2018
DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
INKOMSTEN
Contributies 2016
Contributies 2017
Contributies 2018
Contributies 2019
Giften
Verkoop publicaties
Subsidies voor jubileumviering 2016
Subsidies voor periodiek De Jaarverslagen
Ontvangen excursiegelden 28-10-2017
Ontvangen renten
TOTAAL INKOMSTEN
UITGAVEN
Centraal Boekhuis (registratie periodieken)
Vergaderkosten
Website
Drukken periodiek De Jaarverslagen (nrs. 99
en 100 in 2018; geen in 2017)
Nieuwsbrief Van Wierden en Terpen
Diversen
Verstrekte subsidies
Excursie 28-10-2017
Betalingsverkeer
TOTAAL UITGAVEN
RESULTAAT (inclusief vooruit ontvangen
subsidies, nog te ontvangen
subsidies en uit te geven posten)*

Euro
2018
-,-175,00
7.850,00
100,00
224,50
2.709,27
-,-4.250,00
-,-425,35
15.734,12

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

88,68
278,67
456,17
16.597,92

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

-,-371,66
4.580,00
-,-197,62
22.570,72

1.153,51
229,10
-,-1.258,00
202,02
4.068,78

-6.836,60

20.409,57

BALANS
ACTIVA (bezittingen)
liquide middelen
totaal activa
PASSIVA (schulden)
eigen vermogen
totaal passiva

31-12-2018
46.309,44
46.309,44

31-12-2017
53.146,04
53.146,04

46.309,44
46.309,44

53.146,04
53.146,04

EIGEN VERMOGEN 2018
Stand 1-1-2018
Resultaat 2018
Stand 31-12-2018

53.146,04
-6.836.50
46.309,44

OVERZICHT REEDS ONTVANGEN, NOG TE
ONTVANGEN EN NOG UIT TE GEVEN
POSTEN PER 31-12-2018*
in 2017 ontvangen nog niet uitgegeven
subsidies
in 2018 ontvangen nog niet uitgegeven
subsidies
in 2019 te betalen nieuwsbrief 2018
in 2019 te ontvangen bijdrage voor JVT 100

4.000,00
1.500,00
1.567,28
5.321.00

* Voor een verklaring van deze posten zie de Toelichting
Toelichting op de staat van baten en lasten in 2018 en de balans per 31-12-2018
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 jaarverslagen en andere wetenschappelijke publicaties, waaronder proefschriften. Van
deze publicaties wordt een aantal exemplaren met korting aangeschaft om het verschijnen mogelijk
te maken. In 2018 werd voor het eerst een subsidie verstrekt aan de uitgever voor een
wetenschappelijke publicatie over terpenonderzoek.
De eigen uitgaven, de bijdragen in de drukkosten van publicaties van wetenschappelijk
onderzoek aan terpen en subsidies zijn de belangrijkste manieren 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 ingekochte publicaties tegen
gereduceerde prijs aanschaffen. Deze publicaties zijn evenals de Jaarverslagen van de Vereniging
vaak lang (soms decennia) in voorraad. De boekenvoorraad wordt op basis van inkoopprijs nu op
€ 10.000 geschat. Een flink deel zal uiteindelijk onverkoopbaar blijken te zijn. Daarom is het niet
mogelijk hun waarde bij de activa-kant op de balans te zetten.
In 2018 was de opbrengst van verkochte boeken iets lager dan in 2017. Door de lagere
rentestand waren de renteopbrengsten in 2018 nog lager dan die in 2017.
In 2018 verschenen twee Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek, de
nummers 99 en 100. Voor Jaarverslag 99, een feestbundel voor Ernst Taayke voor bij zijn afscheid
van het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis, ontving de vereniging een subsidie groot € 1.500 van
de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe, en een subsidie groot € 1.250 van de Drents
Prehistorische Vereniging. Jaarverslag 100, De geschiedenis van terpen- en wierdenland. Een verhaal
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in ontwikkeling, redactie dr. A. Nieuwhof, dr. J.A.W. Nicolay en dr. J. Wiersma, was een
samenwerkingsverband tussen de vereniging en het Project Terpen- & Wierdenland. In dit project
participeerden de provincies Groningen en Fryslân, Landschapsbeheer Groningen, Landschapsbeheer
Fryslân, het Wierdenlandmuseum te Ezinge, en het Terpencentrum en het Kenniscentrum Landschap
van de Rijksuniversiteit Groningen. Jaarverslag 100 is de bronnenpublicatie van het Project Terpen- &
Wierdenland. Het Project Terpen- & Wierdenland droeg € 5.321 bij aan Jaarverslag 100 (pas
ontvangen in 2019), de vereniging € 2.986,22.
De nieuwsbrief Van Wierden en Terpen voor 2018 verscheen eind december 2018; de
kosten, € 1.567,27, werden pas in 2019 betaald. In 2018 hoefden geen extra kosten voor de website
te worden gemaakt. In 2018 werden twee subsidies voor wetenschappelijk onderzoek verstrekt. De
eerste was een subsidie van € 2.000 voor het boek in drie delen ´Huisplaatsen in De Onlanden. De
geschiedenis van een Drents veenweidegebied’, redacteur dr. J.A.W. Nicolay. Leden van de vereniging
kunnen dit boek met korting bij de uitgever, Barkhuis Publishing, bestellen. De tweede subsidie,
groot € 2.580, werd verstrekt aan dr. M. Schepers voor de analyse van bodemmonsters van zijn
proefveldjes op de kwelders in Noord-Friesland.
De vereniging ontving in 2018 van de Stichting Juckema-Siderius en de BoersmaAdemastichting samen € 1.500 subsidie voor het nog te verschijnen jaarverslag over het
archeologisch onderzoek uitgevoerd bij de versteviging van de kerk van Hogebeintum. In 2017
ontving de vereniging voor ditzelfde jaarverslag al € 3000 van de Van Helomastichting, de Stichting
foar rekreaasje en toerisme yn de gemeente Ferwerderadiel en van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.
Van de in 2016 van de Suzanne Hovinga Stichting voor het 100-jarig jubileum ontvangen
subsidie resteert nog € 1000, bestemd voor educatiemateriaal voor leerlingen in het voortgezet
onderwijs. Dit zal via onze website worden aangeboden. Door omstandigheden werd dit project ook
in 2018 nog niet afgerond. Deze € 1000 zal in 2019 worden uitgegeven.
Met in achtneming van de reeds ontvangen subsidies voor het nog te verschijnen jaarverslag
over de opgraving Hegebeintum en voor het educatieproject, de in 2018 nog niet ontvangen bijdrage
voor Jaarverslag 100, en de nog te betalen nieuwsbrief 2018 was het resultaat van 2018 negatief: € 5.551,68. Het eigen vermogen was op 31-12-2018 € 46.309,44.
De vereniging telde op 31-12-2017 312 leden en op 31-12-2018 320 leden. In 2018 hoefden
geen leden wegens wanbetaling geroyeerd te worden. Vijf leden zegden per 1-1-2019 hun
lidmaatschap op.
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