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Beleidsplan voor de periode 2019-2025
De vereniging stelt zich, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van haar statuten, ten doel
archeologisch onderzoek van terpen, wierden en aanverwante monumenten en
vindplaatsen in de uitgebreidste zin des woords te bevorderen. Dit gebeurt met alle
mogelijke wettelijke middelen, door het stimuleren van onderzoek ter plaatse, door het
uitgeven van wetenschappelijke publicaties en door het bevorderen van dergelijke uitgaven.
De vereniging komt tevens op voor de bescherming van genoemde cultuurmonumenten en
draagt bij aan de bekendheid van terpen en wierden en van het onderzoek daarvan. De
vereniging beoogt statutair noch feitelijk winst te behalen. De vereniging organiseert voor de
leden en belangstellenden lezingen, vergaderingen en excursies naar lopende opgravingen
en tentoonstellingen. Via de website en de facebookpagina van de vereniging wordt allerlei
nieuws over terpen, terpenonderzoek, tentoonstellingen, excursies etc., ook van andere
organisaties, bekendgemaakt.
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden, allen natuurlijke personen. Drie van hen
fungeren als voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuursleden genieten geen
honorering. Aantoonbaar voor de vereniging gemaakte kosten worden desgewenst op
declaratie vergoed.
Fondsenwerving
De vereniging verwerft fondsen uit lidmaatschappen, donaties, schenkingen, subsidies,
erfstellingen, legaten en alle overige wettelijke middelen. Deze fondsen worden aangewend
ter realisering van het doel van de vereniging, namelijk de ondersteuning van
wetenschappelijk archeologisch onderzoek van terpen in de ruimste zin, en het bevorderen
van de bescherming van terpen. Zonder door de vereniging verstrekte subsidies is
wetenschappelijk onderzoek naar terpen in veel gevallen niet mogelijk.
Deze subsidies kunnen worden aangewend voor de ondersteuning van opgravingen,
archeologische proefschriften, andere publicaties, congressen en tentoonstellingen; deze
opsomming is niet limitatief bedoeld. De vereniging ondersteunt, ook middels haar eigen
publicaties (de Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek en de nieuwsbrief
Van Wierden en Terpen) vooral de verslaglegging in wetenschappelijke, maar voor een groot
publiek toch goed toegankelijke publicaties. De praktijk heeft uitgewezen dat zonder extra
gelden van de vereniging deze publicaties vaak niet kunnen worden gerealiseerd. De
vereniging wendt daartoe haar eigen vermogen aan.
Het eigen vermogen is echter ontoereikend voor alle wetenschappelijk
terpenonderzoek in de ruimste zin van het woord, dat in 2019-2025 wordt uitgevoerd. De
vereniging is daarom op zoek naar subsidies van andere fondsen die het werk van de
vereniging ter harte gaat en die het willen ondersteunen.
Voorwaarden voor te verstrekken subsidies
Aanvragen voor subsidiëring van wetenschappelijke publicaties en wetenschappelijk
onderzoek, moeten schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Het bestuur beoordeelt
binnenkomende aanvragen op hun inhoudelijke kwaliteit. Er worden alleen aanvragen in
behandeling genomen, die voorzien zijn van een deugdelijke motivering en argumentatie en
van een volledige begroting van het hele project, en die ruim voorafgaand aan het beoogde
moment van besteding zijn ingezonden.

Beleggingen
De vereniging heeft haar vermogen ondergebracht in twee spaarrekeningen.
Bestedingsbudget
Voor besteding ter verwezenlijking van het doel van de vereniging is in principe elk jaar het
volledige saldo beschikbaar, na aftrek van de kosten van de vereniging. De vereniging maakt
geen schulden.
Liquidatiesaldo
Mocht de vereniging worden geliquideerd, dan wordt het eventuele batige liquidatiesaldo
uitgekeerd aan een algemeen nut beogende instelling met verwante doelstelling.
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