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ALGEMEEN 
 
Jaarverslag 2020 
Het jaarverslag over 2020 van het Leids Universiteits Fonds (LUF) is opgesteld conform de 
Richtlijn verslaggeving Organisaties zonder Winststreven (RJ640) van de Raad voor de Jaarver-
slaggeving. Het jaarverslag bestaat uit dit bestuursverslag, de geconsolideerde jaarrekening van 
de Stichting Leids Universiteits Fonds en de enkelvoudige jaarrekeningen van de Stichting Leids 
Universiteits 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 onderwijs 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 on-
der 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 ontwik-
keling;  

 het bevorderen van ondersteuning door alumni van daarvoor in aanmerking komende ac-
tiviteiten 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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2020 in vogelvlucht 
2020 was een uitzonderlijk jaar, ook voor het Leids Universiteits Fonds. Vanaf maart 2020 hield 
de COVID-19 pandemie de wereld in haar greep, en heeft het LUF de geplande activiteiten om 
alumni en schenkers te betrekken ingrijpend moeten wijzigen. Toch hebben ook in 2020 weer 
vele begunstigers het Leids Universiteits Fonds ondersteund. Hun financiële bijdragen zorgen er 
mede voor dat wetenschappers aan de Universiteit Leiden hun belangrijke onderzoek kunnen 
blijven doen en dat studenten zich kunnen blijven ontplooien. De betrokkenheid van al onze 
schenkers toont het draagvlak voor het werk van de Universiteit, waardoor oplossingen gevon-
den kunnen worden voor de vele uitdagingen waarmee onze samenleving geconfronteerd wordt. 
Wij zijn onze vele donateurs, schenkers en vrijwilligers zeer dankbaar voor deze betrokkenheid.  
 
Na de eerste twee maanden met reguliere activiteiten, waaronder een goed bezochte dies voor 
alumni, hadden we vanaf maart te maken met een nieuwe werkelijkheid. Direct na de lockdown 
heeft het LUF actief ingespeeld op de actualiteit door een crowdfundingsactie te starten voor co-
ronaonderzoek van het LUMC. In een unieke samenwerking met de Bontiusstichting is in enkele 
maanden tijd meer dan € 1 miljoen opgehaald voor coronaonderzoek van het LUMC, waarvan 
€ 750.853 is ontvangen door het LUF. Naast bijdragen van meer dan 6.000 donateurs uit het 
hele land heeft deze actie gezorgd voor grote zichtbaarheid van het LUF en coronaonderzoek 
van de Universiteit Leiden, online en zelfs in landelijke media. In die periode heeft het hele team 
zich ingespannen om zoveel mogelijk fondsen te werven voor #wakeuptocorona.  
Een aantal geplande fondsenwervingsactiviteiten hebben we vanwege corona uitgesteld. Zo 
hebben we de donatiemailing die eind maart gepland stond uiteindelijk eind juni verzonden en is 
de lustrumeditie van het Sleuteldragersdiner in de Pieterskerk uitgesteld naar 2021. Dit heeft im-
pact gehad op de inkomsten uit donaties. Wel zijn er vele creatieve alternatieven bedacht voor 
onze contacten met schenkers. De jaarlijkse belcampagne is deze keer niet op locatie uitge-
voerd, maar de studenten hebben vanuit een online omgeving de gesprekken met alumni en 
schenkers gevoerd. Er zijn meerdere online ontmoetingen georganiseerd voor Sleuteldragers en 
Major Donors, waaronder een Fireside Chat met de rector magnificus en online gesprekken met 
jonge wetenschappers. In november hebben toch een aantal Cleveringabijeenkomsten online 
plaatsgevonden; vele alumni wereldwijd hebben deze lezingen gevolgd.  
Na een dynamisch beursjaar is uiteindelijk een heel mooi rendement op de beleggingen be-
haald, en sloot het LUF het jaar 2020 af met een positief geconsolideerd resultaat van € 1,5 mil-
joen. 2020 was wat inkomsten uit giften en schenkingen betreft wederom een goed jaar. De ba-
ten uit fondsenwerving ad € 3,6 miljoen waren hoger dan in 2019 en hoger dan begroot. De 
crowdfundingsactie #wakeuptocorona heeft hier voor een belangrijk deel aan bijgedragen. Daar-
naast zijn er een aantal nieuwe fondsen op naam ingesteld, waaronder het Rombouts Fonds, 
het Robert Fruin Fonds voor Studiereizen, het Prof. Jaap de Graeff-Lingling Wiyadharma Fonds 
en hebben we net voor het einde van het jaar een nalatenschap van bijna € 129.000 ontvangen 
van dhr. Otto Rombouts. De beleggingsresultaten in 2020 waren goed, met een rendement van 
5,5%. Mede als gevolg hiervan is het groepsvermogen van het LUF in 2020 gestegen van € 42,3 
miljoen naar € 44 miljoen. De langere termijn gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet te voor-
spellen. Het bestuur en de Audit Commissie staat in nauw contact met onze beleggingsadvi-
seurs van Van Lanschot Bankiers om de impact op het LUF-vermogen te monitoren. De beleg-
gingsstrategie om op lange termijn een rendement van gemiddeld 3% per jaar te behalen blijft 
ongewijzigd. 
De subsidiebestedingen bedroegen € 3,4 miljoen. Dit is hoger dan begroot mede dankzij de toe-
kenning voor coronaonderzoek van het LUMC. Sinds begin 2019 waarborgen we een stabiele 
toekenning van subsidies uit de fondsen op naam door aan elk fonds op naam een vast rende-
ment van 3% over het belegde vermogen aan het begin van het jaar toe te rekenen. Het beleg-
gingsbeleid van het LUF is daarop afgestemd. Ups en downs in de beleggingsresultaten worden 
in het vrije LUF-vermogen opgevangen. 
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De lasten kwamen uit op € 708.000 en waren daarmee lager dan in 2019 en € 46.000 lager dan 
begroot. Deze daling is voor een groot deel het gevolg van lagere personeelslasten vanwege het 
niet opnieuw benoemen van een afzonderlijke LUF-directeur. Deze functie wordt nu bekleed 
door de directeur Alumnirelaties en Fondsenwerving van de Universiteit Leiden. Het betreft hier 
een gecombineerde functie, waarbij 0,2 FTE ten laste van de exploitatie van het LUF komt. 
 
In 2020 zijn belangrijke stappen gezet in de intensivering van de samenwerking tussen het LUF 
en de universiteit met als doel de impact van het LUF te vergroten binnen de universitaire ge-
meenschap. Daarbij blijft het uitgangspunt dat het LUF zelfstandig is met een eigen bestuur en 
onafhankelijke bestedingscommissies, die slechts twee richtlijnen hebben: de doelstelling van 
het fonds en de wens van de gever. 
De intensivering van de samenwerking heeft geleid tot bundeling van krachten en versterking 
van de organisatie. Zo zijn sinds april alle medewerkers van het LUF in dienst van de universi-
teit. Dit betekent professionele HR-ondersteuning vanuit de universiteit en gelijke arbeidsvoor-
waarden voor alle medewerkers van het LUF en het Alumnibureau. Het LUF draagt middels een 
subsidie bij aan de kosten. Per 1 juli is een nieuwe organisatiestructuur doorgevoerd, met één 
directeur en drie geïntegreerde teams. Als laatste belangrijke stap in de integratie is eind 2020 
door het College van Bestuur het besluit genomen om de Stichting Praesidium Libertatis I (SPL 
I) onder te brengen bij het LUF als één van de gelieerde stichtingen. Het bestuur van SPL I zal 
worden gevormd door alle leden van het College van Bestuur en alle leden van het Dagelijks 
Bestuur LUF.  
 
Gedurende het jaar namen verschillende bestuurs- en commissieleden afscheid van het LUF. 
Graag dankt het huidige bestuur hen ook op deze plaats voor hun enorme inzet en betrokken-
heid. Een speciaal woord van dank gaat uit naar Prof.mr Carel Stolker, die per februari 2021 met 
emeritaat is gegaan. Zijn grote betrokkenheid bij fondsenwerving en zijn rol in de intensivering 
van de samenwerking tussen het LUF en de universiteit zijn van onschatbare waarde geweest 
voor de groei en ontwikkeling van het LUF als hét fonds voor de Universiteit Leiden. Hij is tot 
erelid van de Raad benoemd. 
Wij zijn verheugd met het aantreden van Annetje Ottow als nieuw lid van het Dagelijks Bestuur. 
In haar rol als voorzitter College van Bestuur is zij het boegbeeld voor alumni en schenkers, en 
kan zij met haar betrokkenheid een extra impuls geven aan de verdere ontwikkeling van het 
Fonds. 
 
Het bestuur dankt alle medewerkers voor hun grote inzet, enthousiasme en betrokkenheid waar-
mee zij het afgelopen jaar gewerkt en bijgedragen hebben aan de bloei van onze Alma Mater. 
 
De verwachting is dat de gevolgen van de coronacrisis nog lang voelbaar zullen zijn. Wij zien 
daardoor een taak voor het Fonds weggelegd om de Universiteit nog breder te steunen in het 
benadrukken van de essentiële rol die wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de samenle-
ving speelt. Wij willen daarom de komende jaren het werk van de universiteit nog veel uitgebrei-
der ondersteunen door de strategie van intensievere samenwerking, een sterkere focus op fond-
senwerving en effectieve doelbesteding uit te werken in concrete plannen van aanpak. De 
goede band met het alumninetwerk, met schenkers en donateurs en met onze stakeholders is 
relevanter dan ooit. Samen met hen kunnen we nog veel meer impact maken voor wetenschap-
pers en studenten van de Universiteit Leiden. 
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RESULTAAT 2020 

Het geconsolideerde vermogen van het LUF en de door het LUF beheerde stichtingen is in 2020 
gestegen van € 42,3 miljoen naar € 44 miljoen. Het geconsolideerde resultaat van ruim € 1,6 mil-
joen is als volgt gerealiseerd: 
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN     begroting     
(in euro's) 2020   2020   verschil 
              
Baten             
  Giften en baten uit fondsenwerving 3.588.343   2.227.500   1.360.843 
  Financiële baten 2.457.616   1.466.900   990.716 
  Overige baten 1.815   1.800   15 
    6.047.774   3.696.200   2.351.574 
              
Bestedingen           
  Verstrekte subsidies 3.435.617   2.691.400   744.217 
  Alumnicommunicatie 101.106   168.500   -67.394 
  Alumni-activiteiten 13.437   23.500   -10.063 
    3.550.160   2.883.400   666.760 
              
Kosten             
  Personeelslasten 580.627   641.500   -60.873 
  Huisvestingslasten 11.682   12.500   -818 
  Kantoorlasten 21.167   12.000   9.167 
  Algemene lasten 94.335   91.350   2.985 
  Financiële lasten 156.501   89.600   66.901 
  Doorberekende kosten -   -3.100   3.100 
    864.312   843.850   20.462 
              
SALDO STAAT VAN BATEN EN LATEN 1.633.302   -31.050   1.664.352 

 

Het totale resultaat is ruim € 1,6 miljoen hoger dan begroot, voornamelijk als gevolg van hogere 
beleggingsresultaten en giften en baten uit fondsenwerving (circa € 990.000 respectievelijk 
€ 1.361.000). Hier staat tegenover dat de bestedingen aan de doelstellingen € 667.000 hoger 
zijn geweest dan begroot, hoofdzakelijk als gevolg van hogere verstrekte subsidies (€ 744.000 
meer dan begroot). 
 
De personeelskosten zijn in 2020 lager dan begroot, hoofdzakelijk als gevolg van de uitdiensttre-
ding van de directeur en lagere kosten voor inhuur personeel. Hier staat tegenover dat de kan-
toorlasten, algemene lasten en financiële lasten de begroting overtreffen. De hogere kantoorlas-
ten zijn hoofdzakelijk het gevolg van hogere automatiseringskosten voor de implementatie van 
een geautomatiseerd systeem ten behoeve van de doelbesteding. De financiële lasten overtref-
fen de begroting door hogere beheerkosten van de effecten. 
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Het positieve resultaat van circa € 1,6 miljoen is voor circa € 614.000 toe te rekenen aan de ge-
oormerkte doelen van Fondsen op Naam, voor € 207.000 aan de door het LUF beheerde stich-
tingen en voor € 812.000 aan de algemene doelstelling van het LUF.  
 
VERMOGEN  
 
Het vermogen bedraagt per 31 december 2020 € 43.995.737 en bestaat uit:  

 Het ‘vastgelegde vermogen’ van het LUF (kapitaal en algemene reserve) : € 9,0 miljoen 
 De ‘vrije’ algemene reserve van het LUF : € 8,1 miljoen  
 De vermogens van de fondsen op naam : € 18 miljoen 
 De vermogens van de door het LUF bestuurde stichtingen : € 8,9 miljoen 

 
In figuur 1 is te zien dat het geconsolideerde vermogen van het Leids Universiteits Fonds in 
2020 is toegenomen. 
 
Figuur 1  

 

 
Meerjarenoverzicht vermogen  
 
 
Kapitaal 
Artikel 24 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 (circa 9.000 gulden, oftewel circa € 4.084); 

 erfstellingen en legaten door de erflater of op voorstel van het Dagelijks bestuur; 
 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. 
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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 om-
vang en functie van de algemene reserve toegelicht. Om risico’s op korte termijn en op lange 
termijn (beleggingsrisico’s) af te dekken, zou een totale omvang van de algemene reserve van 
circa € 6,7 miljoen gewenst zijn. Per 31 december 2020 bedraagt de geconsolideerde algemene 
reserve bijna € 11 miljoen. Deze omvang brengt met zich mee dat het LUF zich geen zorgen 
hoeft te maken over de continuïteit op korte en middellange termijn. 
 
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 betref-
fende fonds ten goede komen. Een belangrijk deel van de in de jaarrekening vermelde subsidie-
bestedingen komt ten laste van deze Fondsen op Naam. In 2020 zijn zes nieuwe Fondsen op 
Naam ingesteld, terwijl twee fondsen werden opgeheven. Ultimo 2020 telt het LUF 92 Fondsen 
op Naam. Meer informatie over deze fondsen en hun doelstellingen vindt u in de bijlage Fond-
sen op Naam.  
 
Stichtingen 
Het bestuur van het LUF voert het bestuur over een aantal stichtingen, waarvan de cijfers zijn 
opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. Meer informatie vindt u in de bijlage Stichtin-
gen. 
 
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.  
 
Figuur 2 
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“Laat ambities tot bloei komen!“ Een zin die wij geregeld bezigen en een belofte die wij alleen 
kunnen waarmaken door de vele donaties van betrokken alumni van de Universiteit Leiden. In 
2020 heeft het LUF in totaal ruim € 3,6 miljoen aan giften en baten uit fondsenwerving mogen 
ontvangen. Het LUF is de ruim 10.000 alumni en circa 9.400 studenten die hebben bijgedragen 
zeer erkentelijk. 
 
