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DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
INKOMSTEN
Contributies 2015
Contributies 2016
Contributies 2017
Contributies 2018
Giften
Verkoop publicaties
Subsidies voor jubileumviering 2016
Subsidies voor periodiek De Jaarverslagen
Excursiegelden excursie 28-10-2017
Batig saldo excursie Halligen
Ontvangen rentes
TOTAAL INKOMSTEN
UITGAVEN
Centraal Boekhuis (registratie periodieken)
Vergaderkosten
Website
Drukken periodiek De Jaarverslagen (2 in
2016; 0 in 2017)
Nieuwsbrief Van Wierden en Terpen
Diversen
Verstrekte subsidies
Jubileumtentoonstelling
Promotiemateriaal
Jubileumjaarvergadering Delfzijl en
Afsluiting jubileum/uitreiking JVT 98
Ingekochte publicaties, voor leden
Excursie 28-10-2017
Betalingsverkeer
TOTAAL UITGAVEN
RESULTAAT (inclusief vooruit ontvangen
subsidies (2017) en nog te ontvangen
subsidies (2016)

Euro
2017
-,-80,00
7.225,00
125,00
245,00
3.242,30
8.750,00
3.000,00
965,00
-,-846,05
24.478,35

Euro
2016
40,00
5.880,00
250,00
-,-1.044,70
1.878,29
5.500,00
5.481,80
-,-33,82
958,66
21.067,27

-,-400,32
825,83
-,--

22,56
425,40
471,90
17.905,47

1.153,51
229,10
-,--,--,--

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

-,--,-1.258,00
202,02
4.068,78

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

20.409,57

-12.009,54

BALANS
ACTIVA (bezittingen)
liquide middelen
totaal activa
PASSIVA (schulden)
eigen vermogen
totaal passiva
Eigen vermogen
Stand 1-1-2017
In 2017 ontvangen, maar in 2017 nog niet
uitgegeven subsidies (zie toelichting)
Resultaat 2017
Stand 31-12-2017

31-12-2017
53.146,04
53.146,04

31-12-2016
32.736,47
32.736,47

53.146,04
53.146,04

32.736,47
32.736,47

32.736,47
4.000,00
16.409,57
53.146,04

Toelichting op de staat van baten en lasten in 2017 en de balans per 31-12-2017
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, waarvoor door een aantal organisaties
subsidies werden toegezegd. In 2017 werden nog drie subsidies ontvangen voor de jubileumviering
in 2016. Dat waren bijdragen van het J.B. Scholtenfonds en Huis van de Groninger Cultuur, beide voor
het in 2016 verschenen en betaalde jubileumjaarverslag (samen € 5750) en € 3000 van de Suzanne
Hovinga Stichting, bestemd voor educatieprojecten. Van deze laatste subsidie was € 2000 al in 2016
uitgegeven voor de jubileumtentoonstelling in het Fries Natuurmuseum in Leeuwarden. De
resterende € 1000 is bestemd voor educatiemateriaal voor leerlingen in het voortgezet onderwijs,
dat via onze website zal worden aangeboden. Door omstandigheden werd dit project in 2017 nog
niet afgerond. Deze € 1000 zal in 2018 worden uitgegeven.
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 (ca. 300
in 2017) 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 2017 werd voor ruim € 3.000 aan jaarverslagen verkocht. Dit betrof vooral het in 2016
verschenen jubileumnummer van de Jaarverslagen, Van Wierhuizen tot Achlum. Maar ook van de
oudere jaargangen en van de ingekochte proefschriften werden redelijke aantallen exemplaren
verkocht, vooral aan de leden, maar ook aan anderen. Door de nog steeds lage rentestand waren de
renteopbrengsten in 2017 lager dan in 2016.
In 2017 verscheen een nummer van de nieuwsbrief Van Wierden en Terpen. Ook werden in
2017 extra kosten voor de website gemaakt, naast de normale onderhoudskosten. De website werd
in 2017 uitgebreid met een aparte nieuwsmodule. Hiermee kunnen nieuwsitems gemakkelijker
worden opgesteld. Ze zijn vervolgens individueel te benaderen met een eigen URL.
In 2017 werd gewerkt aan de totstandkoming van drie Jaarverslagen van de Vereniging voor
Terpenonderzoek. Geen van deze drie kon echter in 2017 ter perse worden gebracht. Zij zullen
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verschijnen in 2018. De vereniging ontving in 2017 al wel € 3.000 voor een jaarverslag over een
archeologisch onderzoek uitgevoerd bij de versteviging van de kerk van Hogebeintum, en wel van de
Van Helomastichting, Stichting foar rekreaasje en toerisme yn de gemeente Ferwerderadiel en van de
Stichting Alde Fryske Tsjerken.
De algemene ledenvergadering vond plaats op 24 juni in Firdgum. Op 28 oktober
organiseerde de vereniging een excursie naar Noord-Holland. De excursie werd met een klein verlies
afgesloten.
Doordat in 2017 subsidies werden ontvangen voor uitgaven die in 2016 waren gedaan, en
doordat in 2017 geen jaarverslagen (de gemiddelde kosten van een jaarverslag zijn € 7.000) werden
uitgegeven, maar al wel voor € 4.000 aan subsidies werden ontvangen, is het resultaat van 2017
positief: € 20.409,57; na aftrek van de vooruit ontvangen subsidies is het resultaat € 16.409,57. In
2016 was het resultaat overigens sterk negatief, € 12.009,54. Het merendeel van het positieve
resultaat van 2017 zal in 2018 (deels misschien pas in 2019) worden besteed voor drie jaarverslagen
en het educatieproject voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Het eigen vermogen was op 3112-2017 € 53.146,04.
De vereniging telde op 31-12-2016 293 leden en op 31-12-2017 311 leden. In 2017 hoefden
geen leden wegens wanbetaling geroyeerd te worden. Vijf leden zegden per 1-1-2018 hun
lidmaatschap op.
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