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Oprichting stichting
Stichting Physica is op 24 december 1948 opgericht. De statutaire vestigingsplaats is Amsterdam.
Statutaire doel van de stichting
De stichting stelt zich ten doel de bevordering van de belangen van de natuurkunde door het instellen en
beheren van fondsen ten behoeve van de uitgave en de verspreiding van wetenschappelijke tijdschriften en
publicaties op fysisch en verwant gebied, als ook ten behoeve van andere uitingen van het wetenschappelijk
natuurkundig leven.
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid nadere toelichtingen te
verstrekken.
Nieuwegein, 7 september 2018
HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.

Drs. J.N. Witteveen RA
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Jaarverslag Stichting Physica 2017

STICHTING PHYSICA
(opgericht 24 december 1948)

Jaarverslag 2017

-

Stichting Physica

De Stichting Physica is eon stichting zonder winstoogmerk en heeft als doel de bevordering
van de belangen van de natuurkunde in Noderland. Zij doet dat door:
• het instellen en beheren van fondsen ten behoeve van de uitgave en de verspreiding
van wetenschappelijke tijdschriften en publicaties op fysisch en verwant gebied;
• subsidiêring van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) zodat deze haar
werk ten behoeve van de bevordering van de natuurkunde kan uitvoeren;
• subsidiëring van andere activiteiten die het bevorderen van de natuurkunde dienen;
• hot instellen en ondersteunen van bijzondere leerstoelen voor hoogleraren aan
Nederlandse universiteiten;
• het toekennen, samen met de Nederlandse Natuurkundige Vereniging van de
Physicaprijs aan een uitmuntend natuurkundige.
Ditjaarverslag geeft een overzicht van hetgeen in 2017 door Stichting Physica is gedaan.
Samenstelling bestuur
Het AB vergadert twee maal per jaar, in 2017 waren er bestuursvergaderingen op 20 juni en
7 december. Het DB heeft geregeld contact via de email.
Het algemeen bestuur kende in 2017 een bestuurswisseling. Omdat Stichting FOM per 1-12017 ophield te bestaan en opging in NWO, verviel ook de bestuurszetel namens FOM.
Christa Hooijer was in haar functie van directeur van Stichting FOM bestuurslid van Stichting
Physica. Zij werd halverwege 2017 opgevolgd door Jan de Boer. Jan de Boer maakt deel uit
van hot ENW-bestuur van NWO en vertegenwoordigt zodoende NWO in het Physicabestuur.
De 1e termijn van penningmeester Piet Mulders loopt af per 1-1-18, hij heeft aangegeven een
2 termijn beschikbaar te zijn. Het bestuur is bijzonder blij met dit aanbod en gaat er graag op
in. De tweede termijn zal in gaan op 1-1-2018 en beslaat een periode van 4jaar. Jan van
Ruitenbeek zal per 13 april 2018 worden opgevolgd door Diederik Jekel, die per die datum
voorzitter van de NNV is.

Cj)

