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Boekjaar 2021 

 

Balans 

Activa 

Type liquide middelen Beschrijving 31-12-2020 31-12-2021 
Bankrekening ABN Amro 6.019,24 32.125,74 
Totaal activa  6.019,24 32.125,74 

 

Passiva 

Reserves 31-12-2020 31-12-2021 
Totaal bestemmingsreserve 6.019,24 32.125,74 

 

 

  



Staat van baten en lasten 

 

Baten 

Inkomsten uit donaties en giften van particulieren 475 
Inkomsten ontvangen uit donaties en subsidies van andere 
organisaties zonder winststreven t.b.v. de doelstellingen van de 
stichting 

6.000 

Inkomsten ontvangen uit financieel voorschot van particulieren 
t.b.v. de doelstellingen van de stichting  

20.000 

Som van de baten 26.475 
Totaal baten beschikbaar voor doelstellingen van de stichting 26.475 

 

Lasten 

Besteed aan doelstellingen van de stichting 
- vertaalkosten 

 
232 

Kosten beheer en administratie 
- kosten voor ABN Amro bankrekening 

 
136,50 

Som van de lasten 368,50 
Saldo baten en lasten 26.106,50 

  



Algemene toelichting 

 

Doelstellingen van de stichting 

De stichting heeft ten doel: 
a. het bevorderen en subsidiëren van het onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Leiden 
University Mission to the Theban Necropolis, met primaire nadruk op de veldwerkactiviteiten 
van dit project en met inbegrip van al het onderzoek dat gerelateerd is aan de 
veldwerkactiviteiten van dit project; 
b. het onder de aandacht brengen van bovengenoemd onderzoek, alsmede van onderzoek naar 
het Oude Egypte in het algemeen, bij de donateurs van de Stichting Archeologisch Erfgoed 
Luxor en andere geïnteresseerden; 
c. de disseminatie van de onderzoeksresultaten van de Leiden University Mission to the Theban 
Necropolis en het faciliteren van de disseminatie van bovengenoemd onderzoek en van 
onderzoek naar het Oude Egypte in het algemeen; 
d. in het geval dat de Leiden University Mission to the Theban Necropolis ophoudt te bestaan 
heeft de stichting ten doel: het bevorderen en subsidiëren van onderzoek dat wordt uitgevoerd 
door Nederlandse en Vlaamse veldwerkprojecten in Egypte. 
 
De stichting tracht dit doel te bereiken door: 
a. het subsidiëren van het onderzoek en de veldwerkactiviteiten van de Leiden University 
Mission to the Theban Necropolis; 
b. het stimuleren van belangstelling voor bovengenoemd onderzoek; 
c. het organiseren van diverse activiteiten en het uitgeven van publicaties om bovengenoemd 
onderzoek bij geïnteresseerden onder de aandacht te brengen en om kennis aangaande 
bovengenoemd onderzoek en het Oude Egypte in het algemeen over te brengen. De activiteiten 
die de stichting organiseert bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, de organisatie van een 
jaarlijkse studiedag rond het thema “ancient Thebes”, het ontwikkelen en onderhouden van een 
project website, en de disseminatie van het onderzoek uitgevoerd door de Leiden University 
Mission to the Theban Necropolis en van onderzoek naar het Oude Egypte in het algemeen; 
d. het aanwenden van alle andere wettige middelen welke het bereiken van het doel van de 
stichting kunnen bevorderen. 
 
De stichting beoogt geen winst te behalen. 
 
De inkomsten van de stichting worden op een bankrekening gestort. Het vermogen van de 
stichting, dat wil zeggen al het inkomen na aftrek van kosten zoals de organisatie van de 
jaarlijkse studiedag, de kosten voor het hosten van de website, en de kosten die gepaard gaan 
met de disseminatie van de onderzoeksresultaten, staat volledig ter beschikking van 
bovengenoemd onderzoek en veldwerk. 
 

 

Vermogen 
 
Het vermogen en de inkomsten van de stichting zullen worden gevormd door: 
a. subsidies en donaties; 
b. schenkingen, erfstellingen en legaten; 



c. alle andere verkrijgingen en baten; 
d. naast de jaarlijkse vaste donateursbijdrage van de donateurs van de stichting vormen de 
diverse extra fondsenwervende activiteiten die worden georganiseerd door de stichting 
eveneens een bron van inkomsten. 
De stichting aanvaardt geen middelen waaraan voorwaarden worden verbonden die de 
onafhankelijkheid van de stichting alsmede het bovengenoemd onderzoek, en alle daaraan 
gerelateerde zaken in gevaar kunnen brengen. 
  



Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
 
Vanwege de Covid-19 pandemie hebben er in 2021 geen activiteiten plaatsgevonden m.b.t. de 
doelstellingen van de stichting. Het veldwerk van de Leiden University Mission to the Theban 
Necropolis heeft niet plaatsgevonden in 2021, er is geen Luxor-dag georganiseerd, en er zijn 
geen lezingen of workshops georganiseerd.   
 
In 2022 zal het veldwerk van de Leiden University Mission to the Theban Necropolis wel weer 
kunnen plaatsvinden. In 2021 zijn de hiervoor benodigde financiële reserves opgebouwd, 
bestaande uit giften, donaties, subsidies, en financiële voorschotten. Kosten die in 2021 zijn 
gemaakt betreffen vertaalwerk (Arabisch), en kosten voor de bestuursrekening van de stichting.  
 
 
 


