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Balans per 31 juli 2019 (euro) 

	

31-07-19 	 31-07-18 
Bezittinuen 

ING betaalrekening 	 43.152 	 41.256 
ING spaarrekeningen 	 90.724 	 90.711 

Vorderingen vanwege studieleningen 	 58.178 	 79.015 

Kortlopende vorderingen en transitoria 	 45.000 	 30.000 

Totaal Activa 	 237.054 	 240.982 

Vermooen 

Beginvermogen 	 239.962 	 227.781 
Vermogenstoename/atname 	 -4.781 	 12.180 
Eindvermogen 	 235.181 	 239.962 

Schulden 

Kortlopende schulden en transitoria 
Totaal schulden 

Totaal Passiva  

1.873 	 1.020 
1.873 	 1.020 

237.054 	 240.982 

Goedgekeurd. Leiden, januari 2020 

H.J. Snijders 	 C. van Raad 
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Staat van baten en lasten, boekjaar 2018-2019 (euro) 

	

2018-2019 	2017-2018 
Baten 

Sponsorbijdragen 	 30.000 	 30.000 

Renteopbrengsten 	 13 	 70 

Totaal baten 	 30.013 	 30.070 

Lasten 

Studiebeurzen (giften aan studenten) 	 -26.550 	 -10.300 

Uitgaven t.b.v. verenigingsactiviteiten 	 -7.944 	 -7.294 
- activiteiten: lezingen, kosten, diversen 	2.920 
- website: hosting, onderhoud, nieuwe site 	596 
- inauguratieverg. & verg. raad van advies 	1.190 
- sponsoring alumnibijeenkomsten 	 1.250 
- sponsoring lustrumactiviteiten 	 1.988 

Algemene kosten (bankkosten) 	 -301 	 -296 

Totaal lasten 	 -34.795 	 -17.890 

Saldo baten en lasten 	 -4.782 	 12.123 

Goedgekeurd. Leiden, januari 2020 

H.J. Snijders 	 C. van Raad 
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Activiteitenverslag over het boekjaar 2018-2019 

Alqemeen  
De Stichting (voluit: Stichting ter ondersteuning van de vereniging Mordenate 
College) heeft ten doel het ondersteunen van de vereniging Mordenate College. 
De stichting en vereniging hebben ten doel het bevorderen van kennis en inzicht 
van studenten van de juridische faculteit van de Universiteit Leiden. De Stichting 
tracht haar doel te bereiken door onder meer het bevorderen van de functionele 
internationale contacten, het verlenen van financiele ondersteuning aan behoeftige 
studenten en financiele ondersteuning van de activiteiten van de vereniging. 

Waarderinqsorondslacren 
Alle vorderingen (incl. leningen en sponsorbijdragen) en schulden zijn gewaardeerd 
op nominale waarden ook al zijn deze renteloos en vindt betaling pas op termijn pleats. 
Sponsorbaten zijn verantwoord op basis van toezeggingen in de jaren waarop zij zien. 
Rentebaten op spaargelden en bankkosten zijn praktisch verantwoord op kasbasis. 

Activiteiten  
De stichting heeft zich in het lopende jaar ingezet conform het bovenstaande. 
De stichting verleende in dit jaar ook weer financible steun aan studenten. 
Er werden enkele aanvragen toegewezen voor studiebeurzen/leningen. De stichting 
ontving aflossingen op leningen. De stichting verleende financiele ondersteuning voor 
de activiteiten van de vereniging, door financiers steun en praktische faciliering. 
De studenten hebben een buitenlandse studiereis gemaakt en juridische instellingen, 
bedrijven en culturele zaken gezien. De stichting heeft een garantiesubsidie verstrekt. 
De garantie is niet aangesproken. Aan lustrumactiviteiten is een bijdrage verleend. 
De studenten hebben voorts diverse vergaderingen en lezingen georganiseerd, 
waarbij referaten zijn gehouden door leden en externe sprekers voor leden. 
De studenten hebben dit jaar ook weer zogenoemde open lezingen verzorgd. 
De studenten hebben kantoorbezoeken afgelegd en instellingen bezocht. 

Fondsenwervinq 
Gedurende het jaar heeft de stichting op financiele bijdragen mogen rekenen 
van een drietal sponsoren (juridische/fiscale dienstverleners). 
Sommige bijdragen van sponsoren dienden per jaareinde nog to worden ontvangen. 
Overigens werd rente genoten op de beschikbare middelen op banktegoeden. 

Bestedingen 
Gedurende het jaar heeft de stichting weer studiefinanciering verstrekt aan 
studenten voor het studeren in het buitenland. Zulke financiele ondersteuning 
bestaat gewoonlijk uit een combinatie van een gift en een renteloze !ening. 
De stichting heeft golden verstrekt ten behoove van de algemene activiteiten van 
de verenigde studenten zoals ledenvergaderingen, lezingen en communicatie. 
Voorts zijn uitgaven gedaan voor de afwikeling van de oude website en de 
hosting en onderhoud van de nieuwe website. De reisgarantie is niet aangewend. 
De stichting deed uitgaven voor algemene huishouding (met name bankkosten 
en kosten voor de ANBI website en voor publicatie van gegevens). 

Vooruitblik 
Het vinden van sponsors uit het bedrijfsleven blijft lastig en een aandachtspunt. 
Een drietal sponsoren uit de juridische/fiscale dienstverlening is wel gevonden. 
De behoefte van studenten aan studiebeurzen om buitenlandse studio mogelijk 
te maken neemt toe, in aantal en in bedragen benodigd voor dergelijke studio. 
Medio van jaar 2019/2020 zijn al weer meerdere beursaanvragen ontvangen. 
Komend jaar worden ook uitgaven verwacht voor de activiteiten en studiereis. 
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