Ondersteuning bestuur
Ook in 2017 werd hel bestuur van Stichting Physica ondersteund door het NNV-bureau. Op
deze manier worden de taken van het OB verlicht. Het centrale emailadres is
infophysica.nl. De ondersteuning door het NNV-bureau bestaat bijvoorbeeld uit:
• beheer infophysica.nI en doorsturen van informatie;
• beheer www.physica.nI;
• opstellen jaarverslagen, brieven, agenda’s en notulen;
• vastleggen van data voor vergaderingen;
• bijhouden archief (papier en digitaal);
• aanleveren informatie aan accountant.
Physicaprfjs
De Physicaprijs 2017 is op vrijdag 7 april toegekend aan Jo van den Brand vanwege zijn
pioniersro$ in Nederland in hot zoeken naar zwaartekrachtsgolven en in bet bijzondor voor
zijn bijdragen aan de revolutionaire eerste directe detectie van een zwaartekrachtsgolf in
2015. Hij ontving de prs uithanden van Physicapenningmeester Piet Mulders in De
Dosterpoort in Groningon. Jo van den Brand is werkzaam op het Nikhef in Amsterdam en is
als hoogleraar verbonden aan de VU.
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Van den Brand is tijdons zijn carrière werkzaam geweest in bet heie spectrum van de
subatomaire fysica: van de kernfysica, via de (versneilergereiateerde) deeltjesfysica naar do
astrodeeltjesfysica waarin hij flu werkzaam is. Hij is niet alleen technisch sterk onderiegd,
ook is hij in staat cm achtorliggonde theorieên tot op de bodem uit to spitten. Zijn talenten
komen goed van pas in bet void van de directo detectie van zwaartekrachtsgolven, dat eon
cornbinatie is van eon enorme technologischo uitdaging en een zoor breed fundamontoel
fysisch onderzoeksprogramma. In 2007 werd Jo van de Brand, en daarmee Nikhef, officiool
lid van de Virgo-collaboratie die vlakbij Pisa in Italië een laserinterferometer met drie
kilometer lange armen heeft om de passage van eon zwaartekrachtsgolf te kunnen
dotecteren. De groep van Jo van den Brand heeft zich een vooraanstaande rol binnen do
collaboratie verworven, cruciale onderdelen worden door het Nikhef geleverd. Niet alloen
qua instrumentatie spooR do groep van Van den Brand eon boiangrijko rol, ook is zij stork in
de data-analyse.
Tijdens do docembervergadering word bekend dat Maria Antonietta Loi is uitgeroepen tot
de winnaar van do Physicaprijs 2018.
Prs voor ta/ontoi, ult hot hbo
Op initiatief van do NNV wordt eon prijs ingesteld voor talenten van do drie hbo-opleidingen
technische natuurkunde, dit naar analogie van do Jong Talentprijs voor eerstejaarsstudonton
van do universitaire opleidingon die jaarlijks wordon uitgereikt door Stichting Physica. De
prijs wordt oon prijs veer derdojaarsstudenten en wordt gebaseerd op do stages, de selectie
vindt plaats doer de opleidingen zeif. De prijsuitroiking van de eersto NNV-hbo Jong
Talentprijs zal tijdens FYSICA 2018 plaatsvinden; per winnaar wordt oen bedrag van € 500
uitgereikt.
Leerstoc/en
Met do loorstoelen die de Stichting Physica instolt wil zij nieuwe gebiodon binnen de
natuurkunde en binnen hot uitstralingsgebiod van de natuurkunde tot ontwikkeling brengon.
Uitgangspunt is dat genoemde leerstoelen bij voldoende succes wordon opgenomon in hot
reguliero portfolio van de universiteiten. Deze bijzondere leerstoelen bostaan bij voorkeur
niot anger dan vijf jaar, tonzij or een goode reden is veer een eonmahgo verlenging on do
betroffonde universiteit doze ton voile onderstount. in 2011 waren do volgendo leerstoelon
namons Stichting Physica ingostold:
• Action spectroscopy, dr J. Qomens, UvA per 01-07-2009. Doze loorstoel is in 2014
vorlongd tot 1 juli 2019.
• Biofysica van comploxe ceuuiaire systemon, dr. M.H.P. Kole, UU per 01-05-2014;
• Sustainable Energy Technology, dr. B. van dor Zwaan, UvA per 01-05-2014.
Stichting Physica heeft per 1 november 2017 een niouwe bijzonder hoogleraar benoemd. Dr.
Chris van den Broeck is per die datum bijzondor hoogleraar Theorotical Particle Physics and
Cosmology aan do RUG. Hij bokleedt de loorstool bij bet Van Swindoron Institute for Particle
Physics and Gravity voor eon periode van vijf jaar. Chris van don Broock is tevens
verbonden aan hot NWO-instituut Nikhof, hij doet onderzoek naar zwaartekrachtsgolvon.
Er wordt in hot bostuur nagedacht over do insteNing van eon of meordere gendorloorstoelen,
dit is ochtor nog niet voNodig uitgowerkt.
Contract met Else vior
Sinds 1-1-2014 hoeftStichting Physica eon vast contract met Elsoviorwaarin dejaarlijkso
botahng is vastgelegd. in hot contract wordt een vast bedrag per jaar gonoomd dat veer do
inflatio wordt gecorrigoord. Hot contract was ook in 2017 van kracht. Tot en met 2013 golden
financiële afsprakon op basis van het aantal jaariijks gepublicoordo pagina’s in de
vorschillonde tijdschriften Physica.
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Subsidies
Qok in 2017 zijn diverse subsidies door het bestuur van Stichting Physica verleend. De
grootste subsidie was de subsidie aan de NNV. Voorts zijn diverse initiatieven, talenten,
symposia, conferenties, workshops etc. gesubsidieerd. Voor een compleet overzicht van
subsidies wordt verwezen naar het financieel jaarverslag van 2017.

