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Jaarverslag 2019 

Activiteitenverslag 

Verslag van de werkzaamheden in Satricum 

- In de loop van 2019 bleek dat de Universiteit van Amsterdam helaas drastisch zou bezuinigen.

Totaal onverwachts bleek de complete subsidie van het Satricum-project per direct te worden

stopgezet. Een grote domper op talrijke jaren passievol onderzoek te Satricum, dat zo niet eens

naar behoren zou kunnen worden afgerond of klaargemaakt voor een overdracht in de

toekomst. Een treffend artikel in de Volkskrant (27 september 2019) en de berichtgeving aan de

leden van onze Vereniging leidden tot vele lieve reacties en zelfs donaties. Op alle fronten heeft

Marijke Gnade vervolgens de zeilen bijgezet, en gelukkig met een prachtresultaat: het

Amsterdamse UniversiteitsFonds, dat het Satricum-onderzoek al eerder subsidieerde op

kleinere schaal, verklaarde zich eind 2019 bereid om de komende drie jaar -tot de pensionering

van Marijke- volledig garant te staan voor de kosten van het onderzoeksproject (€25.000 p/j).

- De opgraving in de zomer van 2019 stond in het teken van nieuw onderzoek naar de Romeinse

villa. Daarvan was al in 1977 en 1984 een groot deel blootgelegd. Het werk is daar nu weer

opgepakt om de omvang en de structuren van de villa zo goed mogelijk in kaart te brengen en

die uiteindelijk in samenwerking met de eigenaar van het terrein, Antonio Santarelli, in de

toekomst voor publiek te ontsluiten. Voornemen is om dit project in drie jaar af te ronden en

vervolgens te publiceren. Marijke Gnade gaat nader in op de resultaten van de campagne 2019

in haar lezing tijdens deze Satricum-dag en in de nieuwsbrief.

- Ook 2019 kende een theater-muziekspektakel op de akropolis van Satricum. Het spektakel was

gewijd aan ‘de vrouwen van Aeneas’ en had als titel: Amore, guerra e pace nella vita di Enea:

Didone, Camilla, Lavinia. De voorstelling op 26 juli werd bezocht door 350 toeschouwers, en

werd mede mogelijk gemaakt met de financiële steun vanuit de Vereniging Vrienden van

Satricum (€4000). Dank gaat uit naar de steun van de lokale musici en stichtingen, de studenten,

inwoners en omwonenden van Le Ferriere. Dit jaar zijn er 3 bestuursleden vanuit Nederland

overgekomen om de voorstelling bij te wonen en/of de opgraving te bezoeken. Voor een

voorstelling in 2020 zijn nog geen concrete plannen.

- De jaarlijkse Satricum-excursie vond plaats op zaterdag 15 juni 2019. Zo’n 25 Vrienden

bezochten er het museum Hof van Holland en stadsarcheoloog Jacqueline Hoevenberg (een

oud-Satricaan) leidde de groep langs bijzondere historische en archeologische plekken in de

binnenstad. Hoogtepunt was het bezoek aan de veertiende-eeuwse beerkelder van het Huis

Scharlaken, die gewoonlijk niet toegankelijk is voor publiek.

Verslag van de secretaris 

- De Vereniging sloot het jaar 2019 af met 115 leden, iets meer dan vorig jaar (112). Er zijn

inmiddels 5 Mater Matuta-leden en 4 leden Voor het Leven.
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Jaarrekening 

Financieel verslag van de penningmeester 

- Het eigen vermogen begin 2019 bedraagt € 4.760.

- Aan inkomsten ontving VVS in 2019 € 3.188, waarvan 2.685 via contributie en € 293 aan

donaties. Zoals in voorgaande jaren sponsort de UVA de zaalkosten voor de Satricum-dag en het

versturen van de post, zoals de nieuwsbrief. Voor het eerst in langere tijd is de Satricum-dag

door de gewijzigde lunchlocatie uitgekomen op een licht positief saldo.

- Mede daardoor ontstond extra ruimte om bij te dragen aan het Satricum-project. Totaal heeft

de Vereniging dit jaar € 4.000 bijgedragen voor de openluchtopvoering bij de restanten van de

Mater Matuta tempel op de Akropolis. Bij de afweging van de hoogte voor de bijdrage aan het

Satricum-project, houdt het bestuur van VVS altijd een ondergrens aan van € 1500 voor reserve.

- Door de bijdrage aan het Satricum-project ontstaat een negatief saldo van € 2.768.

