Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Historia Medicinae

Nummer Kamer
van Koophandel (*)

4 1 1 9 7 7 7 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

van Griethuijsenplein 2, 2341 CE Oegstgeest

Telefoonnummer

0651195281

E-mailadres

acnkruseman@hotmail.com

Website (*)

www.historiamedicinae.nl

RSIN (**)

8 0 5 1 4 4 9 9 7

Actief in sector (*)

Onderwijs en wetenschap
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

3

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Naam bestuurslid

Functie bestuurslid

Bestuurslid 1

P.W. de Leeuw

voorzitter

Bestuurslid 2

A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman

secretaris

Bestuurslid 3

N. Jacobs

penningmeester

Bestuurslid 4
Bestuurslid 5
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*3FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

(**) Verplicht veld, ook voor buiten Nederland gevestigde instellingen

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

02 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Statutair doel van de stichting Historia Medicinae is de bevordering van de wetenschap
van de geschiedenis der geneeskunde en geneeskunst in Nederland, door het
verlenen van subsidies, het uitschrijven van prijsvragen, het organiseren van
wetenschappelijke bijeenkomsten en het stichten van leerstoelen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De stichting verleent subsidies voor ondersteuning van projecten die passen binnen de
doelstelling van de stichting. Daartoe zijn er jaarlijks twee subsidierondes voor indien
van subsidie annvragen. Voorts zijn er jaarlijks ronde voor het doen van voorstellen
voor toekenning van door de stichting beschikbaar gestelde prijzen. Tenslotte levert de
stichting een bescheiden financiele bijdrage aan de vanwege de stichting ingestelde
bijzondere leerstoel bij de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zie verder het Beleidsplan
2000-2025:
https://www.historiamedicinae.nl/wp-content/uploads/2021/07/Beleidsplan-Stichting-His
toria-Medicinae-2020-2025.pdf

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting Historia Medicinae beschikt over een vermogen bestaande uit effecten.
Het beleggingsresultaat daarvan wordt ingezet voor financiering van de doelen
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Uit de opbrengsten van haar vermogen subsidieert de stichting Historia Medicinae
onderwijs- en onderzoekprojecten op het gebied van Medische Geschiedenis in de
meest brede zin. Daartoe kent de stichting twee subsidievormen: reguliere subsidies
en subsidies voor junioronderzoekers. Reguliere subsidieaanvragen kunnen door
iedereen worden ingediend. Aanvragen voor ondersteuning van junioronderzoekers
kunnen slechts worden ingediend door bachelorstudenten die in de masterfase van
hun studie zijn of masterstudenten die een promotieonderzoek uitvoeren. Verdere
informatie over randvoorwaarden voor indienen van aanvragen en toekennen van
subsidies zijn te vinden op de website: www.historiamedicinae.nl

https://www.historiamedicinae.nl/wp-content/uploads/2021/07/BeleidsplanStichting-Historia-Medicinae-2020-2025.pdf

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De stichting kent geen beloningsgbeleid. De bestuursleden en leden van de
Adviesraad krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

De besluiten die het bestuur neemt over subsidieaanvragen en voortellen voor
toekenning van prijzen worden gepubliceerd op de website en naar jaar van
toekenning geranschikt. Door de stichting gefinancieerde publicatie worden ook op de
website gemeld. De stchting publiceert geen apart jaarverslag anders dan de
jaarrekening.

Url van het activiteiten
https://www.historiamedicinae.nl/
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

1 2

2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

1.350

€

1.574

Effecten

€

693.695

€

623.256

Liquide middelen

€

7.865

€

6.391

+
0

€

+
€

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

702.910

€

680.000

€
10.497

€

+

Bestemmingsfondsen

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

2.413

Totaal

€

702.910

9.010

+
€

690.497

619.010

€
€

10.000

10.000

€

+
€

610.000

631.221

+
€

€

€

€

702.910

31-12-2020 (*)

631.221

€

2.211

€

631.221

+

+

Het vermogen in de vorm van effecten (bestemmingsreserve) wordt in stand gehouden. Van het gemiddelde beleggingsresultaat over voorgaande vijf
jaren worden de statutair bepaalde doelen gefinancierd. Zie ook:
https://www.historiamedicinae.nl/wp-content/uploads/2022/04/jaarrekening-2021-Stichting-Historia-Medicinae.pdf
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

€
€

0

+

0

€
€

0

+

+
0

€
€

96.925

45.967

€

+
Som van alle baten

Lasten

€

+
€

96.925

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

155

Overige lasten

€

1.032

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

45.967

€
€

24.250

5.500

€

133

€

774

25.437

€

6.407

71.488

€

39.560

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

De financiele baten betreffen opbrengsten effecten minus kosten. Zie verder:
https://www.historiamedicinae.nl/wp-content/uploads/2022/04/jaarrekening-2021-Stichti
ng-Historia-Medicinae.pdf

https://www.historiamedicinae.nl/wp-content/uploads/2022/04/jaarrekening
-2021-Stichting-Historia-Medicinae.pdf

Open

