2021
DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
INKOMSTEN
Contributies 2019
Contributies 2020
Contributies 2021
Contributies 2022
Giften
Verkoop publicaties
Subsidies voor periodiek De Jaarverslagen
Ontvangen renten
TOTAAL INKOMSTEN
UITGAVEN
Centraal Boekhuis (registratie periodieken)
Vergaderkosten
Website
Drukken periodiek De Jaarverslagen
Nieuwsbrief Van Wierden en Terpen
Diversen
Verstrekte subsidies
Aanschaf boeken ter ondersteuning van
wetenschappelijke uitgaven
Betalingsverkeer
TOTAAL UITGAVEN
SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Euro
2021
25,00
50,00
7.800,00
50,00
475,00
2.826,15
-,-387,19
11.613,34

Euro
2020
75,00
8.010,00
200,00
-,-377,25
2.647,03
-,-397,45
11.706,73

-,-19,61
464,64
2.553,87
1.421,57
502,44
2.117,50
-,--

-,--,-2.280,37
-,--,-729,32
5.617,50
1.681,13

215,71
7.295,34

217,14
10.525,46

4.318,00

1.181,27

31-12-2021
48.879,53
48.879,53

31-12-2020
44.561,53
44.561,53

48.879,53
-,-48.879,53

40.796,96
3.764,57
44.561,53

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

EIGEN VERMOGEN 2021

Euro

Stand 1-1-2021
Saldo van baten en lasten 2021
Stand 31-12-2021

44.561,53
+4.318,00
48.879,53

Toelichting op de staat van baten en lasten in 2021 en de balans per 31-12-2021
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
tijdschriften van de vereniging, de bijdragen in de drukkosten van publicaties van wetenschappelijk
onderzoek aan terpen, het inkopen van exemplaren van de gesubsidieerde publicaties, subsidies en
de website zijn de belangrijkste manieren waarop de vereniging haar doelstelling - het bevorderen
van het wetenschappelijk onderzoek in het terpen- en wierdengebied - tracht te bereiken. Leden
ontvangen de beide tijdschriften van de vereniging en kunnen ingekochte publicaties tegen
gereduceerde prijs aanschaffen.
Doordat het aantal leden in 2021 grotendeels gelijk bleef werd ongeveer evenveel
contributie ontvangen als in 2020. In 2021 ontvingen we nog wat meer giften van leden dan in 2020,
waarvoor dank. Door de steeds maar dalende rente waren de renteopbrengsten in 2020 nog iets
lager dan die in 2020. De meeste rente werd ontvangen op een deposito; dit verviel in 2021. In 2021
werden geen subsidies ontvangen voor Jaarverslagen. In 2021 was de opbrengst van verkochte
Jaarverslagen en boeken iets hoger dan in 2020.
De uitgaven van de vereniging bestaan uit het drukken en de registratie van De Jaarverslagen van de
vereniging voor Terpenonderzoek, 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 vrijwel geen
vergaderkosten: alle vergaderingen vonden online plaats; alleen voor de kascontrole werd een
uitgave gedaan. De Algemene Ledenvergadering vond online plaats, op 21-1-2022.
De kosten van het in 2020 voor de leden ingekochte boek Ezinge Revisited, € 2.343,00,
kwamen ten laste van de jaarrekening 2021. In 2021 verscheen geen nummer in de reeks
Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek. De publicatie van het nummer gewijd aan
opgravingen in zeven steilkanten in Friesland is uitgesteld tot 2022. De druk- en verspreidingskosten
voor de Nieuwsbrief Van Wierden en Terpen nummer 25, over het jaar 2020, € 1.421,57, werden
betaald in 2021. Nieuwsbrief 26, over het jaar 2021, verschijnt in maart 2022.
In 2021 werd een subsidie groot € 2.117,50 verstrekt aan de Stichting Terp Hegebeintum
voor het laten maken van reconstructies op ware grootte van drie elzenhouten voorwerpen uit het
vroegmiddeleeuwse grafveld Hegebeintum (een krukje, een kom en een mesheft) en van een
bronzen armring uit het eveneens vroegmiddeleeuwse grafveld Oosterbeintum. De reconstructies
werden uitgevoerd door het bedrijf ARRE. De gereconstrueerde voorwerpen worden permanent
tentoongesteld in het in 2021 gereedgekomen Kennis- en Informatiecentrum Hegebeintum
(https://www.terpenonderzoek.nl/NIEUWS/00053/).
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. Daarom is het niet mogelijk hun waarde bij de
activa-kant op de balans te zetten.
Het saldo van de baten en lasten over het jaar 2021 is positief: € 4.318,00. Het eigen vermogen van
de vereniging (de continuïteitsreserve) bedroeg op 31-12-2021 € 48.879,53.
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De vereniging telde op 31-12-2020 328 leden en op 31-12-2021 320 leden. Twee leden werden per 11-2021 geschrapt wegens niet betalen. In 2021 overleden drie leden. Zeven leden zegden in 2021 of
per 1-1-2022 op. Zes mensen traden in 2021 toe als lid.
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