Startkapitaal
Stichting Physica bestaat reeds vele tientallen jaren (sinds 1948). Een groot deel van het
kapitaal van Stichting Physica is verworven op 1 juli 1985, toen Elsevier Science Publishers
BV een bedrag van 1.250.000 gulden overmaakte in verband met de eigendomsoverdracht
van de titel Physica.
Beieggingsbeleid
Het vermogen van Stichting Physica is gedeponeerd bij de ABNAMRO-bank. [let beheer
ervan is in handen van de penningmeester van de Stichting in samenspraak met DS en AS.
Ook de inkomsten uit dit vermogen worden ingezet voor de doelstellingen van de Stichting.
[let vermogen van de Stichting is verdeeld over aandelen, alternatieve beleggingen (indirect
og), obligaties en liquiditeiten (spaarrekeningen), waarbij de penningmeester wordt
geadviseerd door adviseurs van de bank. Volgens het beleggingsstatuut hanteert de
stichting een matig defensief profiel. Als Algemeen Nut Seogende Instelling (ANSI) is de
Stichting Physica een vermogensfonds. Dat wil zeggen dat de Stichting niet actief geld of
goederen went en haar vermogen of de opbrengsten van dat verrnogen aan haar
doelstellingen besteedt.
Vooruitzichten voor 2018
Het is de bedoeling dat in 2018 op dezelfde manier zal worden gewerkt.
Het bestuur van Stichting Physica
2Sjuni 2018

Prof. dr. P.J.G. Mulders
Penningrneester

Prof. dr. J. Knoester
Voorzitter

)ergen
Secr
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na voorstel resultaatverdeling)

ACTIVA

31-12-2017
€

31-12-2016
€

2.535.599

2.323.713

155.466

159.423

953.614

1.035.764

3.644.679

3.518.900

VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa
Overige effecten

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA
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PASSIVA

31-12-2017
€

31-12-2016
€

3.485.677

3.363.000

153.602
5.400

150.500
5.400

159.002

155.900

3.644.679

3.518.900

Stichtingsvermogen
Overige reserve

Kortlopende schulden
Nog te betalen subsidies
Overige schulden en overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
Werkelijk
2017
€

Begroting
2017

Werkelijk
2016
€

Baten
Lasten
Reguliere subsidies
Leerstoelen
Incidentele subsidies
Overige kosten

138.124

€
136.000

120.000
42.900
15.872

112.000
5.000
40.000
20.500

112.000
918
35.685
16.592

Som der bedrijfslasten

178.772

177.500

165.195

Bedrijfsresultaat

-40.648

-41.500

-28.978

Koersresultaat
Rente- en dividendbaten
Rentelasten en soortgelijke kosten

104.183
73.975
-14.833

73.000
-8.500

45.300
75.677
-14.479

Financiële baten en lasten

163.325

64.500

106.498

Netto resultaat

122.677

23.000

77.520

136.217

Resultaatbestemming
Overige reserve

122.677
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017
2017
€

2016
€

-40.648

-28.978

3.957
3.102

967
-16.851

7.059

-15.884

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-33.589

-44.862

Ontvangen interest
Koersresultaat
Betaalde interest

73.975
104.183
-14.833

75.677
45.300
-14.479

163.325

106.498

129.736

61.636

-211.886

-264.348

-82.150

-202.712

1.035.764
-82.150
953.614

1.238.476
-202.712
1.035.764

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Verandering in werkkapitaal
Overige vorderingen en overlopende activa
Kortlopende schulden (exclusief banken)

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen financiële vaste activa
Mutatie geldmiddelen
Verloop mutatie geldmiddelen
Stand per begin boekjaar
Mutaties in boekjaar
Stand per eind boekjaar
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (RJK) C1
Kleine Organisaties zonder winststreven.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden
de activa en passiva opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, welke bij benadering gelijk is aan de
nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Grondslagen
Financiële vaste activa
De overige financiële vaste activa (waaronder beleggingen in obligaties en staatsleningen) die bestemd zijn
om de uitoefening van de werkzaamheid van de stichting duurzaam te dienen, worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde, doch maximaal a pari.
Beleggingsportefeuilles in aandelen worden gewaardeerd tegen beurskoers op balansdatum.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Verstrekte subsidies en giften
Subsidieverplichtingen worden geheel ten laste gebracht van het boekjaar waarin het besluit tot toekenning
schriftelijk aan de subsidieontvanger is medegedeeld, ongeacht in welke boekjaar de subsidie wordt
uitgekeerd. Daarbij is bepalend of de ontvangende partij recht kan doen gelden op een bepaald bedrag.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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TOELICHTING OP DE BALANS
VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa
31-12-2017
€