Donaties 
Het totaalbedrag aan donaties bedraagt circa € 587.000 
Bijdragen donateurs algemeen € 343.000 
Bijdragen Sleuteldragers € 194.000 
Bijdragen Student-leden € 50.000 
 
Bijdragen donateurs algemeen 
Deze belangrijke groep donateurs is de basis waarop de doelbesteding van het LUF is ge-
bouwd. 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 donateurs goed geïnformeerd en worden ze betrokken bij de besteding van hun giften. Van 
de donaties ontvangt het LUF circa 60% via doorlopende machtigingen. De overige giften wor-
den meestal ontvangen 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 
netwerk 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 mi-
nimaal € 750,- per jaar of € 3.750,- in één keer. Het aantal Sleuteldragers is in 2020 gedaald van 
463 naar 446, vooral doordat tijdens de coronacrisis werving van nieuwe Sleuteldragers moeilij-
ker was. In totaal zijn er in 2020 94 personen (opnieuw) Sleuteldrager geworden. 
 
Bijdragen Student-leden  
In 2020 mocht het LUF ruim 2.000 nieuwe studentleden verwelkomen. Zo komt het totaal aantal 
op circa 9.400. 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 2020 € 49.180 door het LUF 
uitgekeerd, waarvan € 18.325 aan het Mandela Scholarship Fund. 
Daarnaast zorgt het student-lidmaatschap ervoor dat het LUF bekendheid geniet onder de stu-
denten in Leiden en op de campus Den Haag. Ook blijven studentleden na hun afstuderen vaak 
als alumnus of alumna donateur. 
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Schenkingen en legaten 
Met 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 bij-
zondere activiteiten.  
 
Het LUF heeft in 2020 onder meer de volgende schenkingen ontvangen: 
 

 € 476.200 van Stichting Utopa voor het Fonds Psychologie en Economisch Gedrag 
 € 200.000 ten behoeve van het Rombouts Fonds voor de Chinese Bijzondere Collecties 

in de Universitaire Bibliotheken Leiden 
 € 150.096 van de voormalige Stichting Robert Fruin Fonds voor Studiereizen als toevoe-

ging aan het Robert Fruin Fonds voor Studiereizen 
 € 103.903 van de voormalige Stichting Beheer Croiset van der Kop-Fonds voor het Anna 

Croiset van der Kop Fonds 
 € 100.000 voor het Betsy Brouwer Fonds 
 € 84.750 van Stichting Verpakking en Milieu, waarvan € 50.000 voor het LUF-SVM Pro-

jectsubsidie Fonds 
 € 75.000 als toevoeging aan het Van Wersch Springplank Fonds 
 € 70.630 van Stichting Elise Mathilde Fonds 
 € 60.000 voor het Van Dishoeck-de Zeeuw Fonds 
 € 51.000 voor het UNICEF-fund Chair Children's Rights, waarvan € 10.000 van Simmons 

en Simmons 
 € 50.000 ten behoeve van het Prof. Jaap de Graeff-Lingling Wiyadharma Fonds 
 € 50.000 als toevoeging aan het Cella Durksz Fonds 
 € 50.000 voor het fonds Numata Chair Buddhist Studies 
 € 42.000 van Stichting Dioraphte 
 € 35.332 ten behoeve van het Schild-de Groen Fonds 
 € 30.000 voor het Fonds voor Wetenschappers in verdrukking 
 € 30.000 als toevoeging aan het Prieneke van Hoeve PhD Fellowship Fund 
 € 30.000 voor het Kuiper-Overpelt Studiefonds 
 € 30.000 van het Ritsema Van Eck Fonds 
 € 25.000 voor het A.W. Hins Fonds ter bekostiging van de Leerstoel Mediarecht & Infor-

matiesamenleving 
 € 25.000 voor het H.L. Wesseling Fonds 
 € 25.000 voor het Nypels-van der Zee Fonds 
 € 24.108 van Stichting Gieskes-Strijbis Fonds voor het Kalshoven-Gieskes Forum 
 € 20.000 als toevoeging aan het Swaantje Mondt Fonds 
 € 20.000 voor het Kroese-Duijsters Fonds 
 € 20.000 ten behoeve van het Van Wersch Springplank Fonds 
 € 15.000 voor het LUF-Lutfia Rabbani Scholarship Fonds 
 € 15.000 van Stichting Wijnkeul 
 € 10.000 voor het P.A. Jager-van Gelder Fonds 
 € 10.000 voor het Hakkenberg αβγ-integratie Fonds 
 € 10.000 voor het Fonds JMB tot bestudering van Verdraagzaamheid 
 € 10.000 voor het Han-Crebolder Fonds 
 € 10.000 van DSM ten behoeve van het Krijn Rietveld Memorial Award Fonds 
 € 10.000 voor het Inge Voesten-Appel Fonds 
 € 9.900 van de heer H. Heyneker 
 € 9.180 ten behoeve van het Mr. M. Enthoven Fonds 
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 € 6.600 van de heer I. Cohn; 
 € 5.125 voor het Fonds voor Romeinse Archeologie 
 € 5.000 voor Het Bakels Fonds 
 € 5.000 voor het Jobje van den Bergh-Simons Fonds 

 
Naast bovenstaande giften heeft het LUF in 2020 uit de nalatenschap van de heer O.R. Rom-
bouts een bedrag van bijna € 129.000 mogen ontvangen. 
 
Financiële Baten 
 
Beleggingsresultaat 2020 
In 2020 is op de beleggingen een nettorendement van 5,5% behaald (2019: 16,8%).  
 
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 
een besloten fonds voor gemene rekening, beheer door de Stichting Administratiefonds 
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 ‘liability-driven investing’: het is inkomensgericht en risicomij-
dend. De inkomsten uit de beleggingsportefeuille worden aangewend voor (subsidie)uit-
gaven. Er wordt gestreefd naar een reëel rendement van 3% langjarig gemiddeld op jaar-
basis.  

 Uitkeringsbeleid. Jaarlijks wordt per fonds op naam dat in StAL belegt en een vermo-
gensinstandhoudingsverplichting heeft, 2,5% van het vermogen per 1 januari (3% minus 
0,5% beheervergoeding) als subsidiebudget ter beschikking gesteld. Dit vermogen wordt 
eenmaal per kwartaal zo nodig aangepast naar rato van in het afgelopen kwartaal ge-
dane uitkeringen, ontvangen schenkingen en andere bijstortingen. Eventuele veranderin-
gen in het uitkeringspercentage worden geleidelijk doorgevoerd om grote schommelin-
gen in de subsidiebudgetten zoveel mogelijk te voorkomen.  

 Indeling portefeuille. De beleggingsportefeuille is ingericht volgens het in 2019 geactuali-
seerde beleggingsstatuut en bestaat in beginsel voor 60% uit aandelen en voor 40% uit 
vastrentende waarden. In de jaarrekening van StAL wordt een gedetailleerd overzicht ge-
geven van de indeling van de portefeuille.  

 
BESTEDINGEN 
 
Algemeen 
In 2020 is er in totaal circa € 3,4 miljoen aan subsidies toegekend aan onderzoeks- en onder-
wijsprojecten en studentenactiviteiten (2019: € 2,5 miljoen). Van de toegekende subsidies van 
circa € 3,4 miljoen is circa € 257.000 toegekend door stichtingen die door het LUF worden be-
stuurd. 
 
De toegekende subsidies bestaan voor het grootste deel uit wetenschappelijke subsidies (voor 
onderzoek en onderwijs). Ook kent het LUF diverse mogelijkheden voor subsidies voor studen-
ten, zoals studiereizen.  
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De door het LUF toegekende subsidies kunnen als volgt worden onderverdeeld. 
 

Verstrekte subsidies         
(bedragen in euro's) 2020   2019 
          
Wetenschappelijke subsidies 2.502.752   1.965.183   
Studentensubsidies 151.624   218.326   
Overige subsidies 0   63.941   
Subsidies uit crowdfunding 750.853  0  
Af: vrijgevallen bedragen -226.237   -84.877   
Totaal verstrekte subsidies 3.178.992   2.162.573   
          

 

 
Subsidies Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) 
De overgrote meerderheid van de subsidiebedragen wordt toegekend door de Commissie We-
tenschappelijke Bestedingen (CWB), die bestaat uit zeven hoogleraren die elk een faculteit ver-
tegenwoordigen. Leden worden voor drie jaar benoemd en kunnen één keer herbenoemd wor-
den. 
 
 

Subsidies per faculteit         
(bedragen in euro's) 2020   2019 
          
Faculteit der Archeologie 110.653   151.103   
Faculteit der Geesteswetenschappen 512.841   637.177   
Faculteit der Geneeskunde 431.173   372.945   
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 476.957   426.479   
Faculteit der Sociale Wetenschappen 349.204   241.191   
Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 344.470   81.555   
Faculteit Governance & Global Affairs 277.454  34.706  
Overig 0   20.027   
Totaal wetenschappelijke subsidies 2.502.752   1.965.183   
          

 

 
Subsidies voor wetenschappelijke projecten 
Jaarlijks worden door de Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) projectsubsi-
dies toegekend voor onderzoeks- en onderwijsprojecten, merendeels variërend van € 5.000 tot 
€ 25.000. De middelen zijn afkomstig uit een aantal Fondsen op Naam van het Leids Universi-
teits 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 ta-
lent vormen vaak een belangrijke springplank naar aanvragen bij NWO en andere instellingen. 
In het kader van deze jaarlijkse subsidieronde werden in 2020 voor 95 projecten aanvragen in-
gediend. Op basis van het beschikbare budget per fonds konden 30 projecten (32%) worden 
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toegewezen voor een totaalbedrag van € 695.392. Hieronder het overzicht van de wetenschap-
pers aan wie een subsidie werd toegekend. 
 
Het Bakels Fonds voor natuurwetenschappelijk onderzoek binnen de archeologie 

 Dr. Karsten Lambers (Archeologie), Houtskoolmeilers: een vergeten ambacht op de Ve-
luwe, € 4.954 

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

 Dr. Marike van Aerde (Archeologie), Routes of Exchange, Roots of Connectivity: The 
archaeology of ancient networks across the Indian Subcontinent, € 2.500 

 Dr. Florence Liard (Archeologie), Between appropriation and innovation: Late Hellenistic 
moldmade bowls and early Roman lead-glazed pottery under the microscope, € 7.500 

Den Dulk-Moermans Fonds voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gezondheid 
 Dr. Paula Ruibal (Geneeskunde/LUMC), Donor-unrestricted T-cell responses against 

Mycobacterium tuberculosis infection in vivo: the role of HLA-E, € 25.000 
 Dr. Simon Jochems (Geneeskunde/LUMC), A novel omics assay to measure innate im-

mune system functionality, € 24.978 
 Dr. Tamar Tak (Geneeskunde/LUMC), Characterization of dendritic cell heterogeneity in 

immune responses by microfluidics-based single-cell culture in hydrogel droplets, € 
24.920 

 Dr. Rachel Schats (Archeologie), Dig, drill and discover: a multidisciplinary approach to 
investigating the origins of rheumatoid arthritis combining archaeology and rheumatol-
ogy., € 24.803 

Elise Mathilde Fonds/LUF voor alle wetenschapsgebieden 
 Dr. Annegret D. Krause-Utz (Sociale Wetenschappen), Improving emotion regulation 

and memory in borderline personality disorder: An app-based emotional working memory 
training, € 21.857 

 Dr. Ahmed M.A.M. Ali (Wiskunde en Natuurwetenschappen), Circulating tumor cells: A 
novel target for noninvasive cancer diagnosis, € 25.000 

 Dr. Geert-Jan Will (Sociale Wetenschappen), How to stop social media from damaging 
our self-esteem, € 24.942 

 Dr. Judith Schomaker (Sociale Wetenschappen), Onbekend terrein: Verken een nieuwe 
wereld in je vertrouwde omgeving, € 9.997 

 Dr. Sandy Overgaauw (Sociale Wetenschappen), Cognitive flexibility and empathy as 
protective factors in children growing up in a war zone, € 24.714 

 Dr. Riccardo Giacconi (Geneeskunde/LUMC), The ‘Option’ aftermath in South Tyrol. A 
textual and radiophonic investigation in artistic research, € 9.750 

 Sam de Schutter MA (Geesteswetenschappen), Imag(in)ing the Disabled Other: Disabil-
ity in Colonial and Humanitarian Photography, € 25.000 
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Gratama Stichting/LUF voor alle wetenschapsgebieden, bij voorkeur projecten met maatschap-
pelijke relevantie 

 Dr. Andrei Poama (Governance and Global Affairs), Fair but harsh? An experimental 
assesment of the relationship between procedural justice and punsihment severity., € 
16.000 

 Dr. Badak RezaeeDaryakenari (Sociale Wetenschappen), Authoritarian Survival and 
State Repression in the Age of Social Media, € 24.720 

 Dr. Borja Martinez-Tellez (Geneeskunde/LUMC), Towards an ‘Exercise Pill’ for treating 
cardiovascular diseases, € 25.000 

 Dr. Bas Mourik (Geneeskunde/LUMC), Checkjezelf.nu - ontwikkeling van waarde-gedre-
ven soa zorg, € 25.000 

 Dr. Tim Meijers (Geesteswetenschappen), Global Global Justice: Fellowships for African 
philosophers. (project voor zowel onderwijs als onderzoek), € 15.000 

 Dr. Sheila van Berkel (Sociale Wetenschappen), Perpetrator, Victim, Sibling: a Pionee-
ring Study on Sibling Abuse in the Netherlands, € 24.919 

 Dr. Jochem Jansen (Governance & Global Affairs), Experimenteren met veiligheidsbe-
leving’: een multimodale meting binnen een virtual reality omgeving, € 24.330 

 Dr. Fredj Ben Bdira (Wiskunde en natuurwetenschappen) Bacterial chromatin proteins 
as targets for new antibacterial agents, € 25.000 

 Dr. Valérie Pattyn (Governance and Global Affairs) Designing for policy effectiveness in 
the case of the Sustainable Development Goals. A cross-country study, € 12.708 

Dr. F.F. Hofman Fonds voor onderzoek m.b.t. maag- en darmgeneeskunde met accent op on-
derwijs 

 Dr. Jurjen Boonstra (Geneeskunde/LUMC), Educatie voor patiënten (en familieleden) 
met een vroeg stadium dikke darmkanker (MijnT1CRChulp), € 50.000 

Kroese-Duijsters Fonds - voor bijzondere onderzoeks- of onderwijsprojecten vanuit de Rechts-
geleerdheid of Leiden Institute of Chemistry 

 Dr. Stephanie Rap (Rechtsgeleerdheid), De jeugdrechtszaal van de toekomst, € 10.000 

Mulder-Hamelers Fonds voor onderzoek op het gebied van endocrinologie 
 Dr. Natasha Appelman - Dijkstra (Geneeskunde/LUMC), Ex vivo tissue culture model 

for the study of Fibrous Dysplasia/McCune-Albright syndromeg, € 5.000 

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

 Dr.ir. Mark Driessen (Archeologie), Crossing the border: Using OSL-dating to assess a 
new Roman marching camp north of the limes near Ermelo (NL), € 9.550 

Schild-de Groen Fonds voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker  
 Dr. Nynke de Glas (Geneeskunde.LUMC), Improving individualized treatment of older 

patients with advanced melanoma eligible for immunotherapy, €22.500 

Stichting Verpakking en Milieu/LUF voor projecten op het gebied van verpakking en milieu 
 Dr. Min Cho (Governance and Global Affairs), Problem-solving through design thinking 

in Liberal Arts and Science (LAS) education - Tackling wicked packaging at home, € 
74.750 

 Dr. Valerio Barbarossa, (Wiskunde en Natuurwetenschappen), An environmental as-
sessment of biodegradable bioplastics for use in a sustainable Dutch food system, € 
75.000 
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LUF Lustrumsubsidie 
2020 was een lustrumjaar voor het LUF en dus werd weer de LUF Lustrumsubsidie toegekend. 
Vanwege de urgentie van onderzoek naar het coronavirus werd in april een bedrag van 
€125.000 toegekend aan LUMC-hoogleraar moleculaire virologie Eric Snijder voor zijn onder-
zoek naar de behandeling en preventie van infecties met het coronavirus. In oktober werd 
€ 150.000 toegekend aan hoogleraar wetenschapscommunicatie Ionica Smeets en universitair 
docent Sanne Willems van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, en aan universitair 
docent Peter Burger van de faculteit Geesteswetenschappen. Zij doen onderzoek naar mislei-
dende grafieken en hoe dit soort misinformatie zo effectief mogelijk rechtgezet kan worden.  
 