- Met instemming van de leden wordt dit negatief saldo onttrokken aan de reserves.

- De kascommissie, bestaande uit de heer Frans van Lelyveld en de heer Teunis Hol verklaren de

financiële stukken over 2019 te hebben bekeken en akkoord bevonden.

Bijlage: Balans en staat van baten en lasten 2019 



Vereniging van Vrienden van Satricum (opgericht 1994)

Bank 3,172         Vermogen 4,760         

Kas 7                negatief saldo 2019 2,768-         

Vooruitbetaalde contributie 2020 1,090         

Vooruitbetaalde donaties voor 2020 97              

3,179         3,179         

Bureaukosten inclusief nieuwsbrief 1,771         Contributie 2019 2,685         

Jaarlijkse Satricumexcursie 185            Donaties 2019 293            

Donatie Satricum Project 4,000 Satricumdag 2019 112            

Artikelen 98              

Negatief saldo 2019 -2,768

3,188 3,188

Toelichting

Zie specificatie

Voorstel mbt negatief Saldo 2019

Amsterdam, 25 januari 2020

Mw. drs. M. Kleiterp Mw. drs A. Jansen MBA

Voorzitter Penningmeester Mw. drs. E.  Vesseur

secretaris

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (€)

LASTEN BATEN

ACTIVA PASSIVA

Aan de ledenvergadering zal worden voorgesteld het negatief saldo 2019 ad € 2.768 ten laste van 

de reserves te laten vallen.



Vereniging Vrienden van Satricum

Toelichting Winst- en Verliesrekening en Balans 2019 (euro)

blad 1 van 2

Lasten

1. Bureaukosten inclusief Nieuwsbrief

De UVA sponsort in natura door mailingen van VVS via de UVA te laten 

lopen. Hiermee bespaart de Vereniging op enveloppen, kopieerkosten en 

verzendkosten.

Kopieerkosten, grootste deel voor nieuwsbrief -1,300.00 

Kosten bank -193.35 

Diverse kantoorartikelen (o.a. enveloppen) en postzegels -212.06 

Webhosting 2018 en 2019 -65.96

Netto bureaukosten -1,771.37 

2. Jaarlijkse Satricumexcursie

Kopje koffie met leden -68.55

Rondleiding Museum -96.00
Boekenbon gids -20.00

Netto kosten Satricum excursie -184.55

3. Donatie Satricum project

Bijdrage aan het realiseren openlucht-opvoering bj de restanten van de 

Mater Matuta tempel op de Akropolis zomer 2019 -4000.00

Baten

1. Contributie 2019

Vooruitbetaalde contributie 2019 (zie balans 2018) 1,350.00      

Contributie 2019 1,335.00      

Totale contributie 2019 2,685.00      

2. Donaties 2019

Vooruitbetaalde donaties 2019 (zie balans 2018) 35.00 

Algemene donaties ontvangen in 2019 257.90         

Totaal donaties 2019 292.90         

2. Satricumdag

De UVA sponsort in natura door een zaal kostenloos ter beschikking te stellen

De kosten voor de lunch zijn ca 100€ lager uitgevallen dan begroot

Kosten lunch Allard Pierson museum/UVA -786.00 

Boekenbonnen sprekers -90.00 

-876.00 

Entree gelden niet-leden 128.00        

Bijdrage lunch 860.00        

988.00        

Netto resultaat Satricumdag 112.00         

3. Vrienden voor het Leven

VVVS had in 2019 vier 'Vrienden voor het Leven-lidmaatschappen' 

Dit jaar geen nieuwe vrienden voor het leven

4. Artikelen



Vereniging Vrienden van Satricum

Toelichting Winst- en Verliesrekening en Balans 2019 (euro)

blad 2 van 2

Opbrengst verkoop artikelen 240.00         

kasverschil -1.00 

kosten artikelen -140.75 

Totale opbrengst artikelen 98.25

5. Rente

Rente op spaarrekening 0.00

Activa

1. Bank

Betaalrekening banksaldo 31 december 2019 3,172.07      

Spaarrekening banksaldo 31 december 2019 - 

Totaal saldo bank 3,172.07      

2. Kas 6.65 

Passiva

1. Vermogen

Beginvermogen 2,484.00      

batig saldo 2018 2,276.00      

beginvermogen 2018 4,760.00      

2. Vooruitbetaalde contributie 2020 1,090.00      

3. Vooruitbetaalde donaties voor 2020 96.50 