31-12-2016
€

595.200
1.940.399

487.936
1.835.777

2.535.599

2.323.713

Overige effecten
Obligaties en staatsleningen
Beleggingsportefeuilles in aandelen

Overige effecten

255.000 4,26% Aegon 96/perp.
200.000 2,5% Shell International 14/26
19.700 Pimco Global Bond ESG Fund
100.000 4,375% NL Waters 08/18
100.000 3,875% World Bank 09/19
1.147 stuks Rodamco Continental Europe
22.016,3285 stuks Robeco Global Stars Equity
8.000,0000 stuks Anteil Ishares
4.700,000 stuks Vanguard World
200,0000 stuks Northern Trust World ESG
3682,6568 stuks Northern Trust MKT ESG
471,4915 stuks Robeco Emerg Conserv

Verkrijgings- Beurswaarde Balanswaarde Balanswaarde
prijs
31 december 31 december 31 december 31 december
2017
2017
2017
2016
€
€
€
€
89.736
222.980
200.000
200.000
199.364
197.000
101.450
100.000
100.000
98.200
98.200
98.200
240.870
240.870
260.082
893.423
893.423
886.769
219.200
219.200
224.160
228.326
228.326
224.801
257.648
257.648
239.965
50.784
50.784
50.148
50.148
621.994

1.940.399

2.535.599

2.323.713

De beleggingen in obligaties en staatsleningen zijn in de balans gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs
danwel lagere beurswaarde per 31 december 2017, doch maximaal a pari. De aandelen Robeco en Rodamco
zijn gewaardeerd tegen de beurskoers per 31 december 2017.
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Gebaseerd op deze waarderingsgrondslagen kan het koersresultaat en het verloop van de effecten als volgt
worden weergegeven:
Balanswaarde beleggingen 31 december 2016
Bij: herbelegde dividenden cq. stockdividend en aankoop
Af: verkopen/uitloten effecten

2.323.713
320.168
-212.466
2.431.415
-2.535.598
-104.183

Balanswaarde beleggingen 31 december 2017
Koersresultaat in de staat van baten en lasten (negatief zijn baten, positief zijn lasten)
Ultimo 2017 is de beurswaarde van de beleggingen € 37.096 hoger dan de balanswaarde.
VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2017
€

31-12-2016
€

595
138.124
12.581
4.166

136.217
18.733
4.473

155.466

159.423

31-12-2017
€

31-12-2016
€

880.247
73.367

987.110
48.654

953.614

1.035.764

Overige vorderingen en overlopende activa
Te ontvangen dividend
Elsevier Science Publishers (Royalties)
Te vorderen rente
Dividendbelasting

Liquide middelen
ABN AMRO
ING

13

Stichting Physica
Amsterdam

PASSIVA
2017
€

2016
€

Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling

3.363.000
122.677

3.285.480
77.520

Stand per 31 december

3.485.677

3.363.000

Overige reserve

KORTLOPENDE SCHULDEN
Nog te betalen subsidies
Onder de 'nog te betalen subsidies' zijn te betalen posten opgenomen, die ten laste van 2017 of een
voorgaand jaar zijn gereserveerd of toegezegd zijn, maar per balansdatum nog niet waren betaald.
31-12-2017
31-12-2016
€
€
NNV
126.502
132.000
HiSPARC
10.000
10.000
IJSO 2017
2.500
Int. Symposium ISMB
1.500
CES 2017
1.500
1.500
EPS conf. CMD-26
1.500
1.500
Vertaling Russische brieven van Afanassjewa en Ehrenfest
700
700
Nanosymposium
400
400
Symposium Quantum Universe 6
400
Zomerschool new physics
2.500
Conf. Spectroscopy of Biological Molecules
2.500
Symposium Statistical Mechanics
1.000
Science Symposium
1.000
Conf. Foundations on Physics
2.500
Conf. IBBI 2018
1.500
Spectroscopy 2018
2.000
153.602

150.500

31-12-2017
€

31-12-2016
€

5.400

5.400

Overige schulden en overlopende passiva
Accountants- en administratiekosten
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Werkelijk
2017
€

Werkelijk
2016
€

138.124

136.217

Baten
Royalties tijdschrift Physica

De royalties voor het tijdschrift Physica betreffen vanaf 1 januari 2014 een vaste lumpsum, welke jaarlijks
wordt geïndexeerd.