Interfacultaire subsidie 
Sinds 2019 kent het LUF een subsidie voor innovatieve interfacultaire onderzoeks- of onderwijs-
projecten, waarvoor jaarlijks € 150.000 beschikbaar is. De middelen komen voort uit de op-
brengst van de verkoop van het Snouck Hurgronjehuis aan het Rapenburg in Leiden, waar het 
LUF tot in 2016 was gehuisvest. In 2020 werd de subsidie toegekend aan een team van onder-
zoekers van drie faculteiten: Honorata Mazepus (Governance and Global Affairs), Wouter Vee-
nendaal (Sociale Wetenschappen) en Anne Heyer (Geesteswetenschappen). Zij gaan voor het 
eerst de rol van schaalgrootte op het functioneren van controlerende instituties, zoals de media, 
het parlement en de rechterlijke macht onderzoeken. 
 
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 
gaan. Ook wordt subsidie verleend aan wetenschappers die in Leiden of Den Haag een congres 
of workshop organiseren (tot € 2.500). Naast deze reguliere aanvragen wordt ad hoc subsidie 
verleend voor aanvragen die niet binnen de reguliere categorieen vallen. In 2020 werd zo voor 
36 aanvragen in totaal voor € 107.705 aan subsidies verstrekt. Door de coronacrisis was dit 
aantal veel geringer dan gebruikelijk.  
 
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 Fonds Psychologie 
en Economisch Gedrag, het Vaes-Elias Fonds, het Kalshoven-Gieskes Fonds en de Unicef-
leerstoel Children’s Rights. In totaal werd via deze groep specifieke fondsen op naam in 2020 
een bedrag van € 1.677.000 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 Stu-

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

viteiten (CASSA); 
 bijdragen aan studenten- en studieverenigingen vanuit de donaties van studentleden; 
 prijzen voor studenten vanuit diverse fondsen. 
Deze subsidieverlening wordt hieronder nader toegelicht. 
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Buitenlandsubsidies voor studenten 
 
De coronacrisis had ook op de studentensubsidies een grote impact. Na de maart-vergadering 
viel de aanvraagstroom vrijwel stil. Omdat studenten soms ook in financiële problemen kwamen, 
werd aan non-EU-studenten die in de knel kwamen, een coronasubsidie verstrekt. Zo konden de 
meest schrijnende gevallen voor in totaal € 23.250 worden ondersteund. 
 
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 2020 zijn 48 aanvragen ontvangen bij de commis-
sie, die bestaat uit wetenschappelijke vertegenwoordigers van de verschillende faculteiten. Aan 
38 aanvragers (79%) werd subsidie toegekend voor in totaal € 25.040. Het aantal aanvragen 
was een stuk lager in vergelijking tot voorgaande jaren door de beperkende maatregelen, inge-
steld vanwege de coronacrisis door de rijksoverheid en Universiteit Leiden. Veel studenten die 
een subsidie hebben ontvangen hebben hun reis uitgesteld naar 2021 of geheel geannuleerd. 
Via het LISFonds biedt het Leids Universiteits Fonds steun aan non-EU-studenten die in financi-
ele problemen komen door de coronacrisis. In 2020 is € 18.750 toegekend aan 19 studenten. 
 
Han-Crebolder Fonds 
Het Han-Crebolder Fonds heeft als doelstelling studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerd-
heid 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 2020 werden uit dit fonds geen subsi-
dies toegekend. Vanuit het Han-Crebolder Fonds is steun geboden aan non-EU-studenten van 
de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, die in financiële problemen kwamen door de coronacrisis. In 
2020 is € 4.500 toegekend aan 3 studenten. 
 
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. In 2020 werden twee studenten 
gesubsidieerd voor in totaal € 2.000. 
 
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 2020 werden uit dit fonds 
geen subsidies toegekend. 
 
Prof.mr. H.G. Schermers Studiefonds  
Het Prof.mr. H.G. Schermers Studiefonds heeft als doel Leidse rechtenstudenten de mogelijk-
heid 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 2020 werden twee aanvragen gehonoreerd, voor een totaalbedrag 
van € 1.350. 
 
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 2020 werden één aanvraag ontvan-
gen en toegekend voor € 500. 
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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. Ondanks de coronacrisis werden In 2020 toch nog 52 aanvragen ontvan-
gen, waarvan er zes werden aangehouden tot in 2021. Aan 31 activiteiten (67%) kon een subsi-
die worden toegekend voor een totaalbedrag van € 39.165. De subsidies betreffen in normale 
jaren lustrumactiviteiten, studiereizen, symposia en andere bijzondere activiteiten georganiseerd 
door studenten-dan wel studieverenigingen. In 2020 ging het vooral om online activiteiten en 
plannen voor 2021. 
 
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 2020 werd € 49.180 door het LUF 
uitgekeerd, waarvan € 18.325 aan het Mandela Scholarschip Fund. 
 
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. In 
2020 waren er twee winnaars. Shirley van der Maarel (Sociale Wetenschappen) en Vincent Pee-
ters (Rechtsgeleerdheid). Shirley van der Maarel deed onderzoek naar het creëren van een 
nieuw thuisgevoel door een groep vluchtelingen die in een Italiaans dorp werd ondergebracht. 
Vincent Peeters wijdde zijn scriptie aan het ontstaan van gezichtspuntencatalogi in het strafrecht 
op basis van uitspraken van de Hoge Raad als leidraad bij het interpreteren van de wet.. De 
derde prijs was voor Marissa Vacher (Wiskunde en Natuurwetenschappen). Zij deed onderzoek 
naar Alzheimer bij gestrande dolfijnen. De bevindingen kunnen ook voor het onderzoek bij men-
sen nuttig zijn. 
 
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. De LISF-prijs 2020 werd gewonnen door 
Nynke Anna van der Mark, masterstudente Colonial and Global History aan de Faculteit Gees-
teswetenschappen, die onderzoek deed naar de invloed van de Lawaspoorlijn in Suriname op 
het dagelijks leven in de 20e eeuw van de Surinamers die langs de spoorlijn woonden en er ge-
bruik van maakten 
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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 excel-
leert in kwaliteit en creativiteit, komen in aanmerking voor de beurs. Phebe van Langevelde werd 
in 2020 de winnaar. Zij studeert Scheikunde aan de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschap-
pen en deed een voorstel tot onderzoek aan het Institute of Chemical Research of Catalonia in 
Spanje naar nieuwe katalytische systemen voor de omzetting van koolstofdioxide naar waarde-
volle moleculen. 
 
CASSA-prijs 
In 2019 werd een nieuwe CASSA-prijs ingesteld ter ondersteuning van studentenactiviteiten die 
de verbinding tussen verschillende faculteiten of verenigingen bevorderen, of van de cohesie 
tussen de academische gemeenschap en de Leidse of Haagse gemeenschap. De nieuwe prijs 
is gefinancierd uit de opbrengst van de verkoop van het Snouck Hurgronjehuis aan het Rapen-
burg in Leiden, waar het LUF tot in 2016 was gehuisvest. Het winnende idee was van de studen-
ten Dieuwertje de Bruijne, Laura Loffredo en Nina Kofeiti. Zij kregen € 5.000 voor een te organi-
seren Fast Fashion Dag, waarop aandacht wordt gevraagd voor misstanden in de kledingindu-
strie en een tweedehands-kledingverkoop zal plaatsvinden. Studentenvereniging Sophia Ae-
terna won de tweede prijs van € 3.000. Met hun voorstelling ‘Thyestes' creëert Sophia Aeterna 
een sterke verbinding tussen theater, studenten en de stad Leiden. De derde prijs van € 2.000 
was voor Practicum Musicae Orkest. Met het ‘Midzomernachtconcert’ verbindt zij wetenschap 
met muziek en Leiden met Den Haag.  
 
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 
bevordert het LUF de ontwikkeling van nieuwe wetenschapsgebieden. Deze leerstoelen worden 
bekleed door bijzonder hoogleraren vanwege het LUF. Zij worden voor vijf jaar benoemd en kun-
nen in beginsel één keer worden herbenoemd. Daarna eindigt de bijzondere leerstoel of wordt 
die omgezet in een gewone leerstoel binnen de desbetreffende faculteit. 
 
Bijzonder hoogleraren vanwege het LUF 
In 2020 waren er zeven bijzonder hoogleraren vanwege het LUF, te weten: 
 Prof.dr. B.A. Barendregt, Sociale Wetenschappen, Anthropology of Digital Diversity, in partic-

ular in Muslim Southeast Asia. 
 Prof.mr. A.J. Blokland, Rechtsgeleerdheid, Criminology and Criminal Justice 
 Prof.dr. B.U. Forstmann, Sociale Wetenschappen, Neuroscientific testing of psychological 

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

van Zuidoost Azië 
 Prof.dr. P.J.F. Lucas, Wiskunde en Natuurwetenschappen, Artificial Intelligence 
 Prof.dr. D.J. de Vries, Archeologie, Bouwhistorie en Erfgoed 
 Prof.dr. J.R. Wijbrans, Wiskunde en Natuurwetenschappen, Geologie 
 
De bijzondere leerstoel van Professor Barendregt werd in 2020 ingesteld. De bijzondere leer-
stoel van professor Blokland eindigde per 1 september 2020. Per die datum werd bij de faculteit 
Rechtsgeleerdheid een leerstoel Criminology & Criminal Justice ingesteld en werd professor 
Blokland per die datum als gewoon hoogleraar aangesteld. 
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Universitaire leerstoelen gefinancierd uit Fondsen op Naam 
Vier leerstoelen worden mogelijk gemaakt vanuit specifieke fondsen op naam dan wel samen-
werkingsverbanden: 
 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 fond-
sen en aan algemene beheerskosten. In de bijlage bij de geconsolideerde jaarrekening is een 
kostenverdeling opgenomen, waaruit blijkt dat in 2020 de kosten van fondsenwerving 15,3% be-
droegen van de baten uit fondsenwerving (2019: 18,8%). De algemene beheerskosten bedroe-
gen 1,6% van de totale bestedingen aan de doelstelling (2019: 2,2%).  
 
PERSONEEL 
 
Per 31 december 2020 bestond de personele bezetting van het Bureau uit twaalf medewerkers 
(7,8 fte op basis van een 38-urige werkweek, ultimo 2019: 6,6 fte). 
 
GEADMINISTREERDE STICHTINGEN 
 
Naast de aan het LUF gelieerde stichtingen, waarvan het LUF de bestuurder is, verleent het 
LUF financiële en administratieve diensten aan een aantal stichtingen die zich net als het LUF 
ten doel stellen bij te dragen aan de bloei van de Universiteit Leiden. Het betreft 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 Univer-
siteit 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 ‘Om-
budsman, 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 aanwezige 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 

 
Het Leids Universiteits Fonds organiseert jaarlijks diverse activiteiten om de alumni van de Uni-
versiteit Leiden te blijven betrekken bij hun alma mater. De lasten voor de alumni-activiteiten zijn 
als volgt weer te geven: 
 

Alumni-activiteiten         
(bedragen in euro's) 2020   2019 
          
Dies voor alumni 9.657   8.161   
Cleveringabijeenkomsten 3.780   7.539   
Bijeenkomsten sleuteldragers 2.157   16.172   
Totaal alumni-activiteiten 15.594   31.872   
          

 

 
Dies voor alumni 
Op zaterdag 15 februari vierde het LUF in het Kamerlingh Onnesgebouw de 445ste 'geboorte-
dag' van de Universiteit Leiden te midden van Leidse hoogleraren, jonge onderzoekers en hon-
derden alumni. Hoogleraar Public Affairs Arco Timmermans bood de gasten een kijkje in de keu-
ken van de lobbywereld. Onderzoeker Quentin Bourgeois vertelde over de spectaculaire uitkom-
sten van het citizen science project ‘Erfgoed Gezocht’ waar duizenden vrijwilligers aan mee-
werkten. Dr. Victoria Nyst vertelde over haar onderzoek, onder meer in Ghana, naar gebarentaal 
als moedertaal. De alumni konden ook aanschuiven bij presentaties van prof.dr. Carsten de 
Dreu, prof.dr. Joke Meijer, mr.dr. Bastiaan Rijpkema, prof.dr. Arnold Tukker, dr. Stéphanie van 
der Pas en dr. Bart Schuurman.  
 
Na het succes van de eerste edities organiseerde het LUF – in samenwerking met het Jonge 
Alumni  Netwerk van de universiteit – ook in 2020 weer een speciaal programma voor de jonge 
garde. Zij konden naast het reguliere collegeprogramma ook kiezen voor een workshop ‘Story-
telling’ of ‘I love my workday’.   
 
Ook aan toekomstige alumni was gedacht. Een groep (klein)kinderen ging onder begeleiding 
van een aantal studenten op pad naar Museum Volkenkunde. Daar leerden ze sierlijk schrijven 
bij de workshop kalligrafie en ontdekten ze het verre China aan de hand van eeuwenoude objec-
ten, verhalen en legenden. 
 
Cleveringabijeenkomsten 
De Duitse bezetter beval in 1940 het ontslag van alle Joodse medewerkers van de universiteit, 
onder wie de hoogleraren Meijers en David. Dit leidde tot protestcolleges door collega-acade-
mici. Op 26 november 1940 sprak professor Rudolph Cleveringa in een vol Groot Auditorium zijn 
historisch geworden protestrede uit. Om deze rede te gedenken, organiseert het LUF – in sa-
menwerking met regionale comités – jaarlijks de Cleveringabijeenkomsten. 
 
