2016
DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
INKOMSTEN
Contributies 2014
Contributies 2015
Contributies 2016
Contributies 2017
Verkoop publicaties
Subsidies voor jubileumtentoonstelling
Subsidies voor De Jaarverslagen van de
Vereniging voor Terpenonderzoek 97 en 98
Ontvangen rentes
Giften
Batig saldo excursie Halligen
TOTAAL INKOMSTEN
UITGAVEN
Centraal Boekhuis (registratie periodieken)
Vergaderkosten
Website
Drukken periodiek De Jaarverslagen van de
Vereniging voor Terpenonderzoek 97
Drukken periodiek De Jaarverslagen van de
Vereniging voor Terpenonderzoek 98
Nieuwsbrief Van Wierden en Terpen
Diversen
Verstrekte subsidies
Voorbereiding jubileum 2016
Jubileumtentoonstelling
Promotiemateriaal
Jubileumjaarvergadering Delfzijl en
afsluiting jubileum/uitreiking JVT 98
Ingekochte publicaties, voor leden
Betalingsverkeer
TOTAAL UITGAVEN
RESULTAAT
NOG TE ONTVANGEN SUBSIDIES

Euro
2016
-,-40,00
5.880,00
250,00
1.878,29
5.500,00

Euro
2015
71,16
5.235,00
20,00
-,-5.543,87
1.000,00

5.481,80
958,66
1.044,70
33,82

-,-1.016,97
-,--,--

21.067,27

12.887,00

22,56
425,40
471,90

-,-142,97
326,70

8.183,20

-,--

9.722,27
1.463,21
843,16
-,--,-8.765,36
1.113,20

-,-913,29
469,26
5.350,00
820,10
-,--,--

1.578,45
300,00
188,10
33.076,81

-,-639,37
157,85
8.819,54

-12.009,54

+4.067,46

7.750,00

-,--

BALANS
ACTIVA (bezittingen)
liquide middelen
totaal activa
PASSIVA (schulden)
eigen vermogen
totaal passiva
Eigen vermogen
Stand 1-1-2016
Resultaat 2016
Stand 31-12-2016

