2013
DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Euro

Euro

INKOMSTEN
Contributies 2011
Contributies 2012
Contributies 2013
Contributies 2014
Verkoop publicaties
Ontvangen rentes

2013
30,00
3.803,00
130,00
3.564,46
1.251,18

2012
225,00
3.045,00
65,00
558,00
1.556,89

TOTAAL INKOMSTEN

8.778,64

5.449,89

UITGAVEN
Kamer van Koophandel
Centraal Boekhuis (registratie Jaarverslag)
Vergaderkosten
Kosten bouw website
Drukken jaarverslag
Nieuwsbrief
Diversen
Verstrekte subsidies
Ingekochte publicaties
Betalingsverkeer
TOTAAL UITGAVEN

10,76
320,00
1.414,49
1.791,40
739,26
276,57
2.500,00
1.997,52
76,99
9.126,99

24,08
10,39
246,90
1.855,00
1.054,86
397,81
3.700,00
53,81
7.342,85

-348,35

-1.892,96

31-12-2013
39.919,20
39.919,20

31-12-2012
40.267,55
40.267,55

PASSIVA (schulden)
eigen vermogen
totaal passiva

39.919,20
39.919,20

40.267,55
40.267,55

Eigen vermogen
Stand 1-1-2013
Tekort 2013
Stand 31-12-2013

40.267,55
348,35
39.919,20

RESULTAAT
BALANS
ACTIVA (bezittingen)
liquide middelen
totaal activa

Toelichting op de staat van baten en lasten in 2013 en de balans per 31-12-2013
De boekjaren van de Vereniging voor Terpenonderzoek lopen van 1 januari tot en met 31 december.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, schenkingen, renten en de verkoop
van wetenschappelijke publicaties die om het verschijnen van deze publicaties (waaronder
proefschriften) mogelijk te maken, worden aangeschaft. Leden kunnen deze publicaties tegen iets
gereduceerde prijs aanschaffen. Deze publicaties zijn evenals de Jaarverslagen van de Vereniging
vaak lang (soms decennia) in voorraad. Daarom is het niet mogelijk hun waarde bij de activa-kant op
de balans te zetten. Soms moet er op worden afgeschreven, wanneer de prijs wordt verlaagd. De
opbrengst per jaar aan verkochte publicaties varieert sterk.
De uitgaven van de vereniging bestaan in de eerste plaats uit de druk- en uitgeefkosten van
de Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek, waarin wetenschappelijke artikelen in het
Nederlands verschijnen die ook voor een groot publiek toegankelijk zijn. De Jaarverslagen verschijnen
zo mogelijk jaarlijks, maar soms ook om het jaar, of vaker per jaar. In 2013 verscheen wederom een
nieuwsbrief Van Wierden en Terpen.
In 2013 werd wederom een publicatie als vorm van subsidiëring aangeschaft. Dit was het
boek Land der Entdeckungen/Land van Ontdekkingen, waarvan 81 exemplaren werden aangeschaft.
Dit boek is de catalogus bij vier tentoonstellingen in de Nederlands-Duitse Ems-Dollard-Regio in 2013
en 2014 (Ostfriesisches Landesmuseum in Emden, Groninger Museum, Drents Museum en Fries
Museum). Al deze boeken werden in 2013 door leden (en enkele door niet-leden) aangeschaft.
In 2013 werd een website voor de vereniging gebouwd, wat een flinke kostenpost
betekende. Via de website kan de doelstelling van de vereniging beter worden bereikt.
De laatste grote uitgavenpost betreffen de subsidies voor wetenschappelijk onderzoek. In
2013 werd 2500 Euro subsidie verstrekt voor de bouw van het Zodenwandhuis in Firdgum
(Friesland). Dit is een project van het Groninger Instituut voor Archeologie en het Yeb
Hettingamuseum in Firdgum.
Doordat in 2013 een (klein) verlies werd behaald, is het eigen vermogen in 2013
teruggelopen, tot krap onder de 40.000 Euro.
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