Ondanks de onzekere coronatijden hield het LUF – zij het in andere vorm – vast aan deze jaren-
lange traditie. In samenwerking met verschillende Cleveringacomités werden er negen online 
bijeenkomsten georganiseerd op 25 en 26 november. De Leidse Cleveringabijeenkomst, in het 
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Groot Auditorium van het Academiegebouw, was Engelstalig en werd met professionele onder-
steuning en verschillende camera’s gestreamd zodat alumni wereldwijd konden aansluiten. On-
der meer Maartje van der Woude en Alexander Rinnooy Kan namen deel aan dit debat met als 
thema 'The corrosion of international relations'. 
 
De Commissie Algemene Subsidies StudentenActiviteiten (CASSA) organiseert ieder jaar de 
Avond van Cleveringa voor studenten, met vrijheid in al haar vormen als centraal thema van de-
bat. Helaas kon deze avond in november geen doorgang vinden door de coronamaatregelen. 
LUF-studentleden ontvingen een uitnodiging om deel te nemen aan de Leidse Cleveringabijeen-
komst waardoor zij alsnog konden aanschuiven bij een debat. Op deze manier maakten zij ook 
gelijk kennis met het concept Cleveringabijeenkomst en hoopt het LUF hen in de toekomst als 
alumni te mogen verwelkomen. 
 
Sleuteldragers 
Sleuteldragers vormen een belangrijke groep donateurs voor het LUF: het zijn betrokken alumni 
die het fonds en de universiteit een warm hart toedragen en graag iets teruggeven aan hun alma 
mater. Hun structurele financiële steun is onmisbaar voor vernieuwend onderzoek en onderwijs 
in een bloeiend academisch klimaat. Helaas kon de lustrumeditie 2020 van het Sleuteldragersdi-
ner geen doorgang vinden in verband met de coronacrisis en is deze verplaatst naar 2021. Wel 
zijn er verschillende online evenementen georganiseerd en heeft er één fysiek Sleuteldragers-
evenement plaatsgevonden: een bezoek aan Rijksmuseum Boerhaave. Na afloop van een le-
zing door Tim Huisman, alumnus en Conservator Beeld & Geneeskunde bij het museum, waren 
de gasten vrij om zelf de tentoonstelling en topstukken van het museum te bezichtigen. Daar-
naast organiseerde het LUF tweemaal het online event ‘In gesprek met een wetenschapper’, 
een kleinschalig en interactief moment voor schenkers om contact te leggen met wetenschap-
pers die zij ondersteunen. Zo vertelde farmacoloog Coen van Hasselt over zijn strijd tegen anti-
biotica-resistentie en hoe hij met steun van de schenkers van het LUF een mogelijke oplossing 
ontwikkelde. Max van Duijn ging dieper in op zijn onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen 
als verhalenvertellers en hoe ze zich leren inleven in het perspectief van anderen, ook wel ‘The-
ory of Mind’ of ‘gedachtenlezen’ genoemd. Naast inzicht in taal- en cognitieve ontwikkeling is dit 
onderzoek ook van belang voor het verbeteren van kunstmatige intelligentie. 
 
 
COVID-19 
Het afgelopen jaar is de wereld getroffen door een crisis die zijn weerga niet kent. De uitbraak 
van COVID-19 heeft ook effecten gehad op de plannen, activiteiten en resultaten van het Leids 
Universiteits Fonds. Zo hebben de fondsenwervers van het LUF eind maart een wervingscam-
pagne opgestart om het coronaonderzoek van het LUMC te steunen en versnellen. Deze cam-
pagne heeft een onverwacht groot bereik en € 700.000 aan onvoorziene inkomsten gegene-
reerd. De campagne is opgepikt door de landelijke media, meer dan 6.000 donateurs hebben 
bijgedragen, waaronder een aantal grote schenkers.  Daarentegen hebben we een aantal ge-
plande activiteiten moeten verplaatsen of schrappen. Zo hebben we de lustrumeditie van het 
Sleuteldragersdiner in de Pieterskerk, belangrijk evenement voor werving van nieuwe Sleutel-
dragers, moeten verplaatsen naar 2021 waardoor de inkomsten uit Sleuteldragers lager waren 
dan begroot. Veel activiteiten hebben we omgezet naar online evenementen. Zo waren de Cle-
veringa bijeenkomsten op of rond 26 november niet mogelijk op locatie. Daarom hebben we in 
samenwerking met de comités een aantal online Cleveringa bijeenkomsten georganiseerd, met 
als positief effect dat veel alumni die andere jaren niet bij een bijeenkomst aanwezig konden 
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zijn, bij deze online-editie aansloten. Ook persoonlijke bijeenkomsten met schenkers met een 
fonds op naam hebben we veelal online georganiseerd.  Daarnaast hebben we enkele speciale 
onlinebijeenkomsten voor Sleuteldragers en Major Donors georganiseerd, waaronder een fire-
side chat met de Rector Magnificus en een tweetal online-ontmoetingen met jonge wetenschap-
pers.  
Aan de kant van de subsidieverstrekking zijn vooral aan studenten aanzienlijk minder subsidies 
verstrekt, als gevolg van restricties omtrent studiereizen en evenementen van studenten- en stu-
dieverenigingen. Omdat de grote subsidieronde voor jonge wetenschappers net voor de start 
van de pandemie plaats vond, is in 2020 het corona-effect op wetenschapssubsidies minder 
groot, dit zien we echter wel in het aantal subsidie aanvragen voor de grote ronde van 2021. 
In financieel opzicht is 2020 een goed jaar geweest voor het LUF, echter de impact van de ge-
volgen van de coronacrisis op de fondsenwerving en beleggingen in 2021 en volgende jaren is 
nog niet te voorzien. 
 
VOORUITBLIK EN BEGROTING 2021 
 
Vooruitblik 
De uiteindelijke doelstelling van het Leids Universiteits Fonds is om de uitgaven ten gunste van 
de doelstelling en hiermee de impact op onderwijs en onderzoek van de Universiteit Leiden struc-
tureel te verhogen. Hiertoe leggen we in 2021 de focus op de volgende aspecten: 

 De voorbereiding van een fondsenwervingscampagne Universiteit Leiden 450 jaar 
 speciale aandacht voor het werven van een nieuwe generatie Sleuteldragers en schen-

kers; 
 werving van nieuwe fondsen op naam; 
 uitmuntend stewardship op bestaande fondsen op naam; 

 stimuleren van een zo breed mogelijke doelbesteding van nieuwe fondsen op naam en 
zoveel mogelijk met een à perdu-karakter; 

 actiever sturen van doelbesteding vanuit specifieke fondsen op naam die niet of weinig 
besteden; 

 projectgebonden fondsenwerving,  
 genereren van structurele inkomsten uit fondsenwerving onder reguliere donateurs, door 

middel van werving en upgrading; 
 ontwikkeling van nieuwe proposities en benadering nieuwe doelgroepen, waaronder me-

dewerkers, internationale alumni en ouders van studenten; 
 doelbesteding en impact voor studenten en jonge onderzoekers een prominente plek In 

de communicatie geven. 
 
 
De beurzen hebben in de eerste maanden van 2021 een positieve trend laten zien. Per eind april 
2021 was het rendement van de effectenportefeuille van Stichting Administratiefonds Leiden 
4,65%. Desondanks is het onzeker op welke wijze de coronacrisis de beurzen en daarmee de 
waarde van de effectenportefeuille van het LUF in de tweede helft van 2021 zal beïnvloeden. De 
huidige situatie geeft echter geen aanleiding om het beleggingsbeleid aan te passen. Tevens heeft 
de rendementontwikkeling geen effect op de subsidieverlening door het LUF, dat immers geba-
seerd is op het lange termijn rendement op het vermogen en op de jaarlijkse inkomsten uit dona-
ties, schenkingen en nalatenschappen.  
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Hoe het relatiebeheer met Sleuteldragers en major donors zich zal ontwikkelen in 2021 is nog 
lastig te voorspellen. Persoonlijke ontmoetingen en evenementen zijn van groot belang voor de 
band met deze middle en major donors. Zo is nog ongewis of het uitgestelde Sleuteldragersdi-
ner in de Pieterskerk doorgang kan vinden, en of er andere evenementen voor deze speciaal 
begunstigers kan worden georganiseerd. 
 
Met betrekking tot de doelbesteding blijft het aantal subsidieaanvragen voor studieverblijven in 
het buitenland en voor het deelnemen aan of organiseren van congressen laag. Daarnaast is het 
aantal subsidieaanvragen voor de grote CWB ronde in februari veel lager dan het voorgaande 
jaar, dit heeft echter slechts beperkt effect op de toegekende bedragen. Het is onzeker in hoeverre 
er op enig moment een inhaalslag zal komen.  
 
Geconsolideerde begroting 2021 
De geconsolideerde begroting voor het jaar 2021 ziet er samengevat als volgt uit (in euro’s):  
 
Baten 
Donaties, schenkingen en legaten  2.727.500 
Opbrengst beleggingen 1.451.400 
Overige baten        1.800 
 4.180.700 
Bestedingen en kosten 
Bestedingen aan de doelstelling 3.476.800 
Kosten fondsenwerving 622.400 
Algemene beheerskosten      49.215 
 4.148.415 
 
Totaal resultaat 2021    32.285 

 
Bestedingen aan de doelstelling 
Deze bestaan uit subsidies (€ 3.174.300) en uitgaven voor onder meer communicatie en alumni-
activiteiten (€ 61.500) en toerekening van kosten (€ 241.000).  
 
Kosten fondsenwerving 
Deze bestaan uit kosten van donatieverzoeken aan alumni (€ 80.000) en toerekening van kos-
ten (€ 542.400). De totale begrote kosten fondsenwerving 2021 bedragen 22,8% van de totale 
(operationele en niet-operationele) baten uit fondsenwerving (realisatie 2020: 15,3%). 
 
Algemene beheerskosten 
De post Algemene beheerskosten (€ 49.215) betreft het deel van de totale kosten (excl. kosten 
fondsenwerving) dat niet aan de doelstelling kan worden toegerekend. De totale begrote alge-
mene beheerskosten bedragen 1,4% van de begrote bestedingen aan de doelstelling (realisatie 
2020: 1,6%). 
 
Totale kosten 
De totale begrote kosten die verdeeld zijn over bovengenoemde categorieën bedragen 
€ 832.550. Het deel personele kosten hierin bedraagt € 603.000.  
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SAMENSTELLING BESTUUR EN COMMISSIES 
 
Algemeen Bestuur (AB) 
Mw. dr. R.M.Y. Barge (AC) 
Dhr. drs. M. van Beek, per 1 februari 2020 
Dhr. mr. D. ter Braak 
Dhr. drs. J.H. ten Broeke 
Dhr. mr. M. Corsten (voorzitter CASSA) 
Mw. mr. H.S.C. Crebolder 
Dhr. Prof.mr. J.M. Hebly, per 1 april 2020 
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. dr. R. Schats (voorzitter LISF-commissie), per 2 juli 2020 
Dhr. mr. L.H. Siertsema (AC, voorzitter) 
Mw. mr. E. Storm de Grave - Huyssen van Kattendijke (AC) 
Mw. dr. H.F. Verwey, per 1 juli 2020 
Dhr. M. de Wit, BSc (studentlid), per 1 januari 2020 
De leden met de toevoeging (AC) vormen samen de Audit Commissie van het Algemeen Be-
stuur. 
 
Dagelijks Bestuur (DB) 
Mw. Mr. A.F.F. Stas-Bax (voorzitter), per 1 januari 2020 
Dhr. prof.dr. B. Steunenberg (vicevoorzitter), per 1 januari 2020 
Dhr. mr. D.C. van Wassenaer (penningmeester) 
Mw. Drs. S.G. Coebergh, per 1 januari 2020 
Dhr. drs. P.A.J. Geluk 
Mw. prof.mr. A.T. Ottow (voorzitter College van Bestuur Universiteit Leiden), per 8 februari 2021 
Per 8 februari 2021 trad dhr. prof.mr. C.J.J.M. Stolker terug als lid van het Dagelijks Bestuur. Per 
die datum eindigde zijn termijn als rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur 
van de Universiteit Leiden. 
 
Directeur 
Mw. drs. L.B. Visscher, per 1 juli 2020 
Tot 1 juni 2020 was mw. drs. E. Danker directeur. 
 
Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) 
Dhr. prof.dr. B. Steunenberg (voorzitter) – Governance and Global Affairs  
Mw. prof.dr. M.G. Knoef (secretaris) – Rechtsgeleerdheid 
Dhr. prof.dr. E.J.J. Groenen – Wiskunde en Natuurwetenschappen 
Dhr. prof.dr. J.J.M. van Holsteijn– Sociale Wetenschappen 
Dhr. prof.dr. P.C.N. Rensen – Geneeskunde / LUMC, per 1 januari 2020 
Dhr. prof.dr. M.J. Versluys – Archeologie 
Mw. prof.dr. A.B. Wessels – Geesteswetenschappen 
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Commissie van het LUF Internationaal StudieFonds (LISF) 
Mw. dr. R. Schats (voorzitter) – Archeologie 
Mw. dr. E. de Busser – Governance and Global Affairs, per 15 juli 2020 
Dhr. dr. N.J. van Doesum – Sociale Wetenschappen 
Dhr. dr. M. Eikmans – Geneeskunde / LUMC 
Dhr. prof.dr. H. Hoekstra – Wiskunde en Natuurwetenschappen 
Dhr. dr. J.A.M.M. Jansen – Sociale Wetenschappen 
Mw. dr. S. de Keijzer – buitenlid, NWO 
Mw. Dr. A.I. Richard– Geesteswetenschappen 
Dhr. dr. B.R. Rijpkema – Rechtsgeleerdheid 
Dhr. dr. B.W. Wielstra - Wiskunde en Natuurwetenschappen 
 
Commissie Algemene Subsidies StudentenActiviteiten (CASSA) 
Dhr. mr. M. Corsten (voorzitter, alumni-lid) 
Dhr. dr. H.H. de Boer (alumni-lid), tot 1 april 2021 
Dhr. F. Planjer, Msc (alumni-lid) 
Mw. mr. M.L. van Putten (alumni-lid) 
Dhr. M. Bakker 
Mw. S. van den Berg, per 1 januari 2020 
Mw. K. Derks, per 1 januari 2021 
Mw. R. van Dijke, per 1 januari 2020 
Dhr. J. Hummel, per 1 januari 2020 
Dhr. L.S. Kalff, per 1 januari 2020 
Mw. D. Keserlioğlu 
Mw. N. Ligtenberg 
Dhr. W.J. Poot, per 1 januari 2020 
Dhr. J. van Staalduinen 
Dhr. B.R.W. van Velthoven 
Mw. H. Vreeburg, per 1 januari 2021 
Dhr. D. van Vugt, per 1 januari 2021 
Dhr. M. de Wit 
In 2020 is afscheid genomen van de studentleden G.J. de Munnik en E. Vogelsang. 
 
