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Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u een exemplaar van onze samenstellingsverklaring behorende bij de jaarrekening 2019
van Stichting Professor Cobbenhagen. Deze samenstellingsverklaring is door ons ondertekend.
De samenstelverklaring dient derhalve niet openbaar gemaakt te worden.

Wij verzoeken u deze door ons ondertekende samenstellingsverklaring te bewaren bij uw jaarrekening ten
behoeve van uw archief.

Wij machtigen u om bijgaande samenstellingsverklaring te overleggen aan de algemene vergadering
tezamen met de jaarrekening met de volgende uitkomsten:
• een resultaat van € 32.494;
• een eigen vermogen van € 411.684;
• een balanstotaal van € 415.651.

Een voor identificatie gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening hebben wij bijgevoegd.

Wij merken hierbij op dat de samenstellingsverklaring niet in de plaats kan treden van een
controleverklaring. Onze machtiging heeft uitsluitend betrekking op deze wijze van openbaarmaking.

Indien u over de afwikkeling nog vragen heeft, verzoeken wij u met ons contact op te nemen.

Hoogachtend,
Ernst & Young Accountants LLP

drs. C.E. Hilckmann-Winkel RA

Bijlagen: getekende samenstellingsverklaring
was getekend samenstellingsverklaring
gewaarmerkte jaarrekening
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Samenstellingsverklaring van de accountant
Aan: het bestuur van Stichting Professor Cobbenhagen

De jaarrekening van Stichting Professor Cobbenhagen te Tilburg is door ons samengesteld op basis van
de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de
winst-en-verliesrekening over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Professor
Cobbenhagen. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat
stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van
de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.

De ontwikkelingen rondom het Corona (Covid-19) virus hebben grote invloed op de gezondheid van
mensen en onze samenleving en daarbij ook op de operationele en financiële prestaties van
organisaties en de beoordeling van de mogelijkheid om de continuïteit te handhaven. De jaarrekening
en onze samenstellingsverklaring daarbij zijn gebaseerd op de condities op het moment dat deze zijn
opgemaakt en de situatie verandert van dag tot dag. De invloed van deze ontwikkelingen op
Stichting Professor Cobbenhagen is uiteengezet in de toelichting opgenomen bij gebeurtenissen na
balansdatum op pagina 16. Wij vestigen de aandacht op deze uiteenzetting.

Eindhoven, 9 juli 2020

Ernst & Young Accountants LLP

drs. C.E. Hilckmann-Winkel RA
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Aan het Bestuur van de Stichting Professor Cobbenhagen
Tilburg

Tilburg,

Geachte collega’s,

Bijgaand doe ik u toekomen het financiële verslag van de Stichting Professor Cobbenhagen.

Na het gedeelte algemeen treft u als bijlagen aan:

Bijlage 1: balans per 31 december 2019
Bijlage 2: staat van baten en lasten over het jaar 2019
Bijlage 3: grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Bijlage 4: toelichting van posten van de balans
Bijlage 5: toelichting van posten van de staat van baten en lasten
Bijlage 6: samenstellingsverklaring

Voor het voldoen van het bepaalde in artikel 6 van de statuten verwijs ik naar de accountantsverklaring
opgenomen in Bijlage 6 op pagina 13.

Hoogachtend,

P.J.M. Roorda
Penningmeester
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ALGEMEEN

Oprichting

Op 17 maart 1972 is de oprichtingsakte ten overstaan van H.J.F.M. Manders, notaris ter standplaats
Tilburg, verleden.  Bij akte d.d. 26 april 1999 is de naam van de Stichting gewijzigd in: Stichting
Professor Cobbenhagen.  De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder
nummer S 095603.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur is per datum van de jaarrekening als volgt samengesteld:

Mr W.E.H. Scheepens - voorzitter
Drs. P.J.M. Roorda - penningmeester
P.F. van Beurden MsC - lid
Mr. M.H.G. Habets - lid
Dr. K.M. Becking  - lid
Drs. E.D.J. Verweij – De Schrijver - lid
MR. H.A.J. de Jong - lid
Mr. H.J.H. van Kemenade - lid

Doel

De stichting heeft ten doel:

a Het bevorderen van wetenschappelijke arbeid ten aanzien van die gebieden der wetenschap, die
bestreken worden door het onderwijs, gegeven aan de Universiteit van Tilburg.
Te dien einde kan financiële steun verleend worden aan docenten, afgestudeerden en studenten
aan deze Universiteit die zich aan zodanige arbeid wijden, alsmede aan instituties van deze
Universiteit of aan die instituties, die met deze Universiteit in een bepaalde relatie staan en het
bevorderen van boven omschreven wetenschappelijke arbeid ten doel hebben;

b Het onderhouden en bevorderen van de onderlinge band tussen afgestudeerden en
gepromoveerden van Tilburg University, alsmede de band van afgestudeerden en
gepromoveerden met de genoemde Universiteit, zulks in het bijzonder door:
1 het representeren van de afgestudeerden en gepromoveerden in het algemeen en in het

bijzonder ten opzichte van het College van Bestuur van de Universiteit;
2 het bevorderen van de continuïteit van afgestudeerdenverenigingen met wie een

samenwerkingsovereenkomst is gesloten;
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3 het als koepel fungeren van verenigingen van afgestudeerden en gepromoveerden met wie
een samenwerkingsovereenkomst is gesloten;

4 dienstverlening aan afgestudeerden met wie een samenwerkingsovereenkomst is gesloten;
5 het uitgeven casu quo het doen uitgeven van een gezamenlijk blad voor afgestudeerden en

gepromoveerden
6 centrale fundraising.

