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Jaarverslag 2020 

Activiteitenverslag 

Verslag van de werkzaamheden in Satricum 

- Het opgravingsseizoen 2020 was complex en spannend vanwege de corona-restricties. Zodra de

grenzen weer open gingen, is Marijke Gnade met een klein team studenten, medewerkers en

specialisten naar Le Ferriere vertrokken voor een campagne in de maanden juli en augustus.

Opnieuw stond het onderzoek van de Romeinse villa van Satricum centraal. De focus lag op het

hoofdgebouw van de villa en de direct daaraan grenzende pars rustica, met daarin een grote

werkruimte met fraaie visgraat (opus spicatum) vloer. Tot de bijzondere vondsten uit

verschillende bouwfasen behoren tunnels, een grote cisterne, grote hoeveelheden aardewerk,

dakpannen en marmeren wand- en vloerbekleding, de resten van een monumentale porticus,

een elftal begravingen uit de vroege Middeleeuwen en dierlijk botmateriaal. Meer over de

opgraving tijdens de Satricum-dag, in de lezing van Marijke Gnade.

Verslag van de secretaris 

- De Vereniging sloot het jaar 2020 af met 118 leden, iets meer dan vorig jaar (115 in 2020).

- Er zijn inmiddels 6 Mater Matuta-leden en 7 Vrienden Voor het Leven.

- Vrijwel alle contributie voor 2020 is netjes voldaan. De niet-betalers zijn persoonlijk benaderd.

Een enkeling gaf na herhaaldelijke pogingen in het afgelopen jaar geen gehoor, en is uit het

ledenbestand gehaald.

Jaarrekening 

Financieel verslag van de penningmeester 

- Financieel gezien staat de Vereniging er in 2020 gunstig voor, zie bijlage “Balans en staat van

baten en lasten 2020.” Er waren geen bijzondere uitgaven. De bureaukosten worden deels

gesubsidieerd door de UvA (printen en verzending). Een extra positief effect op de baten in 2020

hebben drie nieuwe Vrienden Voor het Leven, de verkoop van artikelen op de Satricumdag en

donaties.

- Het eigen vermogen begin 2020 bedraagt € 1.992. Het banksaldo einde jaar bedraagt € 7.391.

- Aan inkomsten ontving VVS in 2020 € 5.585 waarvan € 3.333 via contributie en € 326 aan

donaties.

- Zoals in voorgaande jaren sponsort de UvA de zaalkosten voor de Satricum-dag en het versturen

van de post, zoals de nieuwsbrief. De Satricum-dag komt uit op een licht positief saldo.

- Extra inkomsten van de artikelen zijn gegenereerd door de verkoop van de kalender.



VERENIGING VRIENDEN 

VAN 

SATRICVM  M 
Betreft:  2020 Jaarverslag. Activiteiten en jaarrekening Amsterdam, januari 2021 

Vereniging Vrienden van Satricum / 1ste Jan van der Heijdenstraat 148 III / 1072 VD  Amsterdam  020/6792793 / IBAN NL09 INGB 0006 9459 31 

e-mail:Satricum@planet.nl -  http://satricum.nl/ -  https://nl-nl.facebook.com/vvvsatricum

- De lasten vallen in 2020 laag uit: dit jaar heeft de Vereniging niet bijgedragen aan Satricum

gelieerde activiteiten in Le Ferriere, en was er door corona-restricties geen jaarlijkse Vrienden-

excursie.

- Door de lagere uitgaven dit jaar, ontstaat een batig saldo van € 4.244. Met instemming van de

leden wordt dit batig saldo toegevoegd aan het vermogen.

- De leden hebben voor komend jaar ingestemd met een donatie aan het opgravingsproject van

een bedrag tot maximaal € 5000, met behoud van de vastgestelde minimale reserve van € 1500.

In de aankomende zomer wordt duidelijk waar het bedrag aan wordt besteed.

- De kascommissie (de heren Dé Steures en Hans Verberk) hebben de financiële stukken over

2020 te bekeken en akkoord bevonden.

Bijlage: Balans en staat van baten en lasten 2020 



Vereniging van Vrienden van Satricum (opgericht 1994)

Bank 7,381  Vermogen 1,992  
Kas 10  Batig saldo 2020 4,244  

Vooruitbetaalde contributie 2021 1,050  
Vooruitbetaalde donaties voor 2021 105  

7,391  7,391  

Bureaukosten inclusief nieuwsbrief 1,341   Contributie 2020 3,333   
Donaties 2020 326  
Satricumdag 2020 179  
Artikelen 548  
Vrienden voor het leven 1200

Batig saldo 2020 4,244

5,585 5,585

Toelichting

Zie specificatie

Voorstel mbt batig saldo 2020

Amsterdam, 30 januari 2021

Mw. drs. M. Kleiterp Mw. drs. S. Veenenbos Mw. drs. E. Vesseur
Voorzitter Penningmeester Secretaris

Aan de ledenvergadering zal worden voorgesteld het batig saldo 2020 ad € 4244 toe te voegen aan 
het vermogen.

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (€)

LASTEN BATEN

ACTIVA PASSIVA



Vereniging Vrienden van Satricum

Toelichting Winst- en Verliesrekening en Balans 2020 (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 -967.05  
Kosten bank -147.13  
Diverse kantoorartikelen (o.a. Enveloppen; cartridge; en postzegels) -187.12  
Webhosting -39.91

Netto bureaukosten -1,341.21  

2. Jaarlijkse Satricumexcursie (n.v.t. In 2020)

3. Donatie Satricum project (n.v.t. In 2020)

Baten

1. Contributie 2020
Vooruitbetaalde contributie 2020 (zie balans 2019) 1,090  
Contributie 2020 2,242.50  

Totale contributie 2020 3,332.50  

2. Donaties 2020
Vooruitbetaalde donaties 2020 (zie balans 2019) 97.00  
Algemene donaties ontvangen in 2020 229.00  

Totaal donaties 2020 326.00  

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

Kosten lunch -1,284.50  
Reiskosten sprekers -13.76  
Boekenbonnen sprekers -90.00  

-1,388.26  
Entree gelden (niet-)leden 247.00  
Bijdrage lunch 1,320.00  

1,567.00  
Netto resultaat Satricumdag 178.74  

4. Vrienden voor het Leven
VVS had in 2020  8 'Vrienden voor het Leven-lidmaatschappen' 

waarvan in 2020 drie nieuwe vrienden voor het leven 1,200.00  
5. Artikelen

Opbrengst verkoop artikelen 683.00  
kasverschil
kosten artikelen -134.78  

Totale opbrengst artikelen 548.22



Vereniging Vrienden van Satricum

Toelichting Winst- en Verliesrekening en Balans 2020 (euro)

blad 2 van 2

6. Rente
Rente op spaarrekening 0.00

Activa

1. Bank
Betaalrekening banksaldo 31 december 2020 7,380.96  
Spaarrekening banksaldo 31 december 2020 -  

Totaal saldo bank 7,380.96  

2. Kas

Contant in kas 1 januari 2020 6.65-  
Eindsaldo kasboek 2020 6.65  
Contant in kas 31 december 2020 10.00-  

Kas totaal (negatief  bedrag = in kas) 10.00-  
Passiva

1. Vermogen
Beginvermogen 4,760.00  
negatief saldo 2019 2,768.00-  
beginvermogen 2020 1,992.00  

2. Vooruitbetaalde contributie 2021 1,050.00  

3. Vooruitbetaalde donaties voor 2021 104.99  