Ereleden van de Raad 
Mw. drs. C.S. de Klerk-Waller 
Jhr. drs. R.W.F. van Tets 
Prof.mr. C.J.J.M. Stolker 
 
Beschermvrouwe 
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix is beschermvrouwe van het Leids Universiteits 
Fonds.  
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Leiden, 19 mei 2021 
 
Het bestuur: Voorzitter: Mw. mr. A.F.F. Stas-Bax 
 Vicevoorzitter:  Dhr. prof.dr. B. Steunenberg 
 Penningmeester: Dhr. mr. D.C. Baron van Wassenaer 
 Overige leden: Mw. drs. S.G. Coebergh 
  Dhr. drs. P. Geluk 
  Mw. prof.mr. A.T. Ottow 
 
Directeur:  Mw. drs. L.B. Visscher 
 
 
 

 



 

 
 

 
Financieel Jaarverslag 2020 

 
 
Geconsolideerde jaarrekening 
Stichting Leids Universiteits Fonds 
 



1                GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa  (1)

Effecten en liquiditeiten 44.772.389 41.679.865

Vlottende activa

Vorderingen  (2) 88.485 280.852

Liquide middelen  (3) 3.639.621 4.277.389

 48.500.495 46.238.106

Stichting Leids Universiteits Fonds te Leiden
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

___________________________________________________________________________________________________________
 



31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Groepsvermogen  (4)

Kapitaal 15.068.083 15.010.125
Fondsen op Naam 17.952.052 18.144.398
Bestemmingsreserve Lustrumcadeau - 200.000
Algemene reserve 10.975.602 8.984.934

43.995.737 42.339.457

Langlopende schulden

Leningen 34.000 58.880
Aandeel externe participanten in effecten 391.197 470.326
Langlopend deel toegezegde subsidies 1.470.459 1.127.157

1.895.656 1.656.363

Schulden  (5)

Kortlopend deel leningen 24.880 30.030
Toegezegde subsidies 2.468.403 2.014.051
Handelscrediteuren 28.784 86.408
Vordering terzake van pensioenen - 495
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 9.696 19.524
Overlopende passiva 77.339 91.778

2.609.102 2.242.286

 48.500.495 46.238.106

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2                GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie 2020

€

Begroting 2020

€

Realisatie 2019

€
Baten

Giften en baten uit fondsenwerving  (6) 3.588.343 2.227.500 2.640.236
Resultaat uit beleggingen  (7) 2.457.616 1.466.900 6.199.376
Overige baten  (8) 1.815 1.800 1.815

Som der baten 6.047.774 3.696.200 8.841.427

Lasten

Besteed aan de doelstellingen  (9) 3.550.160 2.883.400 2.637.160

Kosten van beheer en administratie

Personeelslasten  (10) 580.627 641.500 542.321
Huisvestingslasten  (11) 11.682 12.500 11.113
Kantoorlasten  (12) 21.167 12.000 30.702
Algemene lasten  (13) 94.335 91.350 98.533
Doorberekende kosten  (14) - -3.100 -5.622

707.811 754.250 677.047

4.257.971 3.637.650 3.314.207

Financiële baten en lasten  (15) 156.501 89.600 127.107

Saldo 1.633.302 -31.050 5.400.113

Stichting Leids Universiteits Fonds te Leiden
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3                GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2020

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 1.633.302
Aanpassingen voor:
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 192.367
Koersresultaat beleggingen -2.360.511
Des- / investeringen financiële vaste activa -732.013
Mutatie vooruitontvangen op bestellingen 322.413
Mutatie crediteuren -406.139
Mutatie kortlopende schulden 450.542

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -900.039

Kasstroom uit operationele activiteiten -900.039

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie kapitaal 22.978
Mutatie algemene reserve -806.040
Opgeheven Fondsen op Naam 806.040
Afname / toename langlopende schulden 239.293

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 262.271

-637.768

Samenstelling geldmiddelen

2020

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 4.277.389

Mutatie liquide middelen -637.768

Geldmiddelen per 31 december 3.639.621
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4                GECONSOLIDEERDE GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Oprichting en doelstelling

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:

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

l het bevorderen van betrokkenheid van alumni van de Universiteit Leiden bij haar ontwikkeling; 

l het bevorderen van ondersteuning door alumni van daarvoor in aanmerking komende activiteiten ten behoeve van
de Universiteit Leiden;

l 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.

Consolidatie

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.

STICHTINGEN DIE ZIJN OPGENOMEN IN DE CONSOLIDATIE

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

Stichting Leids Universiteits Fonds te Leiden
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Aard van de consolidatie

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.

Samenstelling bestuur en directie

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

Voorzitter:                     Mw. mr. A.F.F. Stas-Bax
Vice-voorzitter:              Dhr. prof.dr. B. Steunenberg
Penningmeester:           Dhr. mr. D.C. Baron van Wassenaer
Overige leden:               Mw. drs. S.G. Coebergh
                                      Dhr. drs. P.A.J. Geluk 
                                     Mw. prof.mr. A.T. Ottow

Directeur:                       Mw. drs. L.B. Visscher

Covid-19

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van Stichting Leids Universiteits Fonds. Echter, als gevolg van de uitbraak van het
coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de
verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en mogelijke maatregelen die nog
volgen, hebben naar verwachting belangrijke financiële gevolgen voor organisaties in Nederland. Deze gevolgen zijn op
dit moment nog niet te overzien. De door de Nederlandse overheid genomen maatregelen hebben tot op heden echter
geen impact gehad op de ontwikkeling van de baten en daarmee de ontwikkeling van het resultaat van Stichting Leids
Universiteits Fonds. Ook de financiële positie (liquiditeit en solvabiliteit) van Stichting Leids Universiteits Fonds is tot op
heden niet onder druk komen te staan. Op grond van de financiële positie van Stichting Leids Universiteits Fonds per
balansdatum, verwacht het bestuur van Stichting Leids Universiteits Fonds weinig tot geen hinder te ondervinden van de
maatregelen rondom het coronavirus op de stichtingsactiviteiten. De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van
de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Schattingen

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.

Vergelijking met voorgaand jaar

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

Stichting Leids Universiteits Fonds te Leiden
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 30 -

___________________________________________________________________________________________________________



GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

De jaarrekening 2020 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.

Financiële vaste activa

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.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

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.

Vorderingen en overlopende activa

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

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.
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Langlopende schulden

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

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.

Toegezegde subsidies

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.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

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.

Indeling staat van baten en lasten

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.
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Giften en baten uit fondsenwerving

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. 

Baten uit beleggingen

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.

Overige baten

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

Verstrekte subsidies

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.

Personeelslasten

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 baten en lasten

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

Overige lasten

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

Stichting Leids Universiteits Fonds te Leiden
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 33 -

___________________________________________________________________________________________________________



GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Stichting Leids Universiteits Fonds te Leiden
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5                TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Financiële vaste activa

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 2020 41.679.865
Aankopen 36.800.001
Onttrekkingen en stortingen -36.067.988
Koersresultaten 2.360.511

Stand per 31 december 2020 44.772.389

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Effecten en liquiditeiten

Obligatiefondsen 16.015.991 18.082.775
Aandelenfondsen 27.809.973 20.972.470
Geldmarktfondsen 771.835 2.379.778
Liquiditeiten 174.590 244.842

44.772.389 41.679.865
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VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

2. Vorderingen

Vordering terzake van pensioenen 3.191 -
Te vorderen dividendbelasting 6.605 34.945
Overlopende activa 78.689 245.907

88.485 280.852

Overlopende activa

Te ontvangen schenkingen en legaten 52.900 155.287
Overige vorderingen 25.789 90.620

78.689 245.907

3. Liquide middelen

ABN AMRO Bank betaalrekeningen 400.455 32.582
ABN AMRO Bank spaarrekening 304 304
Rabobank betaalrekeningen 1.519.204 719.973
Rabobank spaarrekening 950.000 3.250.000
ING Bank betaalrekeningen 769.658 274.530

3.639.621 4.277.389

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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4. Groepsvermogen

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.

Toelichting kapitaal algemeen

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.

Kapitaal

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Kapitaal begin boekjaar 15.010.125 14.801.566
Bestemming saldo staat van baten en lasten (St. Lorentzfonds) 34.980 68.183
Bestemming saldo staat van baten en lasten (legaten LUF) - 140.376
Correctie kapitaal Stichting Administratiefonds Leiden 22.978 -

Kapitaal einde boekjaar 15.068.083 15.010.125

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 2020 is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 1,3% (2019: 2,6%).

Fondsen op naam

Fondsen op Naam begin boekjaar 18.144.398 17.595.804
Bestemming saldo staat van baten en lasten 613.694 576.709
Opgeheven fondsen -806.040 -28.115

Fondsen op Naam einde boekjaar 17.952.052 18.144.398

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. 

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 verstrekte

Verloopoverzicht vermogen schenkingen rendement subs id ies vermogen

Fondsen op Naam 31 dec. 2019 en legaten -/- kosten -/- vrijval 31 dec. 2020

€ € € € €

Van Bergen Fund 66.360 0 1.410 -4.743 63.027

Fonds Mr. W.C. Beucker Andreae 94.266 0 2.299 -96.565 0

Dr. H.A. van Beuningen Fonds 462.215 0 11.267 -10.750 462.732

Dr. A.M. Blok Fonds 67.042 0 1.575 -500 68.117

Bolland Fonds 124.735 0 3.042 0 127.777

Betsy Brouwer Fonds 175.703 100.000 2.308 -115.270 162.741

Mej. A.M. Buitendijk Fonds 54.251 0 1.216 -2.500 52.967

Prof.dr. A.W. Byvanck Fonds 1.609.798 0 38.746 -61.920 1.586.624

Prof.dr. Hendrik Casimir Fonds 120.282 0 -1.424 -3.500 115.358

CASSA-prijs 151.131 0 3.778 -5.000 149.909

Fonds A.E. Cohen 96.024 0 2.343 0 98.367

Herman J. Coster Fonds 33.289 0 811 0 34.100

Anna Croiset van der Kop Fonds 0 103.903 2.381 -390 105.894

Mr. ir. Deisz Barendregt Fonds 112.138 0 2.653 0 114.791

Isa Diederiks-Verschoor Fonds 167.691 0 4.087 0 171.778

Dishoeck-de Zeeuw Fonds 85.000 60.000 2.250 -27.500 119.750

Den Dulk-Moermans Fonds 734.596 35 15.740 -127.732 622.639

Cella Durksz Fonds 30.582 50.000 764 0 81.346

Fonds Mr. J.J. Van Enter 'Pro Universitate' 475.733 0 11.594 -6.000 481.327

Mr. M. Enthoven Fonds 45.637 18.497 1.397 0 65.531

Dr. Edith Frederiks Fonds 271.345 0 6.584 -1.075 276.854

Robert Fruin Fonds voor Studiereizen 0 150.096 1.251 0 151.347

Prof.dr. R.A.V. van Haersolte Fonds 154.081 0 3.757 -2.435 155.403

Hakkenberg aß -integratie Fonds 10.000 10.000 250 -18.000 2.250

Han-Crebolder Fonds 10.954 10.000 0 -4.375 16.579

Mr. P. Heering sr. Fonds 167.725 0 4.081 0 171.806

A.W. Hins Fonds 9.853 25.000 0 -23.389 11.464

Prieneke van Hoeve Phd Fellowship Fund 30.000 30.000 2.019 0 62.019

Dr. F.F. Hofman Fonds 655.071 0 24.677 -75.000 604.748

P.A. Jager-van Gelder Fonds 27.520 10.000 1.481 -8.884 30.117

Kalshoven-Gieskes Forum on Int. Hum. Law 56.408 24.108 0 -91.933 -11.417

I.H.A. Kneip Fonds 195.287 0 4.883 0 200.170

R.M. Korthals Altes-Bakker Fonds 56.550 0 1.382 0 57.932

Kroese-Duijsters Fonds 208.719 20.000 3.969 -10.801 221.887

Drs. J.R.D. Kuikenga Fonds voor Mathematici 120.702 0 2.941 0 123.643

Kuiper-Overpelt Studiefonds 61.338 30.000 1.038 -25.000 67.376

Leiden Empowerment Fonds 0 17.000 0 0 17.000

LUF Internationaal StudieFonds 795.155 885 0 -796.040 0

LUF Stimuleringssubsidie Fonds 1.198.945 0 26.223 -150.000 1.075.168

LUF-SVM Fonds 46.606 0 516 -13.976 33.146

Transport 8.782.734 659.524 193.289 -1.683.278 7.952.269
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ontvangen verstrekte

Verloopoverzicht vermogen schenkingen rendement subsidies vermogen

Fondsen op Naam 31 dec. 2019 en legaten -/- kosten -/- vrijval 31 dec. 2020

€ € € € €

Transport 8.782.734 659.524 193.289 -1.683.278 7.952.269

LUF-SVM Projectsubsidie Fonds 50.000 50.000 0 -98.289 1.711

Mayo Greenberg Fonds 77.772 0 1.882 0 79.654

Minerva reünisten jr 1957/1961/1965 52.445 1.750 974 -13.197 41.972

Dr. Charles de Monchy Fonds 52.102 0 1.270 0 53.372

Swaantje Mondt Fonds 48.086 20.000 702 -1.230 67.558

Fonds Van Moorsel-Rijnierse 45.008 0 1.125 0 46.133

Mulder-Hamelers Fonds 180.502 0 4.388 -5.000 179.890

Numata Chair Buddhist Studies Fonds 355.648 50.000 10.427 -15.000 401.075

Nypels - TANS PTSS Fonds -18.858 0 41.951 0 23.093

Het 'Ouwe' Fonds 72.842 0 1.829 0 74.671

Piso-Kuperus Fonds 171.950 0 7.380 0 179.330

Fonds Psychologie en Economische gedrag 5.000 476.200 0 -174.184 307.016

Fonds voor Religiestudies 141.164 0 3.441 0 144.605

Rombouts Fonds voor Chinese Studies 117.262 0 2.858 -513 119.607

Rombouts Fonds voor Chinese bijz. collecties 38.797 0 4.287 0 43.084

Rombouts Fonds Chinese bijz. collecties UBL 0 200.000 0 0 200.000

Fonds voor Romeinse Archeologie 19.350 5.125 9 -18.542 5.942

Sackler Fondsen 101.732 0 2.418 0 104.150

Prof.mr. H.G. Schermers Leerstoel Fonds 300.188 0 6.805 -29.013 277.980

Prof.mr. H.G. Schermers Studiefonds 132.091 595 3.206 -1.350 134.542

Schild-de Groen Fonds 562.470 35.332 13.437 -22.500 588.739

Schim van der Loeff Fonds 224.515 96.565 5.457 -9.549 316.988

P.J. Sijpesteijn Fonds 40.767 0 995 -1.100 40.662

Slingelands Fonds 266.098 0 6.488 -3.930 268.656

Dr. C.L. van Steeden Fonds 397.937 0 9.699 -6.351 401.285

Leidsche Sterrewacht Fonds 99.947 0 2.438 0 102.385

Fonds Legatum Stolpianum 16.569 0 415 0 16.984

Fonds Van Trigt 1.431.407 0 39.441 -2.935 1.467.913

UNICEF-Fund Chair Children's Rights 15.491 51.000 0 -50.000 16.491

Vaes-Elias Fonds 2.458.148 0 52.003 -238.326 2.271.825

Fonds VVJF 483.807 30.000 9.908 -84.143 439.572

Mr. J.J. van Walsem Fonds 1.149.802 0 28.022 -20.366 1.157.458

Van Wersch Springplankfonds 35.000 95.000 886 0 130.886

H.L. Wesseling Fonds 25.000 25.000 375 -5.000 45.375

Fonds voor Zuid- en ZO-Aziatische kunst 202.791 1.125 4.945 -825 208.036

Overige bestemde bedragen 8.835 115.520 1.743 -84.954 41.144

18.144.398 1.912.736 464.493 -2.569.575 17.952.052
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Bestemmingsreserve Lustrumcadeau
31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Bestemmingsreserve begin boekjaar 200.000 150.000
Toekenning Lustrumcadeau 50.000 50.000
Lustrumsubsidie -250.000 -

Bestemmingsreserve einde boekjaar - 200.000

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. 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.

