2015
DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
INKOMSTEN
Contributies 2013
Contributies 2014
Contributies 2015
Contributies 2016
Verkoop publicaties
Subsidies
Ontvangen rentes

Euro
2015
0,00
71,16
5.235,00
20,00
5.543,87
1.000,00
1.016,97

Euro
2014
55,00
4.510,00
60,00
0,00
3.889,38
2.250,00
1.082,51

12.887,00

11.846,89

0,00
142,97
326,70

11,08
88,85
326,70

0,00
913,29
469,26
5.350,00
820,10
639,37
157,85
8.819,54

6.951,96
729,76
348,90
1.000,00
0,00
1.500,00
130,29
11.087,54

+4.067,46

+759,35

31-12-2015
44.746,01
44.746,01

31-12-2014
40.678,55
40.678,55

PASSIVA (schulden)
eigen vermogen
totaal passiva

44.746,01
44.746,01

40.678,55
40.678,55

Eigen vermogen
Stand 1-1-2015
Resultaat 2015
Stand 31-12-2015

40.678,55
+4.067,46
44.746,01

TOTAAL INKOMSTEN
UITGAVEN
Centraal Boekhuis (registratie periodiek)
Vergaderkosten
Website
Drukken periodiek De Jaarverslagen van de
Vereniging voor Terpenonderzoek
Nieuwsbrief Van Wierden en Terpen
Diversen
Verstrekte subsidies
Voorbereiding jubileum 2016
Ingekochte publicaties, voor leden
Betalingsverkeer
TOTAAL UITGAVEN
RESULTAAT
BALANS
ACTIVA (bezittingen)
liquide middelen
totaal activa

Toelichting op de staat van baten en lasten in 2015 en de balans per 31-12-2015
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, waaronder proefschriften. Van deze publicaties wordt een aantal
exemplaren met korting aangeschaft om het verschijnen van deze publicaties mogelijk te maken.
Bijdragen in de drukkosten van publicaties van wetenschappelijk onderzoek aan terpen, waaronder
dissertaties, is de belangrijkste manier waarop de vereniging haar doelstelling - het bevorderen van
wetenschappelijk onderzoek aan terpen - tracht te bereiken. Leden kunnen de ingekochte publicaties
tegen een 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.
In 2015 was de opbrengst van de verkochte boeken relatief hoog door de verkoop aan leden
van eind 2014 ingekochte exemplaren van het boek The Splendour of Power van de hand van J.A.W.
Nicolay, van het boek Ezinge, IJkpunt in de archeologie door P.B. Kooi en K. van der Ploeg over de
opgravingen van A.E. van Giffen in Ezinge, van de door de vereniging gesubsidieerde proefschriften
van A. Nieuwhof en P. Vos (zie onder) en van het boek Het zodenhuis van Firdgum door D. Postma.
Ook oudere jaarverslagen werden in 2015 regelmatig aan leden en anderen verkocht. Door al deze
verkopen werd ook in 2015 de kennis over het leven op de terpen weer verspreid. Door de nog
steeds lage rentestand waren de renteopbrengsten in 2015 nog iets lager dan in 2014.
De grootste uitgavenpost van de vereniging zijn de druk- en uitgeefkosten van het periodiek
De Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek. Hierin staan wetenschappelijke artikelen
in het Nederlands, die ook voor een groot publiek toegankelijk zijn. De Jaarverslagen verschijnen zo
mogelijk jaarlijks, soms ook tweemaal per jaar of om het jaar. In 2015 werd jaarverslag 97
voorbereid. Dit verschijnt begin 2016. De drukkosten voor dit jaarverslag drukken op de jaarrekening
van 2016.
Subsidies om publicaties van wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken zijn de tweede
grote kostenpost van de vereniging. In 2015 werd 5000 Euro subsidie verstrekt voor de drukkosten
van de reeds genoemde proefschriften van Annet Nieuwhof (Eight human skulls in a dung heap and
more. Ritual practice in the terp region of the northern Netherlands, 600 BC - AD 300) en Peter Vos
(Origin of the Dutch Coastal Landscape). Ten slotte werd aan Carol van Driel een subsidie verstrekt
voor de ouderdomsbepaling van een schoen uit een Friese terp.
In 2015 verscheen ook weer een mooi en dik nummer van de nieuwsbrief Van Wierden en
Terpen. De kosten van de nieuwsbrief zijn betrekkelijk gering. Voor de website moeten jaarlijks
onderhoudskosten worden betaald. De vereniging en berichten over het terpenonderzoek zijn via de
website voor de leden en het publiek goed toegankelijk.
In 2016 viert de vereniging haar 100-jarig bestaan. Zij wil dit op grootse wijze gaan vieren.
Hiervoor zijn in 2015 subsidies aangevraagd bij diverse Noord-Nederlandse fondsen. Een van deze
fondsen maakte in 2015 reeds een subsidie over. In 2015 werden ook kosten gemaakt voor het
benaderen van de fondsen.
Door een overschot in 2015, voornamelijk doordat in 2015 geen uitgaven voor een
jaarverslag werden gedaan, lag het eigen vermogen op 31-12-2015 op bijna 45.000 Euro.

2

