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Jaarverslag 

 
De stichting Universitas is statutair opgericht op 27 september 2000. 

 

Het doel van de stichting, naar de wens van de (overleden) oprichter, is om met de hem 

beschikbare financiële middelen steun te verlenen aan charitatieve en wetenschappelijke 

instellingen, werkzaam op medisch gebied. 

 

De stichting bezit slechts het bloot eigendom van een vermogen waarover de vruchtgebruikster de 

volledige beschikking heeft tot aan overlijden. Gedurende de afgelopen jaren werden van tijd tot 

tijd met behulp van donaties van de vruchtgebruikster kleine giften verstrekt aan diverse medische 

instellingen. 

 

Met ingang van 2021 zijn de mogelijkheden van de stichting aanmerkelijk groter geworden. 

Om haar doelstellingen te realiseren heeft de stichting besloten een samenwerking aan te gaan 

met een zuster-ANBI. Deze stichting heeft doelstellingen die dicht bij die van de stichting 

Universitas liggen; ze overlappen elkaar deels. 

 

De stichting Universitas richt zich, mede namens deze zuster-ANBI,  op veelal meerjarige, 

substantiële projecten van goededoelenorganisaties (GDO’s) die binnen ons beider doelstellingen 

passen: de ontwikkeling van iets wat er nog niet was en waardoor een substantiële donatie 

bijdraagt aan een betere toekomst. Dit kan zijn op het gebied van medisch onderzoek, hands on-

hulp en ondersteuning aan mensen/kinderen en bescherming van dieren. 

 

In 2021 ontving de stichting Universitas een donatie van haar zuster-ANBI ten bedrage van 

€ 1.075.000. Dit bedrag werd onder meer besteed aan negen meerjarige projecten: 

- twee dementie-gerelateerde promotieonderzoeken van het Erasmus Trustfonds 

- een promotieonderzoek naar Parkinson van het AMC 

- een depressieonderzoek van de Rijksuniversiteit Leiden 

- een onderzoek naar de mogelijkheden van Virtual Reality voor de behandeling van stress bij 

kinderen aan de Rijksuniversiteit Leiden 

- het project Race Runner Kids van de stichting Gehandicapt Kind 

- drie projecten van de stichting Druppels voor Kenia 

- projecten in Burundi en Malawi van de stichting Red een Kind 

- uitvoering van het nieuwe beleidsplan van Egelbescherming Nederland 

- uitbreiding van de activiteiten van de Stichting De Hond kan de Was doen 

Daarnaast werd een tiental kleinere, eenmalige donaties gedaan aan lokale organisaties. 

 

In de jaren 2022 en verder zullen ook nieuwe meerjarige projecten worden gefinancierd. 

 

 

’s Gravenhage, 

Maart 2022 
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Jaarrekening 

 
Balans per 31 december 2021 

 

     31 december 2021  31 december 2020 

      €    € 

 

Vaste activa  

Vermogen belast met vruchtgebruik  5.303.923   5.303.923  

 

Vlottende activa  

Liquide middelen       136.872              221 

 

      5.440.795   5.304.144 

 

Vermogen     5.440.795   5.304.144 

 

Passiva      

Schulden                     0                   0 

 

      5.440.795   5.304.144 

 

 

Staat van baten en lasten over 2021 

 

     2021    2020   

    €  €  €  € 

 

Baten 

Rente bankier                   0                0 

Donatie zuster-ANBI  1.075.000                0 

      1.075.000              0 

 

Lasten 

Donaties       928.613   2.500 

Doorbelaste kosten zuster-ANBI           500           0 

Bankkosten               165       157 

Creditrente bankier           1.147           0 

Communicatiekosten           3.359           0 

Advieskosten      0    2.426 

Bestuurskosten            4.564            0 

         938.348        5.083 

         136.652       -5.083 
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten  

 

1  Algemene toelichting  

 

1.1  Algemeen  

 

Vestigingsplaats  

De stichting Universitas is statutair gevestigd te 's-Gravenhage en thans feitelijk gevestigd aan de 

Mimosastraat 45 te 's-Gravenhage. Het betreft een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met 

RSIN nummer 816182401.  

 

Oprichting  

De stichting Universitas is opgericht op 27 september 2000.  

 

Doelstelling  

De doelstelling van destichting Universitas betreft een bijdrage te leveren aan het algemeen nut als 

gedefinieerd in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, waaronder het geven van 

geld en het verstrekken van financiële bijdragen aan algemeen nut beogende instelling(en) (ANBI) en 

al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één 

en ander in de ruimste zin van het woord.  

 

Activiteiten  

De activiteiten van de stichting Universitas bestaan uit het werven van financiële middelen en het 

verlenen van subsidies aan algemeen nut beogende instelling(en) (ANBI).  

 

Samenstelling bestuur  

De heer K. Schreiner   voorzitter 

De heer P.H. van der Nat  secretaris  penningmeester 

De heer J. Bergwerff   lid 

 

Stelselwijzigingen  

In 2021 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.  

 

Schattingen  

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur 

van de Stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de 

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BV 

vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 
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1.2  Grondslagen voor waardering van activa en passiva  

 

Algemeen  

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 

Boek 2 BW en grondslagen zoals opgenomen in de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 

'Organisaties zonder winststreven'. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in de staat van baten en 

lasten geen begroting is opgenomen aangezien deze niet wordt opgesteld door het bestuur. De 

waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva 

worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij andere waarderingsgrondslagen is vermeld.  

 

Vergelijking met voorgaand jaar  

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten 

opzichte van voorgaand jaar.  

 

Vorderingen  

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor oninbaarheid.  

  

1.3  Grondslagen voor bepaling van het resultaat  

 

Algemeen  

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der 

lasten.  

 

Baten  

De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Baten die worden ontvangen in 

de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze 

bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord.  

Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 

betreffende activa en passiva.  

 

Lasten  

De lasten worden verantwoord in het jaar zodra zij voorzienbaar zijn. Ze worden bepaald op 

historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
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