Algemene reserve

Algemene reserve begin boekjaar 8.984.934 4.391.974
Bestemming saldo staat van baten en lasten 1.184.628 4.592.960
Opgeheven Fondsen op Naam 806.040 -

Algemene reserve einde boekjaar 10.975.602 8.984.934

De stijging van de algemene reserve in 2020 en 2019 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het positieve resultaat van de
stichtingen als gevolg van het positieve beleggingsresultaat.

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 2021 zijn deze jaarlijkse bestedingen begroot op afgerond € 870.000 en de gewenste buffer voor
risico's op korte termijn komt derhalve uit op € 1.305.000.

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 verplichtingen 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 € 26.826.000; derhalve is een buffer voor beleggingsrisico gewenst van € 5.365.000.

De minimaal gewenste buffer ter afdekking van de risico's op korte en lange termijn is daarmee € 6.670.000. De
Algemene reserve per 31 december 2020 bedraagt € 10.975.602; derhalve 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.

Stichting Leids Universiteits Fonds te Leiden
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 40 -

___________________________________________________________________________________________________________



31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Leningen

Leningen i.v.m. lijfrenteschenkingen 34.000 58.880

Onder de langlopende schulden is dat deel van de leningen opgenomen, dat pas na 31 december 2021 afgelost zal
worden. De aflossingen met een looptijd van minder dan een jaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Aandeel externe participanten in effecten

Aandeel gelieerde stichtingen in effectenportefeuille 391.197 470.326

Dit betreft het aandeel van een drietal niet in de consolidatie opgenomen stichtingen in de effectenportefeuille van
Stichting Administratiefonds Leiden (StAL). De door deze stichtingen in het Fonds voor gemene rekening StAL
ingebrachte gelden worden beheerd door StAL. Aangezien het LUF en de meegeconsolideerde stichtingen niet kunnen
beschikken over dit deel van de effectenportefeuille en de ingebrachte gelden door de drie gelieerde stichtingen kunnen
worden opgevraagd, is hun aandeel als schuld opgenomen.

Langlopend deel toegezegde subsidies

Toegezegde subsidies met een looptijd langer dan een jaar 1.470.459 1.127.157

Onder de langlopende schulden is dat deel van de toegezegde subsidies opgenomen, dat betrekking heeft op de periode
na 31 december 2021. 

5. Schulden

Kortlopend deel leningen

Dit betreft het deel van de leningen dat voor 31 december 2021 afgelost zal worden.

Toegezegde subsidies

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

Handelscrediteuren

Dit betreft nog te betalen inkoopfacturen van leveranciers.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Dit betreft de aangifte loonheffingen van de maand december 2020.
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31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overlopende passiva

Nog te betalen vakantiedagen en vakantietoeslag - 23.128
Accountantskosten 17.650 13.249
Advieskosten 5.747 -
Nettoloon - 4.156
Vooruit ontvangen bedragen - 2.374
Overige nog te betalen kosten 53.942 48.871

77.339 91.778

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Nalatenschappen belast met vruchtgebruik

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 (2019: € 648.600) zijn niet in de balans verwerkt. 
Tot de nalatenschap behoren per 31 december 2020 de volgende zaken:

l Effecten en liquiditeiten € 442.000 (2019: € 517.000)

l Appartement in Den Haag (geschatte opbrengst) € 150.000 (2019: € 150.000)

l Schuld inzake vruchtgebruik -/- € 9.500 (2019: -/- € 18.400)

Samenwerkingsovereenkomst Universiteit Leiden

Het LUF en de Universiteit Leiden zijn met ingang van 1 januari 2016 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor
de duur van vijf jaar, welke is verlengd voor wederom 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 is ingegaan op 1
januari 2019 en heeft een looptijd van 5 jaar.

In 2020 is de samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit Leiden verder uitgebreid. Met ingang van 1 april 2020 is
het personeel van Stichting Leids Universiteits Fonds in dienst getreden bij de Universiteit Leiden. Een
subsidieovereenkomst tussen het LUF en de Universiteit voorziet erin dat het LUF een subsidie verstrekt aan de
Universiteit ter dekking van de personeelskosten en gelieerde kosten.
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6                TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

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 2020

€

Begroting 2020

€

Realisatie 2019

€
6 .  Giften en baten uit fondsenwerving

Donaties alumni en studenten 423.393 410.000 426.018
Sleuteldragers 193.974 247.500 194.022
Schenkingen 2.083.387 1.370.000 1.094.148
Legaten 136.736 200.000 926.048
Crowdfunding 750.853 - -

3.588.343 2.227.500 2.640.236

De post 'schenkingen' is hoger dan begroot, aangezien het Leids Universiteits Fonds in 2020 enkele omvangrijke
schenkingen mocht ontvangen.

In 2020 is gestart met een aantal crowdfundingsacties, waarbij donaties worden geworven voor een specifieke
doelstelling. De bate uit crowdfunding van 2020 wordt grotendeels gevormd door donaties uit de actie
'WakeUpToCorona'.

7 .  Resultaten uit beleggingen

Resultaat participaties StAL 2.360.511 918.400 5.996.377
Dividenden 113.105 550.000 273.567
Rentebaten - 3.500 516
Af: aandeel externe participant -16.000 -5.000 -71.084

2.457.616 1.466.900 6.199.376

8 .  Overige baten

Ontvangen redactievergoeding 1.815 1.800 1.815
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9 .  Besteed aan de doelstellingen

Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019

€ € €

Verstrekte subsidies

Wetenschappelijke subsidies 2.777.502          2.262.300         2.307.825          

Studentensubsidies 151.624             248.000             218.326             

Overige subsidies 12.451                181.100             63.941                

Subsidies uit crowdfunding 750.853             -                      -                      

Subsidie Universiteit Leiden 406.139             -                      -                      

4.098.569          2.691.400         2.590.092          

Af: vrijgevallen bedragen -256.813            -                      -85.878              

3.841.756          2.691.400         2.504.214          

Af: doorbelasting subsidie Universiteit Leiden naar

personeelslasten -354.589            -                      -                      

Af: doorbelasting subsidie Universiteit Leiden naar

lasten outsouricing financiële administratie -25.000              -                      -                      

Af: doorbelasting subsidie Universiteit Leiden naar

huisvestingslasten -11.682              -                      -                      

Af: doorbelasting subsidie Universiteit Leiden naar

bijdrage alumnimagazine Leidraad -14.650              -                      -                      

Af: doorbelasting subsidie Universiteit Leiden naar

diverse lasten -218                    -                      -                      

-406.139            -                      -                      

3.435.617          2.691.400         2.504.214          
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Realisatie 2020

€

Begroting 2020

€

Realisatie 2019

€
Alumnicommunicatie

Communicatie algemeen 12.697 8.000 12.808
Communicatie student-leden 11.127 15.000 11.026
Communicatie en bijeenkomsten sleuteldragers 2.157 50.500 16.172
Donatieverzoeken 58.975 80.000 69.306
Bijdrage alumnimagazine Leidraad 16.150 15.000 7.934

101.106 168.500 117.246

De kosten voor communicatie zijn lager dan begroot, aangezien met name veel bijeenkomsten als gevolg van de
coronacrisis niet hebben kunnen plaatsvinden.

Alumni-activiteiten

Dies voor alumni 9.657 13.500 8.161
Cleveringalezingen 1.359 7.000 7.226
Cleveringadebat 2.421 3.000 313

13.437 23.500 15.700

De kosten voor de Dies voor alumni is lager dan begroot als gevolg van hogere bijdragen van de deelnemers. Ook de
kosten voor de Cleveringalezingen zijn lager, omdat deze in 2020 hoofdzakelijk digitaal hebben plaatsgevonden.

10.  Personeelslasten

Lonen en salarissen 363.377 375.000 295.115
Sociale lasten 66.515 106.000 81.267
Pensioenlasten 46.090 32.000 28.227
Overige personeelslasten 104.645 128.500 137.712

580.627 641.500 542.321

Met ingang van 1 april 2020 is het personeel in dienst getreden bij de Universiteit Leiden. Voor de terbeschikkingstelling
van het personeel aan de Stichting verstrekt het LUF een subsidie aan de Universiteit. Deze wordt intern doorbelast aan
de personeelslasten. In 2020 zijn de loonkosten van gemiddeld 12 personen (7,8 fte) aan de stichting doorbelast. Hiervan
zijn 0 werknemers werkzaam in het buitenland (2019: 0). In 2019 waren gemiddeld 9 werknemers (6,6 fte) in dienst. 

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 langdurige ziekte van een personeelslid, voor wie ziekengeld is ontvangen. Tevens is de directeur per 1 juni
2020 uit dienst getreden. De functie wordt per die datum vervuld door de directeur Alumnirelaties en Fondsenwerving van
de Universiteit. Het betreft hier een gecombineerde functie, waarbij 0,2 fte ten laste van het LUF komt. Ook de overige
personeelslasten zijn lager dan begroot als gevolg van lagere kosten voor inhuur van extern personeel.
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Overige bedrijfslasten

Realisatie 2020

€

Begroting 2020

€

Realisatie 2019

€
11.  Huisvestingslasten

Overige huisvestingslasten 11.682 12.500 11.113

De overige huisvestingslasten betreffen in 2020 de door de Universiteit Leiden doorberekende kosten voor werkplekken.  

12.  Kantoorlasten

Drukwerk 1.478 1.500 1.350
Automatiseringslasten 8.350 1.500 16.401
Porti 5.633 5.000 5.638
Algemene bureaukosten 5.706 4.000 7.313

21.167 12.000 30.702

De kantoorlasten zijn hoger dan begroot als gevolg van hogere automatiseringslasten voor de implementatie van een
geautomatiseerd systeem ten behoeve van de doelbesteding. Tevens zijn de algemene bureaukosten boven begroting
door hogere abonnementskosten.

13.  Algemene lasten

Lasten outsourcing financiële administratie 25.000 30.000 30.250
Accountantslasten 23.700 25.600 24.934
Fondsenwerving 16.242 15.600 20.110
Besturen en commissies 5.037 5.650 15.539
Juridische lasten 8.982 10.000 3.859
Salarisadministratie 5.324 - 1.933
Verzekeringen 4.255 2.600 455
Advieslasten 5.748 - -
Verzuimboete - - 672
Overige algemene lasten 47 1.900 781

94.335 91.350 98.533

De Algemene lasten overtreffen de begroting als gevolg van hogere lasten voor advies en salarisadministratie. Hier staat
tegenover dat de lasten voor de outsourcing van de financiële administratie lager zijn dan was begroot.

14.  Doorberekende kosten

Aan door LUF gelieerde en geadministreerde stichtingen - -3.100 -5.622

15.  Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten -156.501 -89.600 -127.107

Rentelasten en soortgelijke lasten

Beheerkosten effecten, bankrente en -kosten -154.920 -89.600 -127.107
Overige rentelasten -1.581 - -

-156.501 -89.600 -127.107
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7                OVERIGE TOELICHTING

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die effect hebben op het vermogen en resultaat per
balansdatum.
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ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2020



8                ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na winstbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa  (16) 35.308.563 32.248.392

Vlottende activa

Vorderingen  (17) 81.880 245.907
Liquide middelen  (18) 3.492.980 4.251.112

 3.574.860 4.497.019

 38.883.423 36.745.411
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (19)

Kapitaal 8.970.397 8.970.397
Fondsen op Naam 17.952.052 18.144.398
Bestemmingsreserve Lustrumcadeau - 200.000
Algemene reserve 8.112.237 6.294.291

35.034.686 33.609.086

Langlopende schulden  (20)

Leningen 34.000 58.880
Langlopend deel toegezegde subsidies 1.402.459 1.127.157

1.436.459 1.186.037

Schulden  (21)

Kortlopend deel leningen 24.880 30.030
Toegezegde subsidies 2.316.272 1.752.719
Handelscrediteuren 28.784 86.408
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 9.696 20.019
Overlopende passiva 32.646 61.112

2.412.278 1.950.288

 38.883.423 36.745.411
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9                ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie 2020

€

Begroting 2020

€

Realisatie 2019

€
Baten

Giften en baten uit fondsenwerving  (22) 3.558.343 2.227.500 2.610.236
Resultaat uit beleggingen  (23) 1.828.126 950.500 4.731.972

Som der baten 5.386.469 3.178.000 7.342.208

Lasten

Besteed aan de doelstellingen  (24) 3.293.535 2.464.500 2.295.519

Kosten van beheer en administratie

Personeelslasten  (25) 580.627 641.500 542.321
Huisvestingslasten  (26) 11.682 12.500 11.113
Kantoorlasten  (27) 21.167 12.000 30.702
Algemene lasten  (28) 76.295 91.350 86.483
Doorberekende kosten  (29) -30.737 -33.000 -36.271

659.034 724.350 634.348

Saldo voor financiële baten en lasten 3.952.569 3.188.850 2.929.867

Financiële baten en lasten  (30) 8.300 4.600 7.183

Saldo 1.425.600 -15.450 4.405.158

Resultaatbestemming

Fondsen op Naam 613.694 - 576.709
Bestemmingsreserve Lustrumcadeau -200.000 - 50.000
Kapitaal - - 140.376
Algemene reserve 1.011.906 - 3.638.073

1.425.600 - 4.405.158
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10                ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

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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11                TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

16. Financiële vaste activa

Effecten en liquiditeiten 35.308.563 32.248.392

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 2020 32.248.392
Resultaat participaties 1.828.126
Onttrekkingen en stortingen 1.232.045

Stand per 31 december 2020 35.308.563

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

17. Vorderingen

Vordering terzake van pensioenen 3.191 -
Overlopende activa 78.689 245.907

81.880 245.907
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31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overlopende activa

Te ontvangen schenkingen en legaten 52.900 155.287
Overige vorderingen 25.789 90.620

78.689 245.907

18. Liquide middelen

ABN AMRO Bank betaalrekeningen 254.118 6.645
Rabobank betaalrekeningen 1.519.204 719.937
Rabobank spaarrekening 950.000 3.250.000
ING Bank betaalrekeningen 769.658 274.530

3.492.980 4.251.112

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Stichting Leids Universiteits Fonds te Leiden
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 53 -

___________________________________________________________________________________________________________



PASSIVA

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

19. Eigen vermogen

Kapitaal 8.970.397 8.970.397
Fondsen op Naam 17.952.052 18.144.398
Bestemmingsreserve Lustrumcadeau - 200.000
Algemene reserve 8.112.237 6.294.291

35.034.686 33.609.086

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

Kapitaal begin boekjaar 8.970.397 8.830.021
Bestemming saldo staat van baten en lasten (legaten) - 140.376

8.970.397 8.970.397

2020

€

2019

€

Fondsen op Naam

Stand per 1 januari 18.144.398 17.595.804
Bestemming saldo staat van baten en lasten 613.694 576.709
Opgeheven fondsen -806.040 -28.115

Stand per 31 december 17.952.052 18.144.398

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. 