Werkelijk
2017
€

Werkelijk
2016
€

120.000

112.000

Reguliere subsidies
Algemene subsidie NNV

Algemene subsidie NNV
Aan de NNV wordt een jaarlijkse forfaitaire subsidie gegeven voor de activiteiten die zij onderneemt ter zake
haar activiteiten waaronder de uitgave van het Nederlands tijdschrift voor Natuurkunde en de
voorjaarsvergadering. Vanaf 2005 wordt er door Stichting Physica een lumpsum verstrekt. In 2017 is de
lumpsum voor 2018 vastgesteld op € 120.000.
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Leerstoelen
Onderstaand is een overzicht van de door de stichting ingestelde bijzondere leerstoelen. De instelling van
een leerstoel vindt plaats voor een periode van 5 jaar.
Universiteit

Leerstoel

Looptijd

UvA
UU
UvA
RUG

dr. J. Oomens
dr. H.P. Kole
dr. B.C.C van der Zwaan
dr. C. van den Broeck

01-07-2009/30-06-2019
01-05-2014/30-04-2019
01-05-2014/30-04-2019
01-11-2017/31-10-2022

In 2014 is besloten om geen vaste vergoedingen meer uit te keren voor nieuwe hoogleraren, enkel ten
behoeve van incidentele kosten.
Werkelijk
2017
€

Werkelijk
2016
€

14.500
4.000
3.300
2.500
5.000
2.500
1.500
2.500
400
2.500
1.500
2.000
1.000
1.000
2.500
1.000
-4.800

20.000
4.000
3.300
2.500
400
1.000
2.500
1.500
1.500
400
1.500
1.500
-4.415

42.900

35.685

Incidentele subsidies
Incidentele subsidie NNV
Jong Talent Aanmoedigingsprijs
Stichting Natuurkunde Olympiade
Physicalezing/-prijs
Museum Boerhaave
Proefschrift Uraniumverrijking
Utrecht Physics Challenge
Zomerschool Ameland
Nanosymposium
ECSBM 2017
IBBI 2018
Tulip Summerschool
Radboud Quantum Matter
Symposium Statistical Mechanics
Conf. Foundations on Physics
Raayland College
PION
IJSO 2017
CES 2017
EPS conf. CMD-26
Symposium Quantum Universe 6
Int. Symposium ISMB
Int. Conference CMDS
Vrijval subsidies voorgaande jaren
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Incidentele subsidie NNV
Stichting Physica heeft een bijdrage in de kosten van € 6.500 toegezegd aan NNV ten behoeve van de
vernieuwing van de lay-out van het NTvN in 2018.
Stichting Physica heeft een een bijdrage van €8.000 beschikbaar gesteld aan NNV in verband met de
toename van de studentensubsidies ten opzichte van voorgaande jaren.
Jong Talent Aanmoedigingsprijs
Stichting Physica heeft een bedrag van € 4.000 ter beschikking gesteld voor de Jong Talent
Aanmoedingsprijs.
Stichting Natuurkunde Olympiade
Stichting Physica heeft een bedrag van € 3.300 beschikbaar gesteld voor deelname aan de Natuurkunde
Olympiade 2017.
Physicalezing/-prijs
Voor het geven van de Physicalezing 2017 is een geldprijs uitgekeerd van € 2.500.
Museum Boerhaave
Stichting Physica heeft besloten een garantiesubsidie van € 5.000 toe te kennen aan Museum Boerhaave.
Proefschrift Uraniumverrijking
Stichting Physica heeft besloten een subsidie toe te kennen van maximaal € 2.500 ten behoeve van een
proefschrift Uraniumverrijking.
Utrecht Physics Challenge
Stichting Physica heeft besloten een garantiesubsidie van € 1.500 toe te kennen ter ondersteuning van de
Utrecht Physics Challenge.
Zomerschool Ameland
Stichting Physica heeft besloten een garantiesubsidie van € 2.500 toe te kennen ter ondersteuning van de
zomerschool 'Search for new physics with low-energy precision tests'.
Nanosymposium
Stichting Physica heeft besloten een subsidie van €400 toe te kennen ter ondersteuning van het
Nanosymposium 2017.
ECSBM 2017
Stichting Physica heeft besloten een garantiesubsidie toe te kennen van € 2.500 ter ondersteuning van de
European Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules 2017.
IBBI 2018
Stichting Physica heeft besloten een garantiesubsidie van € 1.500 toe te kennen ter ondersteuning van de
conferentie IBBI 2018 (Isolated Biomolecules and Biomolecular Interactions).
Tulip Summerschool
Stichting Physica heeft besloten een garantiesubsidie van € 2.000 toe te kennen ter ondersteuning van de
Tulip Summerschool 'Modern Developments in Spectroscopy' 2018.
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Radboud Quantum Matter
Stichting Phsyica heeft besloten een garantiesubsidie toe te kennen aan de Radboud Universiteit ter
ondersteuning van de workshop 'Big Ideas in Quantum Matter'.
Symposium Statistical Mechanics
Stichting Physica heeft besloten een garantiesubsidie toe te kennen aan de UvA ter ondersteuning van het
Symposium "Ingenuity and integrability in statistical mechanics'.
Conf. Foundations on Physics
Stichting Physica heeft besloten een garantiesubsidie toe te kennnen ter ondersteuning van de 25e
conferentie gronslagen en filosofie van de natuurkunde 2018.
Raayland College
Stichting Physica heeft besloten een garantiesubsidie toe te kennnen aan het Raayland College ter
ondersteuning van het Science Symposium 2018.
Vrijval subsidies voorgaande jaren
Er is een subsidie vrijgevallen welke in voorgaande jaren was toegekend. Dit betreft:
- een vrijval van € 2.500 inzake IJSO 2017.
- een vrijval van € 1.500 inzake Symposium ISMB.
- een vrijval van € 400 inzake Symposium Quantum Universe 6.
- een vrijval van € 400 inzake Nanosymposium 2016.

