2019
DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
INKOMSTEN
Contributies 2017
Contributies 2018
Contributies 2019
Contributies 2020
Giften
Verkoop publicaties
Subsidies voor periodiek De Jaarverslagen
(2018 voor nr. 99; 2019 voor nr. 100,
verschenen in 2018)
Ontvangen renten
TOTAAL INKOMSTEN

Euro
2019
-,-25,00
8.000,00
50,00
240,00
3.865,99
5.321,00

Euro
2018
175,00
7.850,00
100,00
-,-224,50
2.709,27
4.250,00

410,15
17.912,14

425,35
15.734,12

11,82
475,86
773,19
9.542,15

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

UITGAVEN
Centraal Boekhuis (registratie periodieken)
Vergaderkosten
Website
Drukken periodiek De Jaarverslagen (nrs. 99
en 100 in 2018; nr. 101 in 2019)
Nieuwsbrief Van Wierden en Terpen (2019
voor nrs. 23 en 24 (2018 en 2019))
Diversen
Verstrekte subsidies
Betalingsverkeer
TOTAAL UITGAVEN

3.050,73

-,--

645,26
6.100,00
242,31
20.841,32

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

RESULTAAT

-2.929,18

-6.836,60

31-12-2019
43.380,26
43.380,26

31-12-2018
46.309,44
46.309,44

43.380,26
43.380,26

46.309,44
46.309,44

BALANS
ACTIVA (bezittingen)
liquide middelen
totaal activa
PASSIVA (schulden)
eigen vermogen
totaal passiva
EIGEN VERMOGEN 2019

Stand 1-1-2019
Resultaat 2019
Stand 31-12-2019

46.309,44
-2.929,18
43.380,26

Toelichting op de staat van baten en lasten in 2019 en de balans per 31-12-2019
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. 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.
Door de toename van het aantal leden werd in 2019 iets meer contributie ontvangen dan in
2018. Ook ontvingen we in 2019 iets meer giften. Door de steeds maar dalende rentestand waren de
renteopbrengsten in 2019 nog lager dan die in 2018. In 2019 ontvingen we de subsidie van het
Project Terpen- & Wierdenland (€ 5321) voor Jaarverslag 100, De geschiedenis van terpen- en
wierdenland. Een verhaal in ontwikkeling, verschenen in 2018. De drukkosten voor dit boek werden
in 2018 betaald. In 2019 was de opbrengst van verkochte boeken iets hoger dan in 2018.
De uitgaven van de vereniging bestaan uit het drukken en de registratie van De Jaarverslagen van de
vereniging, het drukken en verspreiden van de Nieuwsbrief Van Wierden en Terpen, de kosten van
de website, het verstrekken van subsidies, vergaderkosten, kosten voor het betalingsverkeer en een
kleine post diversen.
In 2019 verscheen nummer 101 in de reeks Jaarverslagen van de Vereniging voor
Terpenonderzoek gewijd aan het archeologisch onderzoek dat noodzakelijk was voor de versterking
van de toren van de kerk van Hogebeintum: De hoogste terp van Friesland, Nieuw en oud onderzoek
in Hogebeintum, redactie Annet Nieuwhof, Egge Knol en Johan Nicolay. Voor deze uitgave ontving de
vereniging in 2017 en 2018 in totaal € 4.500 subsidie van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, de Van
Helomastichting, de Stichting foar rekreaasje en toerisme yn de gemeente Ferwerderadiel, de
Stichting Juckema-Siderius en de Boersma-Ademastichting. Het Groninger Instituut voor Archeologie
van de Rijksuniversiteit Groningen subsidieert de stichting door de verzendkosten van de
jaarverslagen op zich te nemen.
De post Nieuwsbrief Van Wierden en Terpen op de jaarrekening 2019 geldt voor het drukken
en verspreiden van twee nieuwsbrieven: nummer 23 (2018) en nummer 24 (2019). In 2019 werd de
ONDERWIJS-pagina van de website uitgebreid met een illustratie getiteld Het terpenlandschap tussen
800 en 900 na Chr. Leerlingen en studenten kunnen de illustratie en drie detail-illustraties opnemen
in hun werkstukken over terpen. De illustratie werd gemaakt door illustrator Ulco Glimmerveen. De
vereniging betaalde hem een vergoeding voor het gebruik van de illustratie op onze website.
In 2019 werden vier subsidies verstrekt, samen € 6.100: een subsidie voor De Atlas van Acker
Stratingh. Kartering van de Groninger bodem, wierden en waterafvoer geschreven door Reinder
Reinders (€ 2.500), een subsidie voor de autobiografie van Harm Tjalling Waterbolk Veranderend
Verleden (€ 1.000), een reisbeurs voor promovenda Tessa Krol (€ 800) en een subsidie voor het laten
verrichten van stabiele isotopenmetingen (C en N) aan runder- en schapenbotten uit terpen en uit
Drenthe (€ 1800). Leden van de vereniging konden beide boeken met korting aanschaffen. Tessa Krol
publiceerde een wetenschappelijk reisverslag in Nieuwsbrief 24. De aanvragers van de subsidie voor
de stabiele isotopenmetingen berichten daarover in de nabije toekomst in de Jaarverslagen en in een
lezing op de ALV.
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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 in de vorm van een tweede reconstructietekening via onze website worden aangeboden. Door
omstandigheden werd dit project ook in 2019 nog niet afgerond. De verwachting is dat deze
illustratie in 2020 gereed komt.
De Jaarverslagen van de Vereniging en ingekochte proefschriften blijven 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.
Het resultaat van de baten en lasten over het jaar 2019 is negatief: € -2.929,18. Het eigen vermogen
was op 31-12-2019 € 43.380,26.
De vereniging telde op 31-12-2018 320 leden en op 31-12-2019 331. In 2019 overleden twee leden.
Twee leden zegden in de loop van 2019 hun lidmaatschap op, en acht per 1-1-2020. Eén persoon
werd wegens wanbetaling per 1-1-2020 als lid geschrapt.
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