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 verstrekte

Verloopoverzicht vermogen schenkingen rendement subsidies vermogen

Fondsen op Naam 31 dec. 2019 en legaten -/- kosten -/- vrijval 31 dec. 2020

€ € € € €

Van Bergen Fund 66.360 0 1.410 -4.743 63.027

Fonds Mr. W.C. Beucker Andreae 94.266 0 2.299 -96.565 0

Dr. H.A. van Beuningen Fonds 462.215 0 11.267 -10.750 462.732

Dr. A.M. Blok Fonds 67.042 0 1.575 -500 68.117

Bolland Fonds 124.735 0 3.042 0 127.777

Betsy Brouwer Fonds 175.703 100.000 2.308 -115.270 162.741

Mej. A.M. Buitendijk Fonds 54.251 0 1.216 -2.500 52.967

Prof.dr. A.W. Byvanck Fonds 1.609.798 0 38.746 -61.920 1.586.624

Prof.dr. Hendrik Casimir Fonds 120.282 0 -1.424 -3.500 115.358

CASSA-prijs 151.131 0 3.778 -5.000 149.909

Fonds A.E. Cohen 96.024 0 2.343 0 98.367

Herman J. Coster Fonds 33.289 0 811 0 34.100

Anna Croiset van der Kop Fonds 0 103.903 2.381 -390 105.894

Mr. ir. Deisz Barendregt Fonds 112.138 0 2.653 0 114.791

Isa Diederiks-Verschoor Fonds 167.691 0 4.087 0 171.778

Dishoeck-de Zeeuw Fonds 85.000 60.000 2.250 -27500 119.750

Den Dulk-Moermans Fonds 734.596 35 15.740 -127.732 622.639

Cella Durksz Fonds 30.582 50.000 764 0 81.346

Fonds Mr. J.J. Van Enter 'Pro Universitate' 475.733 0 11.594 -6.000 481.327

Mr. M. Enthoven Fonds 45.637 18.497 1.397 0 65.531

Dr. Edith Frederiks Fonds 271.345 0 6.584 -1.075 276.854

Robert Fruin Fonds voor Studiereizen 0 150.096 1.251 0 151.347

Prof.dr. R.A.V. van Haersolte Fonds 154.081 0 3.757 -2.435 155.403

Hakkenberg aß -integratie Fonds 10.000 10.000 250 -18.000 2.250

Han-Crebolder Fonds 10.954 10.000 0 -4.375 16.579

Mr. P. Heering sr. Fonds 167.725 0 4.081 0 171.806

A.W. Hins Fonds 9.853 25.000 0 -23.389 11.464

Prieneke van Hoeve Phd Fellowship Fund 30.000 30.000 2.019 0 62.019

Dr. F.F. Hofman Fonds 655.071 0 24.677 -75.000 604.748

P.A. Jager-van Gelder Fonds 27.520 10.000 1.481 -8.884 30.117

Kalshoven-Gieskes Forum on Int. Hum. Law 56.408 24.108 0 -91.933 -11.417

I.H.A. Kneip Fonds 195.287 0 4.883 0 200.170

R.M. Korthals Altes-Bakker Fonds 56.550 0 1.382 0 57.932

Kroese-Duijsters Fonds 208.719 20.000 3.969 -10.801 221.887

Drs. J.R.D. Kuikenga Fonds voor Mathematici 120.702 0 2.941 0 123.643

Kuiper-Overpelt Studiefonds 61.338 30.000 1038 -25.000 67.376

Leiden Wmpowerment Fonds 0 17.000 0 0 17.000

LUF Internationaal StudieFonds 795.155 885 0 -796.040 0

LUF Stimuleringssubsidie Fonds 1.198.945 0 26.223 -150.000 1.075.168

LUF-SVM Fonds 46.606 0 516 -13.976 33.146

Transport 8.782.734 659.524 193.289 -1.683.278 7.952.269
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ontvangen verstrekte

Verloopoverzicht vermogen schenkingen rendement subsidies vermogen

Fondsen op Naam 31 dec. 2019 en legaten -/- kosten -/- vrijval 31 dec. 2020

€ € € € €

Transport 8.782.734 659.524 193.289 -1.683.278 7.952.269

LUF-SVM Projectsubsidie Fonds 50.000 50.000 0 -98.289 1.711

Mayo Greenberg Fonds 77.772 0 1.882 0 79.654

Minerva reünisten jr 1957/1961/1965 52.445 1.750 974 -13.197 41.972

Dr. Charles de Monchy Fonds 52.102 0 1.270 0 53.372

Swaantje Mondt Fonds 48.086 20.000 702 -1.230 67.558

Fonds Van Moorsel-Rijnierse 45.008 0 1.125 0 46.133

Mulder-Hamelers Fonds 180.502 0 4.388 -5.000 179.890

Numata Chair Buddhist Studies Fonds 355.648 50.000 10.427 -15.000 401.075

Nypels - TANS PTSS Fonds -18.858 0 41.951 0 23.093

Het 'Ouwe' Fonds 72.842 0 1.829 0 74.671

Piso-Kuperus Fonds 171.950 0 7.380 0 179.330

Fonds Psychologie en Economische Gedrag 5.000 476200 0 -174.184 307.016

Fonds voor Religiestudies 141.164 0 3.441 0 144.605

Rombouts Fonds voor Chinese Studies 117.262 0 2.858 -513 119.607

Rombouts Fonds voor Chinese bijz. collecties 38.797 0 4.287 0 43.084

Rombouts Fonds Chinese bijz. collecties UBL 0 200.000 0 0 200.000

Fonds voor Romeinse Archeologie 19.350 5.125 9 -18.542 5.942

Sackler Fondsen 101.732 0 2.418 0 104.150

Prof.mr. H.G. Schermers Leerstoel Fonds 300.188 0 6.805 -29.013 277.980

Prof.mr. H.G. Schermers Studiefonds 132.091 595 3.206 -1.350 134.542

Schild-de Groen Fonds 562.470 35.332 13.437 -22.500 588.739

Schim van der Loeff Fonds 224.515 96.565 5.457 -9.549 316.988

P.J. Sijpesteijn Fonds 40.767 0 995 -1.100 40.662

Slingelands Fonds 266.098 0 6.488 -3.930 268.656

Dr. C.L. van Steeden Fonds 397.937 0 9.699 -6.351 401.285

Leidsche Sterrewacht Fonds 99.947 0 2.438 0 102.385

Fonds Legatum Stolpianum 16.569 0 415 0 16.984

Fonds Van Trigt 1.431.407 0 39.441 -2.935 1.467.913

UNICEF-Fund Chair Children's Rights 15.491 51.000 0 -50.000 16.491

Vaes-Elias Fonds 2.458.148 0 52.003 -238.326 2.271.825

Fonds VVJF 483.807 30.000 9.908 -84.143 439.572

Mr. J.J. van Walsem Fonds 1.149.802 0 28.022 -20.366 1.157.458

Van Wersch Springplankfonds 35.000 95.000 886 0 130.886

H.L. Wesseling Fonds 25.000 25.000 375 -5000 45.375

Fonds voor Zuid- en ZO-Aziatische kunst 202.791 1.125 4.945 -825 208.036

Overige bestemde bedragen 8.835 115.520 1.743 -84.954 41.144

18.144.398 1.912.736 464.493 -2.569.575 17.952.052
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31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Bestemmingsreserve Lustrumcadeau

- 200.000

Stand per 1 januari 200.000 150.000
Toekenning Lustrumcadeau -200.000 50.000

Stand per 31 december - 200.000

Algemene reserve

Stand per 1 januari 6.294.291 2.628.103
Bestemming saldo staat van baten en lasten 1.011.906 3.638.073
Opgeheven Fondsen op Naam 806.040 28.115

Stand per 31 december 8.112.237 6.294.291

De stijging van de algemene reserve in 2020 en 2019 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het positieve resultaat van de
stichtingen als gevolg van het positieve beleggingsresultaat.

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 2020 zijn deze jaarlijkse bestedingen begroot op afgerond € 870.000 en de gewenste buffer voor
risico's op korte termijn komt derhalve uit op € 1.305.000.

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 verplichtingen 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 € 17.815.500; derhalve is
een buffer voor beleggingsrisico gewenst van € 3.563.100.

De minimaal gewenste buffer ter afdekking van de risico's op korte en lange termijn is daarmee € 4.868.100. De
Algemene reserve per 31 december 2020 bedraagt € 8.112.237; derhalve 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.
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Het verschil tussen het geconsolideerde vermogen en het enkelvoudige vermogen ad € 8.961.051 (2019: € 8.730.371)
wordt veroorzaakt door de volgende posten:

l Het kapitaal van de meegeconsolideerde stichtingen ad € 6.097.686 (2019: € 6.039.728);

l De algemene reserves van de meegeconsolideerde stichtingen ad € 2.863.365 (2019: € 2.690.643).
Het aandeel in het saldo van de staat van baten en lasten van de meegeconsolideerde stichtingen bedraagt € 207.702 
(2019: € 994.955).

20. Langlopende schulden

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Leningen

Leningen i.v.m. lijfrenteschenkingen 34.000 58.880

Onder de langlopende schulden is dat deel van de leningen opgenomen, dat pas na 31 december 2021 afgelost zal
worden. De aflossingen met een looptijd van minder dan een jaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Langlopend deel toegezegde subsidies

Toegezegde subsidies met een looptijd langer dan een jaar 1.402.459 1.127.157

Onder de langlopende schulden is dat deel van de toegezegde subsidies opgenomen, dat betrekking heeft op de periode
na 31 december 2021. 

21. Schulden

Toegezegde subsidies

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

Handelscrediteuren

Dit betreft nog te betalen inkoopfacturen van leveranciers.

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Vordering terzake van pensioenen - 495
Belastingen en premies sociale verzekeringen 9.696 19.524

9.696 20.019

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Dit betreft de aangifte loonheffingen van de maand december 2020.
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31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overlopende passiva

Nog te betalen vakantiedagen en vakantietoeslag - 23.128
Accountantskosten 17.650 13.249
Nettoloon - 4.156
Vooruit ontvangen bedragen - 2.374
Overige nog te betalen kosten 14.996 18.205

32.646 61.112

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Nalatenschappen belast met vruchtgebruik

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 (2019: € 648.600) zijn niet in de balans verwerkt. 
Tot de nalatenschap behoren per 31 december 2020 de volgende zaken:

l Effecten en liquiditeiten € 442.000 (2019: € 517.000)

l Appartement in Den Haag (geschatte opbrengst) € 150.000 (2019: € 150.000)

l Schuld inzake vruchtgebruik -/- € 9.500 (2019: -/- € 18.400)

Samenwerkingsovereenkomst Universiteit Leiden

Het LUF en de Universiteit Leiden zijn met ingang van 1 januari 2016 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor
de duur van vijf jaar, welke is verlengd voor wederom 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 is ingegaan op 1
januari 2019 en heeft een looptijd van 5 jaar.

In 2020 is de samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit Leiden verder uitgebreid. Met ingang van 1 april 2020 is
het personeel van Stichting Leids Universiteits Fonds in dienst getreden bij de Universiteit Leiden. Een
subsidieovereenkomst tussen het LUF en de Universiteit voorziet erin dat het LUF een subsidie verstrekt aan de
Universiteit ter dekking van de personeelskosten en gelieerde kosten.
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12                TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

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 2020

€

Begroting 2020

€

Realisatie 2019

€
22.  Giften en baten uit fondsenwerving

Donaties alumni en studenten 393.393 410.000 396.018
Sleuteldragers 193.974 247.500 194.022
Schenkingen 2.083.387 1.370.000 1.094.148
Legaten 136.736 200.000 926.048
Crowdfunding 750.853 - -

3.558.343 2.227.500 2.610.236

De post 'schenkingen' is hoger dan begroot, aangezien het Leids Universiteits Fonds in 2020 enkele omvangrijke
schenkingen mocht ontvangen.

In 2020 is gestart met een aantal crowdfundingsacties, waarbij donaties worden geworven voor een specifieke
doelstelling. De bate uit crowdfunding van 2020 wordt grotendeels gevormd door donaties uit de actie
'WakeUpToCorona'.

23.  Resultaat uit beleggingen

Resultaat participaties StAL 1.828.126 950.000 4.731.456
Rentebaten - 500 516

1.828.126 950.500 4.731.972

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 2020 is een rendement behaald van 5,5% (2019: 16,8%). In de begroting werd rekening gehouden met
een rendement van 3,0%.
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24.  Besteed aan de doelstellingen

Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019

€ € €

Verstrekte subsidies

Wetenschappelijke subsidies 2.502.752              1.974.500             1.965.183              

Studentensubsidies 151.624                 248.000                218.326                 

Overige subsidies -                        50.000                  63.941                   

Subsidies uit crowdfunding 750.853                 

Subsidie Universiteit Leiden 406.139                 

3.811.368              2.272.500             2.247.450              

Af: vrijgevallen bedragen -226.237               -                        -84.877                 

3.585.131              2.272.500             2.162.573              

Af: doorbelasting subsidie Universiteit Leiden naar 

personeelslasten -354.589               

Af: doorbelasting subsidie Universiteit Leiden naar 

lasten outsourcing financiële administratie -25.000                 -                        -                        

Af: doorbelasting subsidie Universiteit Leiden naar

huisvestingslasten -11.682                 

Af: doorbelasting subsidie Universiteit Leiden naar 

bijdrage alumnimagazine Leidraad -14.650                 -                        -                        

Af: doorbelasting subsidie Universiteit Leiden naar

diverse lasten -218                      

-406.139               -                        -                        

3.178.992              2.272.500             2.162.573              
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Realisatie 2020

€

Begroting 2020

€

Realisatie 2019

€
Alumnicommunicatie

Communicatie algemeen 12.697 8.000 12.808
Communicatie student-leden 11.127 15.000 11.026
Communicatie en bijeenkomsten sleuteldragers 2.157 50.500 16.172
Donatieverzoeken 58.975 80.000 69.306
Bijdrage alumnimagazine Leidraad 16.150 15.000 7.934

101.106 168.500 117.246

De kosten voor communicatie zijn lager dan begroot, aangezien met name veel bijeenkomsten als gevolg van de
coronacrisis niet hebben kunnen plaatsvinden.

