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DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
INKOMSTEN
Contributies 2018
Contributies 2019
Contributies 2020
Contributies 2021
Giften
Verkoop publicaties
Subsidies voor periodiek De Jaarverslagen
(2019 voor nr. 100, verschenen in 2018)
Ontvangen renten
TOTAAL INKOMSTEN
UITGAVEN
Centraal Boekhuis (registratie periodieken)
Vergaderkosten
Website
Drukken periodiek De Jaarverslagen (nr. 101
in 2019; in 2020 verscheen geen jaarverslag)
Nieuwsbrief Van Wierden en Terpen (2019:
voor nrs. 23 en 24 (2018 en 2019);
in 2020 verscheen geen nieuwsbrief
Diversen
Verstrekte subsidies
Aanschaf boeken ter ondersteuning van
wetenschappelijke uitgaven
Betalingsverkeer
TOTAAL UITGAVEN

Euro
2020
-,-75,00
8.010,00
200,00
377,25
2.647,03
-,--

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

397,45
11.706,73

410,15
17.912,14

-,--,-2.280,37
-,--

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

-,--

3.050,73

729,32
5.617,50
1.681,13

645,26
6.100,00
-,--

217,14
10.525,46

242,31
20.841,32

1.181,27

-2.929,18

31-12-2020
44.561,53
44.561,53

31-12-2019
43.380,26
43.380,26

40.796,96
3.764,57
44.561,53

43.380,26
-,-43.380,26

RESULTAAT

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

EIGEN VERMOGEN 2020
Stand 1-1-2020
Resultaat 2020
Kortlopende schuld per 31-12-2020
Stand 31-12-2020

Euro
43.380,26
1.181,27
-3.764,57
40.796,96

Toelichting op de staat van baten en lasten in 2020 en de balans per 31-12-2020
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, het
inkopen van enkele exemplaren van de gesubsidieerde publicaties, subsidies en de website 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.
Doordat het aantal leden in 2020 grotendeels gelijk bleef aan dat in 2019 werd ongeveer
evenveel contributie ontvangen als in 2019. In 2020 ontvingen we iets meer giften van leden dan in
2019, waarvoor dank. Door de steeds maar dalende rentestand waren de renteopbrengsten in 2020
nog iets lager dan die in 2019. De meeste rente werd ontvangen op een deposito. In 2020 werden
geen subsidies ontvangen voor Jaarverslagen. In 2020 was de opbrengst van verkochte Jaarverslagen
en boeken iets lager dan in 2019.
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
post diversen. Door de coronacrisis waren er dit jaar geen vergaderkosten. De Algemene
Ledenvergadering vond online plaats.
In 2020 verscheen geen nummer in de reeks Jaarverslagen van de Vereniging voor
Terpenonderzoek. Er is een Jaarverslag in voorbereiding, gewijd aan de resultaten van zeven
opgravingen in steilkanten van Friese terpen. Waarschijnlijk verschijnt dit in 2021. De vereniging was
in staat in plaats van een Jaarverslag het boek Ezinge Revisited, The Ancient Roots of a Terp
Settlement, volume 1: Excavation – Environment and Economy – Catalogue of Plants and Finds,
geschreven door Annet Nieuwhof aan de leden te sturen. In dit boek worden voor het eerst de
plattegronden en de vondsten van de beroemde opgravingen van dr. A.E. van Giffen tussen 1923 en
1943 in hun samenhang gepubliceerd. De Vereniging voor Terpenonderzoek was indertijd bij deze
opgravingen betrokken. Vele bijdragen van Van Giffen en van anderen over Ezinge verschenen in de
Jaarverslagen (de nummers 11-12, 13-15, 16-19, 29-32, 66-72 en 96). De kosten voor dit boek,
€ 2.343,00, komen ten laste van de jaarrekening 2021. Het Groninger Instituut voor Archeologie van
de Rijksuniversiteit Groningen subsidieerde de vereniging door de verzendkosten van dit boek op
zich te nemen. De Nieuwsbrief Van Wierden en Terpen nummer 25, over het jaar 2020, kwam nog
niet uit in 2020. De druk- en verspreidingskosten (€ 1.421,57) worden geboekt in 2021. De totale
kortlopende schuld op 31-12-2020 was € 3.764,57.
In 2020 werd de ONDERWIJS-pagina van de website uitgebreid met een tweede illustratie
van een vroegmiddeleeuwse terp ten behoeve van werkstukken van leerlingen en studenten. Hij
werd gemaakt door kunstenares Fé Pelsmaeker. Voor het laten maken van deze illustratie ontving de
vereniging in 2016 in het kader van het 100-jarig bestaan € 1000 subsidie van de Suzanne Hovinga
Stichting. De vereniging droeg ook zelf bij. Door omstandigheden werd dit project pas in 2019
afgerond. Leerlingen en studenten beschikken nu over twee illustraties over het leven op terpen in
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de vroege middeleeuwen. Zij kunnen deze met de informatie die bij de illustraties op de website is
verstrekt, in hun werkstukken over terpen verwerken. De kosten voor deze illustratie zijn geboekt
onder Website.
In 2020 werden drie subsidies verstrekt, samen € 5.617,50 . Een subsidie groot € 2.117,50
werd verstrekt voor vijf 14C-dateringen aan runder- en schapenbotten en een houtmonster uit Ezinge,
ten behoeve van het boek Ezinge Revisited, The Ancient Roots of a Terp Settlement (zie boven). Een
subsidie groot € 1.500 werd verstrekt ten behoeve van het boek Frisians in the Early Middle Ages,
redacteuren John Hines en Nelleke IJssennagger-van der Pluijm. Dit boek verschijnt naar verwachting
in juni 2021. Een subsidie van € 2.000 werd verstrekt aan dr. Yftinus van Popta als bijdrage voor de
drukkosten van zijn proefschrift When the Shore becomes the Sea. New maritime archaeological
insights on the dynamic development of the northeastern Zuyder Zee region (AD 1100 – 1400), the
Netherlands. Dit proefschrift trok grote aandacht in de Nederlandse pers. Van beide boeken bestelde
de vereniging met korting 25 exemplaren ten behoeve van de leden. Het proefschrift van Yftinus van
Popta werd reeds aan de leden aangeboden. Alle exemplaren werden binnen enkele dagen
afgenomen.
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 2020 is positief: € 1.181,27. Op 31-12-2021 had de
vereniging een kortlopende schuld van € 3.764,57 (zie boven). Het eigen vermogen (de
continuïteitsreserve) was op 31-12-2020 € 40.796,96.
De vereniging telde op 31-12-2019 331 leden en op 31-12-2020 328. In 2020 overleden vijf leden.

3

