
 
De jaarrekening 2018 is opgesteld conform de Richtlijn verslaggeving Organisaties zonder 
Winststreven (RJ640) van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
 

 
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 
 
Algemeen 
De jaarrekening 2018 is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van 
Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijn verslaggeving Organisaties zonder Winststreven (RJ640) 
van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op 
historische kosten en kostprijzen. 
 
Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen 
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen 
specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. 
 
Activa ten behoeve van de participanten 

Stichting Administratiefonds Leiden bewaart en administreert activa ten behoeve van de 
participanten in het fonds voor gemene rekening StAL. Aangezien toekomstige economische 
voordelen verbonden aan de in beheer gehouden activa niet aan de stichting toevloeien, 
worden deze activa niet in de balans van de stichting verwerkt. 

 
Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie, en na eerste verwerking tegen de geamortiseerde kostprijs. Bij ontbreken van 
(dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde 
van de vorderingen. Indien noodzakelijk worden voorzieningen wegens oninbaarheid in 
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.  
 

Participaties 

Stichting Administratiefonds Leiden heeft geen verplichtingen jegens de participanten in 
verband met de uitgegeven participaties, aangezien de afwikkeling van participaties niet zal 
leiden tot een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergt. 

  
In de toelichting op de balans wordt een overzicht gegeven van de aantallen en waarde van 
de participaties. 
 
Schulden 
Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, en na eerste 
verwerking opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. Bij ontbreken van (dis)agio en 
transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de 
schulden. 
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GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET SALDO VAN DE STAAT VAN BATEN EN 
LASTEN 
 
Algemeen  
De baten en lasten worden in beginsel toegerekend aan de periode waarop ze betrekking 
hebben.  

 
Overige lasten 
Overige lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 
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TOELICHTING BALANS
(in euro's) 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Financiële vaste activa (t.b.v. participanten)
Obligatiefondsen 15.018.731 14.426.997
Aandelenfondsen 21.061.696 24.593.263
Liquiditeiten 199.223 229.639

36.279.650 39.249.899

Waarde portefeuille
Waarde portefeuille begin boekjaar 39.249.899 36.449.125
Aankopen 10.194.810 10.190.589
Verkopen en lossingen -10.517.556 -9.931.046
Koersresultaten 2.647.503-    2.541.231
Waarde portefeuille einde boekjaar 36.279.650 39.249.899

Specificatie obligatiefondsen
Bluebay Inv Grade Euro Gov Bond Fund 3.038.577 2.881.699
Vanguard Euro Gov Bond Index Fund plus 3.816.944 3.201.520
iShares Euro Corporate Bond 2.622.602 2.286.780
Kempen (LUX) Euro Credit Fund J 5.540.608 6.056.999

15.018.731 14.426.998

Specificatie aandelenfondsen
Kempen Global High Dividend Class Y 0 1.228.964
Hermes Sourcecap Eur. Alpha Fund ACC 1.362.504 2.315.624
Kempen (LUX) Euro Smallcap Fund I 2.476.835 3.051.719
Kempen European High Dividend Class Y 1.860.118 2.122.489
JPM Euro Liquidity R 0 803.000
JPM Liquidity Fund US Dollar 0 702.877
Montanaro European Smaller Comp.Fund 0 683.261
AB European Equity Fund 1.398.184 1.973.075
NT Europe Fundamental Index Fund 2.207.128 2.244.699
NT North-America ESG Index 2.209.064 2.991.491
Acadian Global Equity SRI 814.343 0
Fisher Emerging Markets Equity ESG Fund 2.054.745 0
Vanguard Japan Stock Index Fund Plus 612.075 670.005
Northern Trust All Country Asia ex Japan 1.204.253 1.395.542
T. Rowe Price Asian ex-Japan Eq Fund I10 411.145 459.694
T. Rowe Price Global EM Equity Fund I10 2.023.249 1.740.809
Westwood Emerging Markets Fund 0 1.622.449
Robeco Customized US Large Cap Equities 1.177.170 587.565
db x-trackers MSCI Europe Small Cap ETF 677.355 0
Blackrock Inst. Euro Liquidity Fund US Dollar 573.528 0

21.061.696 24.593.263

Specificatie liquiditeiten
Van Lanschot Vermogensbeheerrekening 184.225 170.159
Van Lanschot spaarrekening 8.166 8.166
Van Lanschot rekening-courant 6.832 51.314

199.223 229.639
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TOELICHTING BALANS
(in euro's) 31 dec. 2018 31 dec. 2017

Kortlopende vorderingen
Te ontvangen dividend 0 0
Retour te ontvangen dividendbelasting 91.291 56.345

91.291 56.345

Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar.

Liquide middelen (t.b.v. participanten)
ABN-AMRO Rekening courant 1238 484
Rabobank Rekening courant 201 278

1.439 762

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Participaties
Stichting Leids Universiteits Fonds 28.177.251 30.348.291
Stichting Dr. H. den Adel Fonds 1.075.346 1.172.060
Stichting Prof. Jaap de Graeff Fonds 75.966 86.011
Stichting Prof. dr. Jan van der Hoeven 164.101 182.949
Stichting Prof. A.A.H. Kassenaar Fonds 1.223.716 1.328.284

Stichting Lorentzfonds 3.143.340 3.395.608
Stichting Prof. Jan Veltkamp Fonds 2.018.371 2.165.110
Stichting Bibliotheca Thysiana 54.757 58.386
Kirchheiner Stichting Ombudsman en Democratie 185.235 274.432
Stichting ter financiering van Barge's Anthropologica 206.106 225.267

36.324.189 39.236.398

Waarde participaties
Waarde participaties begin boekjaar 39.236.398 36.428.201
Stortingen en onttrekkingen -511.000 29.717
Resultaatbestemming -2.401.209 2.778.480
Waarde participaties einde boekjaar 36.324.189 39.236.398

Aantal participaties
Aantal participaties begin boekjaar 30.550,1822 30.510,0312
Onttrekkingen en stortingen -394,2318 40,1510
Aantal participaties einde boekjaar 30.155,9504 30.550,1822

Kortlopende schulden
Te betalen beheerskosten 25.688 26.609
Te betalen accountantskosten 4.600 9.000
Te betalen overig 18.400 35.000

48.688 70.609

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan een jaar.

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(in euro's) 2018 2017

Baten (uit activa t.b.v. participanten)
Koersresultaat  -2.647.503 2.541.231
Rente 1 174
Dividenden 380.482 364.058

-2.267.020 2.905.463
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Leiden, 21 mei 2019 
 
Het bestuur: Voorzitter: Mw. mr. C.S. de Klerk – Waller 
 Vicevoorzitter:  Dhr. prof.dr. F. Koning 
 Penningmeester: Dhr. mr. D.C. Baron van Wassenaer 
 Overige leden: Dhr. prof.mr. C.J.J.M. Stolker 
  Dhr. mr. R.H. van Grieken 
  Dhr. drs. P. Geluk 
 
Directeur:  Mw. Drs. E. Danker 
  Mw. drs. L.B. Visscher 





	LUF 2018 - Jaarverslag deel 1 (28-5-2019)
	LUF JR 2018 deel 1
	190071 controleverklaring LUF 2018 wg
	LUF JR 2018 deel 2
	LUF 2018 - Jaarverslag deel 3 (28-5-2019)