Alumni-activiteiten

Dies voor alumni 9.657 13.500 8.161
Cleveringalezingen 1.359 7.000 7.226
Cleveringadebat 2.421 3.000 313

13.437 23.500 15.700

De kosten voor de Dies voor alumni is lager dan begroot als gevolg van hogere bijdragen van de deelnemers. Ook de
kosten voor de Cleveringalezingen zijn lager, omdat deze in 2020 hoofdzakelijk digitaal hebben plaatsgevonden.

25.  Personeelslasten

Lonen en salarissen 363.377 375.000 295.115
Sociale lasten 66.515 106.000 81.267
Pensioenlasten 46.090 32.000 28.227
Overige personeelslasten 104.645 128.500 137.712

580.627 641.500 542.321

Met ingang van 1 april 2020 is het personeel in dienst getreden bij de Universiteit Leiden. Voor de terbeschikkingstelling
van het personeel aan de Stichting verstrekt het LUF een subsidie aan de Universiteit. Deze wordt intern doorbelast aan
de personeelslasten. In 2020 zijn de loonkosten van gemiddeld 12 personen (7,8 fte) aan de stichting doorbelast. Hiervan
zijn 0 werknemers werkzaam in het buitenland (2019: 0). In 2019 waren gemiddeld 9 werknemers (6,6 fte) in dienst. 

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 langdurige ziekte van een personeelslid, voor wie ziekengeld is ontvangen. Tevens is de directeur per 1 juni
2020 uit dienst getreden. De functie wordt per die datum vervuld door de directeur Alumnirelaties en Fondsenwerving van
de Universiteit. Het betreft hier een gecombineerde functie, waarbij 0,2 fte ten laste van het LUF komt. Ook de overige
personeelslasten zijn lager dan begroot als gevolg van lagere kosten voor inhuur van extern personeel.
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Overige bedrijfslasten

Realisatie 2020

€

Begroting 2020

€

Realisatie 2019

€
26.  Huisvestingslasten

Overige huisvestingslasten 11.682 12.500 11.113

De overige huisvestingslasten betreffen in 2020 de door de Universiteit Leiden doorberekende kosten voor werkplekken. 

27.  Kantoorlasten

Drukwerk 1.478 1.500 1.350
Automatiseringslasten 8.350 1.500 16.401
Porti 5.633 5.000 5.638
Algemene bureaukosten 5.706 4.000 7.313

21.167 12.000 30.702

De kantoorlasten zijn hoger dan begroot als gevolg van hogere automatiseringslasten voor de implementatie van een
geautomatiseerd systeem ten behoeve van de doelbesteding. Tevens zijn de algemene bureaukosten boven begroting
door hogere abonnementskosten.
28.  Algemene lasten

Lasten outsourcing financiële administratie 25.000 30.000 30.250
Accountantslasten 11.455 27.500 12.884
Fondsenwerving 16.242 15.600 20.110
Besturen en commissies 5.037 5.650 15.539
Juridische lasten 8.982 10.000 3.859
Salarisadministratie 5.324 - 1.933
Verzekeringen 4.255 2.600 455
Verzuimboete - - 672
Overige algemene lasten - - 781

76.295 91.350 86.483

De Algemene lasten overtreffen de begroting als gevolg van hogere lasten voor advies en salarisadministratie. Hier staat
tegenover dat de lasten voor de outsourcing van de financiële administratie lager zijn dan was begroot.

29.  Doorberekende kosten

Aan door LUF gelieerde en geadministreerde stichtingen -30.737 -33.000 -36.271

30.  Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten -8.300 -4.600 -7.183
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13                OVERIGE TOELICHTING

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die effect hebben op het vermogen en resultaat per
balansdatum.
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OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

Aan het bestuur van Stichting Leids Universiteits Fonds  

Verklaring over de in het Financieel jaarverslag opgenomen geconsolideerde 
jaarrekening 2020  
 
Ons oordeel 
Wij hebben de geconsolideerde jaarrekening 2020 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 2020 en van het saldo van baten en lasten over 2020 in 
overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven.  

De jaarrekening bestaat uit:   

1. de geconsolideerde balans per 31 december 2020;  
2. de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2020; 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, 19 mei 2021     

Share Impact Accountants B.V. 

 
 
Was getekend H. Hollander RA   



 
 

Bijlagen 
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KOSTENTOEREKENING

Algemeen

Wijze van kostentoerekening

doelstelling fondsenwerv. algemeen
communicatie en bestand 80% 20% -
subsidies, activiteiten, ondersteuning 90% - 10%
algemeen directeur 20% 70% 10%
administrateur 20% 10% 70%
secretariaat 25% - 75%

Deze verdeling leidt tot de volgende toerekening begroting
van fte's en kosten aan de categorieën: 2020 2020 2019

toerekening fte's doelstellingen 2,56 2,80 2,31
toerekening fte's fondsenwerving 4,84 3,80 2,70
toerekening fte's algemene beheerskosten 0,44 0,60 0,43
toerekening fte's totaal 7,84 7,20 5,44

toerekening kosten doelstellingen 313.278 341.523 314.065
toerekening kosten fondsenwerving 490.941 240.755 425.960
toerekening kosten algemene beheerskosten 60.093 182.372 64.129
toerekening kosten totaal 864.312 764.650 804.154

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 2020 als in 2019 ruim 
binnen deze norm.

begroting
2020 2020 2019

Baten uit eigen fondsenwerving 3.588.343 2.727.500 2.640.236
Kosten fondsenwerving (mailingen + toerekening) 549.916 622.355 495.266
Percentage kosten fondsenwerving 15,3% 22,8% 18,8%

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

Bestedingen doelstellingen (incl. toerekening) 3.804.463 3.019.423 2.881.919
Algemene beheerskosten 60.093 182.372 64.129
Percentage algemene beheerskosten 1,6% 6,0% 2,2%

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. 2020 31 dec. 2019

Vermogen

Stichting Dr. H. den Adel Fonds 1.171.205 1.182.363

Stichting Prof. Jaap de Graeff - Lingling Wiyadharma Fonds 23.898 127.459

Stichting Prof. dr. Jan van der Hoeven 138.045 138.045

Stichting Prof. A.A.H. Kassenaar Fonds 1.422.888 1.345.950

Stichting Lorentzfonds 3.720.894 3.590.219

Stichting Prof. Jan Veltkamp Fonds 2.455.580 2.346.335
8.932.510 8.730.371

2020 2019
Saldo staat van baten en lasten

Stichting Dr. H. den Adel Fonds -11.158 118.098

Stichting Prof. Jaap de Graeff - Lingling Wiyadharma Fonds -103.561 -70.261

Stichting Prof. dr. Jan van der Hoeven 5.561 -28.824

Stichting Prof. A.A.H. Kassenaar Fonds 76.938 150.786

Stichting Lorentzfonds 130.675 484.831

Stichting Prof. Jan Veltkamp Fonds 109.245 340.325
207.700 994.955

Verstrekte subsidies

Stichting Dr. H. den Adel Fonds 67.000 56.392

Stichting Prof. Jaap de Graeff - Lingling Wiyadharma Fonds 125.000 130.250

Stichting Prof. dr. Jan van der Hoeven 1.500 56.499

Stichting Prof. A.A.H. Kassenaar Fonds -5.576 52.500

Stichting Lorentzfonds 56.250 46.000

Stichting Prof. Jan Veltkamp Fonds 12.451 0
256.625 341.641
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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. 
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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. 

 



 
 

 

Financieel Jaarverslag 2020 

 
 
Bijlage Fondsen op Naam 
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FONDSEN OP NAAM 
 
Algemeen  
Het vermogen van het LUF wordt voor een belangrijk deel gevormd door de Fondsen op 
Naam. Fondsen op Naam zijn door schenkers ingesteld, waarbij een specifiek doel 
geformuleerd is waaraan de gelden van het fonds kunnen worden besteed. Hieronder vindt u 
een overzicht van de Fondsen op Naam en hun doelstelling. 
 
Nieuwe Fondsen op Naam 
Anna Croiset van der Kop Fonds: onderzoek op het terrein van de Slavische taal- en 
letterkunde. 
Robert Fruin Fonds voor Studiereizen: het financieren van (onderzoeks-)studiereizen voor 
masterstudenten, promovendi en onderzoekers die korter dan twee jaar eerder zijn 
gepromoveerd, studerend of werkzaam aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de 
Universiteit Leiden, in het bijzonder in de wetenschapsgebieden Taalkunde, Letterkunde, 
Geschiedenis en/of Kunstgeschiedenis. 
Prof. Jaap de Graeff-Lingling Wiyadharma Fonds: voor onderzoek door de afdeling 
Interne Geneeskunde van het LUMC 
I.H.A. Kneip Fonds: het verlenen van financiële steun aan de Stichting Bibliotheca 
Thysiana, waaronder het beschikbaar stellen van fondsen voor de aankoop van werken, de 
restauratie hiervan, het financieren van wetenschappelijke onderzoeksprojecten en het 
beschikbaar stellen van fellowships waarvoor financiering op andere wijze niet mogelijk is. 
Krijn Rietveld Memorial Award Fonds: prijzengeld voor beste scriptie of proefschrift op het 
gebied van biowetenschappen, datawetenschappen of voeding. 
Rombouts Fonds voor de Chinese Bijzondere Collecties in de Universitaire 
Bibliotheken Leiden: voor het verrijken van de erfgoedcollecties op het gebied van de 
Chinese geschiedenis en cultuur. 
Inge Voesten-Appel Fonds: ondersteuning van het onderwijs voor het aanleren van 
communicatievaardigheden voor masterstudenten Farmacie. 
 
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. 
CASSA-prijs: ter ondersteuning van studentenactiviteiten ter bevordering van de verbinding 
tussen verschillende faculteiten of verenigingen, of van de cohesie tussen de academische 
gemeenschap in Leiden en Den Haag. 
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. 
Hakkenberg αβγ-integratie Fonds: ter facilitering van de toepassing van wiskundige en 
logische basisbegrippen binnen het gehele spectrum van wetenschappelijke disciplines. 
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. 
Leiden Empowerment Fonds: het tot bloei laten komen van ambities van wetenschappers 
en studenten aan de Universiteit Leiden ongeacht hun sekse, culturele achtergrond, 
seksuele geaardheid of fysieke beperkingen door het creëren van gelijke kansen. 
LUF Internationaal StudieFonds (LISF): beurzen voor buitenlandverblijf van excellente 
studenten. 
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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. 
LUF Stimuleringssubsidie Fonds: ter ondersteuning van interfacultaire en maatschappelijk 
relevante projecten. 
LUF-SVM Fonds: beurzen voor masterstudenten die onderzoek doen naar verpakking en 
milieu. 
LUF-SVM Projectsubsidie Fonds: ter subsidiëring van onderzoeks- en onderwijsprojecten 
op het gebied van verpakking en milieu. 
Fonds Minerva reünisten jaar 1957/1961/1965: ter financiering van de Leidse Universitaire 
Scriptieprijzen. 
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 
Jobje van den Bergh-Simons Fonds: bijdragen aan de jaarlijkse studiereis van de BA2-
studenten Klassieke Talen.  
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. 
Fonds JMB tot bestudering van Verdraagzaamheid: ter bestudering van 
verdraagzaamheid, bij voorkeur binnen het kader van de Uytenbogaert Leerstoel. 
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. 
Numata Chair Buddhist Studies: 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 Centre. 
Mr. J.J. van Walsem Fund: ter ondersteuning van alfa- en gammawetenschappen. 
Fonds voor Zuid- en Zuidoost-Aziatische kunst: voor de studie van kunst, oudheden en 
materiele cultuur van Zuid- en Zuidoost-Azië. 
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Geneeskunde/LUMC 
Dr. A.M. 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 van bipolaire 
stoornissen. 
Elkerbout-Moene Fonds: voor onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen. 
Dr. Edith Frederiksfonds: 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 
verbonden aan het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ), onderdeel van het LUMC. 
Mulder-Hamelers Fonds: voor onderzoek op de afdeling Endocrinologie van het LUMC. 
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. 
Nypels-van der Zee Fonds: ter ontwikkeling en verbetering van technologieën in de 
geneeskunde. 
Piso-Kuperus Fonds: voor onderzoek en behandeling van inwendige ziekten. 
Schild-de Groen Fonds: ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek ter preventie 
en behandeling van alle voorkomende vormen van de ziekte kanker. 
Van Wersch Springplank Fonds: prijzengeld voor de Van Wersch Springplankprijzen voor 
wetenschappelijke publicaties van actieve en getalenteerde onderzoekers op het gebied van 
medisch/farmaceutisch en juridisch onderzoek. 
 
Governance and Global Affairs 
LUC Fund: ter ondersteuning van studenten en projecten van Leiden University College The 
Hague. 
 
Rechtsgeleerdheid 
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. 
Mr.ir. Deisz Barendregt Fonds: voor onderzoek/publicatie over zee-, waterstaats- en 
bouwrecht. 
Isa Diederiks-Verschoor Fonds: het steunen van masterstudenten aan het Internationaal 
Instituut voor Lucht- en Ruimterecht van de Universiteit Leiden.  
Gieskes-Strijbis Fonds: ten behoeve van Kalshoven-Gieskes Forum en leerstoel 
Internationaal Humanitair Recht. 
Han-Crebolder Fonds: voor studenten Rechtsgeleerdheid en Governance and Global 
Affairs om ervaring op te doen in het buitenland (onderzoek, onderwijs, stage of 
congresbezoek).  
Mr. P. Heering sr. Fonds: beurzen voor studenten Internationaal en Europees recht. 
A.W. Hins Fonds ter bekostiging van de Leerstoel Mediarecht & 
Informatiesamenleving: het financieren van een bijzondere leerstoel op het terrein van 
Mediarecht en Informatiesamenleving. 
Kroese-Duijsters Fonds: ter organisatie van een jaarlijks congres door een recent 
gepromoveerde onderzoeker vanuit het LIC en de financiering van een jaarlijkse 
wisselleerstoel ten behoeve van het expertisecentrum voor Kinderrechten van de Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid. 
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. 
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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 internationaal institutioneel recht. 
B.A. 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. 
VVJF 1 Rechtenfaculteit: ter ondersteuning van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid met 
betrekking tot alumni-activiteiten. 
VVJF 2 Juridische bibliotheek: ter ondersteuning van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
met betrekking tot de faculteitsbibliotheek. 
VVJF 3 Fonds voor wetenschappers in verdrukking: ter ondersteuning van 
wetenschappers in verdrukking. 
H.L. Wesseling Fonds: bijdragen aan de vergroting van de kennis en de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de Europese Unie. 
 
Sociale wetenschappen 
Fonds Psychologie en Economisch Gedrag: ondersteuning kenniscentrum Psychologie 
en Economisch Gedrag. 
 
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 en promovendi aan de Casimir 
School of Research. 
Van Dishoeck-de Zeeuw Fonds: voor het stimuleren van jong talent in de astronomie. 
Prieneke van Hoeve PhD Fellowship Fund: het mogelijk maken van wetenschappelijk 
onderzoek op het gebied van sterrenkunde, met name door het financieren van 
promotieonderzoek. 
Drs. J.R.D. Kuikenga Fonds voor Mathematici: 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. 

 
 


