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Aan het Bestuur van de Stichting Professor Cobbenhagen
Tilburg

Tilburg,

Geachte collega's,

Bijgaand doe ik u toekomen het financi6le verslag van de Stichting Professor Cobbenhagen

Na het gedeelte algemeen treft u als bijlagen aan:

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6

balans per 31 december 2020
staat van baten en lasten over het jaar 2020
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
toelichting van posten van de balans
toelichting van posten van de staat van baten en lasten
samenstel li n gsverklaring

Voor het voldoen van het bepaalde in artikel 6 van de statuten venruijs ik naar de
samenstellingsverklaring opgenomen in Bijlage 6 op pagina 17.

Hoogachtend,

P.J.M. Roorda
Penningmeester
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ALGEMEEN

Oprichting

Op 17 maart 1972is 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.

Bestu urssame nstel I i ng

Het bestuur is per datum van de jaarrekening als volgt samengesteld

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

voorzitter
penningmeester
tid

tid

tid

rid

tid

tid

a

Doel

De stichting heeft ten doel

Het bevorderen van wetenschappelijke arbeid ten aanzien van die gebieden der wetenschap, die
bestreken worden door het ondenrvijs, gegeven aan de Universiteit van Tilburg.
Te dien einde kan financidle 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;
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:
t 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 continuiteit van afgestudeerdenverenigingen met wie een

samenwerkingsovereenkomst is gesloten ;

b
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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.

Goedke u ri ng jaarreken in g

Volgens de notulen d.d.

31 december 2020 goedgekeurd
zijn de jaarstukken over het tijdvak 1 januari tot en met

Beleggingsbeleid

Van het voor beleggingsdoeleinden beschikbaar vermogen wordt voor het jaar 2020 tenminste
€ 150.000 risicovrij belegd. Dit bedrag wordt door het bestuur van de Stichting Professor Cobbenhagen
als een 'continuileitsreserve' 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 2O2O

Activa

Effecten

Rabo Extra Ledenobligaties

Vorderingen

Te ontvangen interest

Overige vorderingen

Liquide middelen

Roparco Zakelijk

Raboba nk Bedrijfsspaa rrekening
Rabobank Verenigi ngspakket

ING Zakelijke rekening

I NG Zakelijke spaarrekening

Kas

Totaalactiva

Bijlage 1

bij rapport d.d. 2 juni 2021
Srtcnrruc Pnoresson CoeaeNHncrN, TrLeuRc

2020 20L9

€ € €

104.361 95.820

704.361 95.820

€

81.147

28.292

46.983

85.594

1,12.709

4

5.822

354.730

464.9L3

2

1,.285

81, L39

28.476

22.232

73.977

1,r2.709

1,1,

1,.287

3r8.544

415.651

2

5.820
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Passiva

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves

Lustrum Vrienden van Cobbenhagen

Overige reserves

Schulden op korte termijn
Te betalen kosten

Totaal passiva

Bijlage 1

bijrapport d.d. 2 juni2021

SrtcHrtruo PRoresson CoageNlHecrru, TILBURG

2020 2019

€ € € €

45.000 30.000

45.000 30.000

415.671. 381.684

4.242 3.967

4.242 3.967

464.9t3 415.551
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STAATVAN BATEN EN LASTEN OVER HETJAAR2O2O

Baten

Bijdragen Vrienden van Cobbenhagen

Bijdragen donateurs

Lasten

Kosten bijeenkomsten Vrienden van Cobbenhagen

Vergaderingen en bestuurskosten

Adm i nistratie en accountantskosten

Bankkosten

Overige kosten/onvoorzien

Resultaat voor financidle baten/(lasten)

Financidle baten/(lasten)

Batig saldo

Bestemming resultaat 2020

Overige reserves

Bestemmingsreserve

Resu ltaat

Bijlage 2

bij rapport d.d. 2 juni 2021

SrrcHrrruc Pnoresson CoseeNHnoEN, TTLBURG

2020 2019

€

67.290
5.905

67.620
5.805

73.195 73.425

€

23.580

338

4.776

550

3.4r7

51.945

1621

5.3L1_

554

809

32.760

40.435

8.552

60.239

13.186

19.308

48.987 32.494

33.987

15.000

17.494
1s.000

48.987 32.494
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Bijlage 4
bij rapport d.d. 2 juni 2021

SrtcHrtruc PnorEsson CoegrNF{ncEN, TTLBURG

G RON DSLAG EN VOOR WAARDE RING E N RESULTAATBEPALI NG

Algemeen

De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
Kleine organisaties zonder winststreven. De jaarrekening is opgemaakt op 2 juni 2021.

Continuiteit van de activiteiten

De stichting heeft vanaf boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Hoewel de
gevolgen hiervan op termijn onzeker zijn, venvacht de stichting geen gevolgen voor de voortzetting
van de activiteiten.