Werkelijk
2017
€

Werkelijk
2016
€

15.872

16.592

Overige kosten
Beheer- en bestuurskosten

Voor kosten verbonden aan administratie, opstellen jaarstukken, administratieve hulpmiddelen en kosten van
bestuursvergaderingen is een bedrag van € 15.873 ten laste van de jaarrekening 2017 gebracht. Hierin zijn
met name begrepen de kosten voor uitgevoerde werkzaamheden van de NNV, het opstellen van het
financiële jaarverslag en de controle van de jaarrekening door de accountant.
Koersresultaat
De opbrengsten op de Robeco-, Rodamco en Anteil Ishares beleggingsrekeningen (inclusief de ingehouden
dividendbelasting) worden eerst verantwoord in de jaarrekening op het moment dat de bedragen declarabel
worden. De als voorheffing ingehouden binnenlandse dividendbelasting kan gedeeltelijk teruggevorderd
worden. Uit hoofde hiervan is een vordering verantwoord van € 4.166.
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Amsterdam, 7 september 2018

Prof. dr. J. Knoester
Voorzitter

Prof. dr. P.J.G. Mulders
Penningmeester
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de aandeelhouders van Stichting Physica

A. Verklaring over de jaarrekening 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Physica te Amsterdam gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting Physica per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming
met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (RJK) C1 Kleine organisaties zonder winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017;
2. de staat van baten en lasten over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Physica zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat
uit:
- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van RjK C1 Kleine organisaties zonder winststreven vereist is.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in RjK C1 Kleine organisaties zonder
winststreven en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als
onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in
overeenstemming met RjK C1 Kleine organisaties zonder winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met RjK C1 Kleine organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de de huishouding te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De met governance belaste personen zijn verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces
van financiële verslaggeving van de huishouding.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing
en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden
en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude
is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd
op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet
langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
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waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Nieuwegein, 7 september 2018
HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.

Drs. J.N. Witteveen RA
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Meerjarenoverzicht
MEERJARENOVERZICHT
(bedragen in € 1.000)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

- Rente

86

79

80

76

73

73

60

63

61

59

- Koersresultaat

-555

239

126

-102

176

194

252

82

45

104

- Royalty's

132

131

129

131

134

138

135

136

136

138

Totaal

-337

449

335

105

383

405

447

281

242

301

- Subsidies

188

161

133

155

263

-

267

170

147

163

- Leerstoelen

22

18

21

21

21

-15

-19

9

1

0

- Beheer/bestuur

9

7

7

-1

7

9

17

13

16

16

Totaal

219

186

161

175

291

-6

265

192

164

179

RESULTAAT

-556

263

174

-70

92

411

182

89

78

122

OPBRENGSTEN

UITGAVEN
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