Goedkeuring jaarrekening

Volgens de notulen d.d.                       zijn de jaarstukken over het tijdvak 1 januari tot en met
31 december 2019 goedgekeurd.

Beleggingsbeleid

Van het voor beleggingsdoeleinden beschikbaar vermogen wordt voor het jaar 2019 tenminste
€ 150.000 risicovrij belegd. Dit bedrag wordt door het bestuur van de Stichting Professor Cobbenhagen
als een ‘continuïteitsreserve’ beschouwd teneinde drie jaar lang de minimaal noodzakelijk geachte
activiteiten te kunnen uitvoeren. Het overige vermogen mag risicodragend worden belegd.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Activa 2019 2018

€ € € €
Effecten
Rabo Extra Ledenobligaties 95.820 81.383

95.820 81.383

Vorderingen
Te ontvangen interest 2 11
Overige vorderingen 1.285 2.711

1.287 2.722

Liquide middelen
Roparco Zakelijk 81.139 81.131
Rabobank Bedrijfsspaarrekening 28.476 43.827
Rabobank Verenigingspakket 22.232 67
ING Zakelijke rekening 73.977 61.136
ING Zakelijke Spaar rekening 112.709 112.696
Kas 11 32

318.544 298.889

Totaal activa 415.651 382.994
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P a s s i v a

2019 2018

€ € € €

Eigen vermogen
Bestemmingsreserves
Lustrum Vrienden van Cobbenhagen 30.000 15.000

30.000 15.000

Overige reserves 381.684 364.190

Schulden op korte termijn

Vooruit ontvangen bedragen - -

Te betalen kosten 3.967 3.804
3.967 3.804

Totaal passiva 415.651 382.994
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2019
2019 2018

€ €

Baten
Bijdragen Vrienden van Cobbenhagen 67.620 96.400
Bijdragen donateurs 5.805 1.340

73.425 97.740
Lasten
Donatie Universiteitsfonds 0 58.008
Vrijval voorziening Lustrum Vrienden van Cobbenhagen 0 -3.412
Bijeenkomsten Vrienden van Cobbenhagen 51.945 19.288
Beur en prijs Cobbenhagen Lecture 0 15.000
Vergaderingen en bestuurskosten 1.621 845
Administratie en accountantskosten 5.311 3.768
Bankkosten 554 428
Overige kosten/onvoorzien 808 5.406

60.239 99.331

Resultaat voor financiële baten/(lasten) 13.186 -1.591

Financiële baten/(lasten) 19.308 -6.804
Batig saldo     32.494 -8.395

Bestemming resultaat
Overige reserves 17.494 -23.395
Bestemmingsreserve 15.000 15.000
Resultaat 32.494 -8.395
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
Kleine organisaties zonder winststreven. De jaarrekening is opgemaakt op 5 juni 2020.

Salderen

Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen
uitsluitend en indien en voor zover:

- Een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd
vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en

- Het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te
wikkelen.

Activiteiten

De stichting heeft ten doel:

a Het bevorderen van wetenschappelijke arbeid ten aanzien van die gebieden der wetenschap, die
bestreken worden door het onderwijs, gegeven aan de Universiteit van Tilburg.
Te dien einde kan financiële steun verleend worden aan docenten, afgestudeerden en studenten
aan deze Universiteit die zich aan zodanige arbeid wijden, alsmede aan instituties van deze
Universiteit of aan die instituties, die met deze Universiteit in een bepaalde relatie staan en het
bevorderen van boven omschreven wetenschappelijke arbeid ten doel hebben;

b Het onderhouden en bevorderen van de onderlinge band tussen afgestudeerden en
gepromoveerden van Tilburg University, alsmede de band van afgestudeerden en
gepromoveerden met de genoemde Universiteit, zulks in het bijzonder door:
1 het representeren van de afgestudeerden en gepromoveerden in het algemeen en in het

bijzonder ten opzichte van het College van Bestuur van de Universiteit;
2 het bevorderen van de continuïteit van afgestudeerdenverenigingen met wie een

samenwerkingsovereenkomst is gesloten;
3 het als koepel fungeren van verenigingen van afgestudeerden en gepromoveerden met wie

een samenwerkingsovereenkomst is gesloten;
4 dienstverlening aan afgestudeerden met wie een samenwerkingsovereenkomst is gesloten;
5 het uitgeven casu quo het doen uitgeven van een gezamenlijk blad voor afgestudeerden en

gepromoveerden
6 centrale fundraising.

Functionele valuta

De jaarrekening luidt in euro’s, hetgeen de functionele en presentatievaluta van de vennootschap is.
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Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen,
effecten en schulden, als financiële derivaten verstaan.

Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per
balanspost.

De stichting heeft geen derivaten.

Effecten

De effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde per balansdatum. De gerealiseerde en niet
gerealiseerde waardeveranderingen worden in de Staat van Baten en Lasten verantwoord.

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende vorderingen

De vlottende vorderingen, worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde plus
transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs minus een eventuele
benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de tegoeden op bankrekeningen, wissels en
cheques die worden opgenomen tegen nominale waarde. Deposito’s worden onder liquide middelen
opgenomen indien zij in feite – zij het eventueel met opoffering van rentebaten- ter onmiddelijke
beschikking staan. Liquide middelen die (naar verwachting) langer dan twaalf maanden niet ter
beschikking staan van de stichting, worden als financiële vaste activa gerubriceerd. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde
verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De kortlopende schulden worden
na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Bij kortlopende schulden is
dit meestal de nominale waarde.

Reserves en fondsen; bestemmingsfondsen

- Bestemmingsreserve. Stichting Professor Cobbenhagen kent een bestemmingsreserve een
bestemmingsreserve Lustrum Vrienden van Cobbenhagen. Jaarlijks wordt vanuit het resultaat
ten behoeve van toekomstige activiteiten gedoteerd aan de bestemmingsreserves.
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- Overige reserves. De overige reserves zullen in de komende jaren worden besteed aan de
doelstellingen van de stichting.

Staat van Baten en Lasten

De bijdragen van donateurs en Vrienden van Cobbenhagen worden toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben, indien zij ook daadwerkelijk ontvangen zijn.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden
in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de staat van baten en lasten verwerkt rekening houdend
met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun
ontvangst waarschijnlijk.
Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd
worden.
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TOELICHTING VAN POSTEN OP DE BALANS

31-12-2019

Vorderingen

Te ontvangen interest

2019 2018
€ €

Rente ING spaarrekening rekening - 13
Rente Rabo Bedrijfsspaarrekening 13 -
Rente Roparco Zakelijk 8 17

21 31
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Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:
2019

Bestemmingsreserve Lustrum Vrienden van
Cobbenhagen

€
Saldo per 1 januari 2019 15.000

AF: kosten 2019 0

AF: vrijval 2019 0

Resultaatbestemming 2019 15.000
Saldo per 31 december 2019 30.000

Overige reserves
€

Saldo per 1 januari 2019 364.190

Resultaatbestemming 2019 17.494

Saldo per 31 december 2019 381.684
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Te betalen kosten 2019 2018

€ €

Vooruit ontvangen bijdragen - -
Te betalen kosten 3.967 3.804
Te betalen kosten 3.967 3.804
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TOELICHTING POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Bijdragen Donateurs
2019 2018 2017

Donateurs € 10,00 12 11 13
Donateurs € 15,00 1
Donateurs € 20,00
Donateurs € 25,00 1
Donateurs € 30,00
Donateurs € 35,00 95
Donateurs € 40,00
Donateurs € 45,00
Donateurs € 50,00 1
Donateurs € 60,00
Donateurs € 76,00
Donateurs € 100,00 1
Donateurs € 120,00 10 9 16
Donateurs € 150,00 1 1
Donateurs € 195,00 23

45 21 129

Ontvangsten bijdragen Donateurs
2019 2018 2017

€ € €

5.805 1.340 5.715

5.805 1.340 5.715
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Bijdragen Vrienden van
Cobbenhagen

Aantallen ontvangsten bijdragen Vrienden
2019 2018 2017

Bijdragen € 200,00 3 16 23
Bijdragen € 205,00 1
Bijdragen € 250,00 5 10 12
Bijdragen € 285,00 29
Bijdragen € 295,00 92
Bijdragen € 300,00 1
Bijdragen € 390,00 1
Bijdragen € 495,00 1
Bijdragen € 500,00 36 157 180
Bijdragen € 700,00 1 1 2
Bijdragen € 1.000,00 1
Bijdragen € 1.500,00 1
Bijdragen € 10.000,00 1 1 1

170 186 220

Ontvangsten bijdragen Vrienden
2019 2018 2017

€ € €

Bijdragen 67.045 96.400 110.300
67.045 96.400 110.300
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Financiële baten/(lasten)
2019 2018

€ €

Rente obligaties 4.850 4.850
Rente bankrekeningen en overige 21 31

4.881 4.881
Op-/(af)waardering aandelen 14.427 - 11.685

19.308 -6.804
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Gebeurtenissen na balansdatum
De stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Hoewel de
gevolgen hiervan op termijn onzeker zijn, verwacht de stichting geen gevolgen voor de voortzetting
van de activiteiten.
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Het Bestuur,

Mr W.E.H. Scheepens
Drs. P.J.M. Roorda
P.F. van Beurden MsC
Mr. M.H.G. Habets
Dr. K.M. Becking
Drs. E.D.J. Verweij – De Schrijver
MR. H.A.J. de Jong
Mr. H.J.H. van Kemenade
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Aan het Bestuur van de Stichting
PROFESSOR COBBENHAGEN

ACCOUNTANTSVERKLARING
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