31-12-2016
32.736,47
32.736,47

31-12-2015
44.746,01
44.746,01

32.736,47
32.736,47

44.746,01
44.746,01

44.746,01
-12.009,54
32.736,47

Toelichting op de staat van baten en lasten in 2016 en de balans per 31-12-2016
De boekjaren van de Vereniging voor Terpenonderzoek lopen van 1 januari tot en met 31 december.
In 2016 bestond de vereniging 100 jaar. Dit jubileum bracht extra activiteiten en een aantal
bijzondere inkomsten en uitgaven met zich mee.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, schenkingen, renten en de verkoop
van wetenschappelijke publicaties. Van deze publicaties wordt een aantal exemplaren met korting
aangeschaft om het verschijnen van deze publicaties mogelijk te maken. De eigen uitgaven en de
bijdragen in de drukkosten van publicaties van wetenschappelijk onderzoek aan terpen, waaronder
proefschriften, is de belangrijkste manier waarop de vereniging haar doelstelling - het bevorderen
van wetenschappelijk onderzoek in het terpen en wierdengebied - tracht te bereiken. Leden
ontvangen de eigen uitgaven en 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.
In 2016 was de opbrengst van de verkochte boeken lager dan in 2015. Dit komt voornamelijk
doordat in 2016 geen subsidies werden gevraagd of verstrekt voor te verschijnen proefschriften of
andere boeken. Van de in 2016 verschenen jaarverslagen, nummer 97, gewijd aan de opgraving van
de dorpsterp van Achlum, en nummer 98, het jubileumnummer, werden redelijke aantallen verkocht,
evenals van oudere jaargangen en van eerder verschenen boeken. Veel mensen meldden zich in
2016 aan als lid. Op 1-1-2017 had de vereniging 299 leden. Door de nog steeds lage rentestand
waren de renteopbrengsten in 2016 lager dan in 2015.
In 2016 verschenen twee nummers van de nieuwsbrief Van Wierden en Terpen: een
jubileumnummer met nieuws over het jubileumprogramma, en een regulier nummer over
verschillende bijdragen. Voor de website moeten jaarlijks onderhoudskosten worden betaald. In
2016 werd de website uitgebreid met een extra menublad ‘VOOR LEDEN’, waar oude jaargangen van
de Jaarverslagen alleen voor leden te downloaden zijn. Voor deze aanpassingen van de website
moesten eenmalig extra kosten worden gemaakt.
De grootste uitgavenpost van de vereniging zijn de druk- en uitgeefkosten van het periodiek
De Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek. Begin 2016 verscheen jaarverslag 97, dat
in 2015 werd voorbereid en als verschijningsjaar 2015 heeft. Het is gewijd aan de uitwerking van de
opgraving in de dorpsterp van Achlum (Fr.) in 2009. De drukkosten voor dit jaarverslag drukken op de
jaarrekening van 2016. De Ottema Kingmastichting (OKS) en de Stichting Nederlands Museum voor
Anthropologie en Praehistorie (SNMAP) verschaften subsidies voor deze uitgave. Aan het eind van
2016 verscheen een jubileumnummer van De Jaarverslagen, nummer 98, ter gelegenheid van het
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100-jarig bestaan van de vereniging. Stichting J.B. Scholtenfonds, Huis van de Groninger Cultuur en
wederom de Ottema Kingmastichting subsidieerden de jubileumuitgave van de Jaarverslagen.
Gedurende het hele jaar 2016 vonden er, naast de voorbereiding van de jubileumuitgave,
verschillende activiteiten plaats om het jubileum luister bij te zetten. De eerste activiteit was de
deelname aan de tentoonstelling Help pake en beppe de terp op! van 20-2 t/m 6-3-2016 in het
Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden. P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Stichting Woudsend Anno
1816, St. Anthony Gasthuis Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân en de Suzanne Hovinga
Stichting verschaften subsidies voor onze deelname aan deze tentoonstelling en voor het
ontwikkelen van educatiemateriaal voor basisschoolleerlingen dat tijdens de tentoonstelling werd
uitgereikt.
Voor de leden vond een feestelijke jaarvergadering plaats op zaterdag 28 mei in Delfzijl. De
vergadering zelf werd afgesloten met een lunch, waarna een gezamenlijke excursie plaatsvond. De
deelnemers betaalden voor de lunch en excursie. Op zondag 27 november werd het jubileumjaar
feestelijk afgesloten in het museum Wierdenland in Ezinge. Van 6-9 oktober 2016 organiseerde de
vereniging een excursie voor leden naar De Halligen. De kosten werden geheel betaald door de
deelnemers.
De vereniging liet in 2016 nieuw promotiemateriaal ontwikkelen: flyers, banners en
beachvlaggen. De nieuwe leden zorgden ervoor dat er in 2016 ruim € 600 meer aan contributies is
geïnd dan in 2015. De vereniging ontving in 2016 ruim € 1000 euro aan giften; in dit bedrag is de
opbrengst van de veiling op de jaarvergadering in Delfzijl inbegrepen.
Alle fondsen die de vereniging in 2016 subsidies hebben verstrekt worden hartelijk bedankt.
In 2015 was er een overschot van € 4.067,46, voornamelijk doordat het Jaarverslag 97 pas in 2016
werd gedrukt en betaald. Doordat twee subsidies voor het jubileumjaarverslag, samen € 5750, in
2016 nog niet waren ontvangen, en een subsidie voor educatie voor basisschoolleerlingen, groot
€ 2000, in 2016 nog niet kon worden opgevraagd, is het resultaat van 2016 negatief: € -12.009,54.
Het eigen vermogen was op 31-12-2016 € 32.736,47.
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