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 ondenvijs, gegeven aan de Universiteit van Tilburg. Te dien einde kan

financitlle 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 continuiteit 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. centralefundraising.
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Bijlage 4
bij rapport d.d. 2 juni 2021

SrtcHrlruc PRoFESSoR CoesrNHRcEw, TrLsunc

Functionele valuta

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

Financidle instrumenten

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

Voor de grondslagen van de primaire financidle 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 venrverking opgenomen tegen de rerile 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 onmiddellijke
beschikking staan. Liquide middelen die (naar venruachting) langer dan twaalf maanden niet ter
beschikking staan van de stichting, worden als financidle vaste activa gerubriceerd. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reeile 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.
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Bijlage 4
bij rapport d.d. 2 juni 2021

SrtcHrrruc PnoressoR CoesrNIHRceru, TtauRc

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 beide toekomstige activiteiten gedoteerd aan de bestemmingsreserves.

- 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 waarschijnl ijk.

Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd
worden.
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TOELICHTING POSTEN VAN DE BAI.ANS 3T-T2-2O2O

Vorderingen

Te ontvangen interest

Rente ING spaarrekening

Rente Rabo Bedrijfsspaarrekening
Rente Roparco Zakelijk

Rente Rabo Deposito

Bijlage 4
bij rapport d.d. 2 juni 2021

SrtcHrtruc PRoressoR CoeeeNHRoEN, TTLBURG

2020 20L9

€€

0

2

0

2

0

2

0

0
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EIGEN VERMOGEN

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

Beste mm i n g sre se rve Lu stru m Vri e n d e n vo n Cobb enh a ge n

Saldo per l januari 2020

Resultaatbestemming 2020

AF: kosten 2020

Saldo per 31 december 2O2O

Overige reserves

Saldo per l januari 2020

Resultaatbestemming 2020

Saldo per 31 december 2O2O

Bijlage 4
bij rapport d.d. 2 juni 2021

Srtcnrrruc PnoressoR CoaeeNHRcEN, TTLBURG

2020

30.000

15.000

45.000

381.684

33.987

475.671

€

0
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Te betalen kosten

Te betalen kosten

Bijlage 4
bij rapport d.d. 2 juni 2021

SrtcHrtruc PnoressoR CoeeeNHRcEN, TTLBURG

2020 20L9

€

4.242 3.967

4.242 3.967

€
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TOELICHTING POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Bijdragen donateurs

Donateurs € 10,00

Donateurs € 15,00

Donateurs € 20,00

Donateurs € 25,00

Donateurs € 30,00
Donateurs € 35,00

Donateurs € 40,00

Donateurs € 45,00

Donateurs € 50,00

Donateurs € 60,00
Donateurs € 100,00

Donateurs € 120,00

Donateurs € 150,00

Donateurs € L95,00

Ontvangsten bijdragen donateurs

Bijdragen

Bijlage 5
bij rapport d.d. 2 juni 2021

Srtcurtruc PRoresson CoaseNHRceru, Tteunc

2020 2019 20t8

2t

2020 20L9 2018

5.905 5.805 1.340

5.905 5.80s 1.340

tt
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

L

0

t2
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

23

t2
t
0

0

0

1.

0

0

1.

0

5

5

0

23

4549

€€€
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Bijdragen Vrienden van Cobbenhagen

Aantallen ontvangsten bijdragen Vrienden

Bijlage 5

bij rapport d.d. 2 juni 2021

SrtcHrrruc PRorrssoR CoeseNHRoeru, TTLBURG

2020 2019 20L8

16

0

0

757

172 L77

2020 20t9 2018

67.290 67.620 96.400

67.290 67.620 96.400

Bijdragen € 200,00

Bijdragen € 205,00

Bijdragen €24O,0O

Bijdragen € 250,00

Bijdragen € 285,00

Bijdragen € 295,00

Bijdragen € 300,00

Bijdragen € 390,00

Bijdragen € 445,00

Bijdragen € 495,00

Bijdragen € 500,00

Bijdragen € 590,00

Bijdragen € 700,00

Bijdragen € 795,00

Bijdragen € 1.000,00

Bijdragen € 1,.090,00

Bijdragen € 1.500,00

Bijdragen € 10.000,00

3

L

L

4

0

T

0

L

0

I
1.

7

0

0

L

I
1

1

0

2

0

1.

3

1.

72133

5

t
t
0

I

10

0

0

0

0

1,

3622

1.

0

186

Ontvangsten bijdragen Vrienden

Bijdragen

€€€
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Financi€le baten/(lasten)

Rente obligaties
Rente bankrekeningen en overige

Op-/(af)waardering aandelen

Het Bestuur,

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

Bijlage 5

bij rapport d.d. 2 juni 2021
Srtcnrlruc PnopessoR CosseNHRcENr, TtLeuRG

2020 2019

€ €

0 4.850

1.1 2t
IL

8.541

4.87r
14.437

L9.3088.552
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Bijlage 6

bij rapport d.d. 2 juni 2021
Srtcnrtruo PRoressoR CoaaeNHRcEN, TTLBURG

Aan het Bestuur van de Stichting
PROFESSOR COBBENHAGEN

SAMENSTELLINGSVERKLARI NG
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