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Jaarverslag 2021 

Activiteitenverslag 

Verslag van de werkzaamheden in Satricum 

- De campagne 2021 vond plaats in de zomermaanden juli en augustus, waarin Marijke Gnade in

Le Ferriere werkte met een flink team studenten, medewerkers en specialisten (op gebied van

o.a. botmateriaal, 3D-scans, drone-fotografie en archeologische illustraties) uit Nederland en

buitenland. Tijdens de campagne zijn door Anneke Dekker (fotograaf UvA) opnamen gemaakt

voor een film over het opgravingswerk. Deze film zal voor het eerst vertoond worden tijdens de

Satricum-dag.

- Net als in de voorgaande jaren stond het onderzoek naar de Romeinse villa van Satricum

centraal. Het accent lag daarbij op de aanvulling dan wel uitbreiding van de in 2020 ontdekte

delen van de villa en op het beter in beeld brengen van ruimtes die tijdens het eerste onderzoek

in 1984 waren opgemerkt. Dit betrof met name de ruimtes rondom het veronderstelde atrium

van de villa in de pars urbana (het woongedeelte). De villa blijkt nog omvangrijker te zijn dan

aanvankelijk werd aangenomen. Tevens is het noordelijk vervolg van de tufstenen terrasmuur

langs de oostzijde van de villa onderzocht. Tot de opmerkelijke vondsten behoren onder meer

het marmeren beeld van een liggende hond uit de tijd van keizer Hadrianus, een amfoortje

(160-180 na Chr.) met Griekse tekst in rode verf en vele graven uit de vroege Middeleeuwen. De

opgraving is dit jaar bezocht door vier enthousiaste leden van de Vereniging.

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

Verslag van de secretaris 

- De Vereniging sloot het jaar 2021 af met 125 leden, iets meer dan vorig jaar (118 in 2020).

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

Jaarrekening 

Financieel verslag van de penningmeester 

- Financieel gezien staat de Vereniging er in 2021 gunstig voor, zie bijlage “Balans en staat van

baten en lasten 2021.” Er waren geen bijzondere uitgaven. Dit jaar was er voldoende ruimte om

een donatie aan het project te doen. De bureaukosten worden nog steeds deels gesubsidieerd

door de UvA (printen en verzending). Een extra positief effect op de baten hebben dit jaar de

jaarlijkse bijdrage van onze trouwe leden, en meerdere genereuze donaties.

- Het eigen vermogen begin 2021 bedraagt € 6,236. Het banksaldo einde jaar bedraagt € 11,833.

- Aan inkomsten ontving VVvS in 2021 € 9,794:

o waarvan €  3,480 via contributie en € 6,304 aan donaties;
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o Dit jaar heeft de vereniging een nieuw Mater Matuta lid, daarnaast zijn enkele nieuwe

reguliere leden bijgekomen.

- De lasten vallen in 2021 laag uit:

o Zoals in voorgaande jaren sponsort de UvA deels het versturen van de post, zoals de

nieuwsbrief.

o Geen doorgang van de jaarlijkse Satricumdag op locatie, noch de jaarlijkse

Satricumexcursie voor leden door corona restricties;

o Dit jaar heeft de Vereniging bijgedragen aan het Satricum project met een donatie van €

4,000.

- Door de lagere uitgaven dit jaar en enkele grote en meerdere kleinere donaties, ontstaat een

batig saldo van € 3,015. Met instemming van de leden wordt dit batig saldo toegevoegd aan het

vermogen.

- De kascommissie (de heren Teunis Hol en Riemer Knoop) hebben de financiële stukken over

2021 bekeken en akkoord bevonden na enkele voorgestelde wijzigingen in het format ter

verduidelijking van de balans en staat van baten en lasten.

Bijlage: Balans en staat van baten en lasten 2021 



Contributie 2021 3,480  Bureaukosten inclusief nieuwsbrief 2,586   
Donaties 2021 6,304  Satricumdag 2021 193  
Toegang SA-dag 22 niet-leden -  Donatie SA project 4,000  
Artikelen 10  
Rente 0

Batig saldo 2021 3,015

9,794 9,794

Bank 11,833  Eigen vermogen 9,251  
Kas 0 Transitoria 2,583  

11,833  11,833  

Toelichting

Zie specificatie

Voorstel mbt batig saldo 2021

Amsterdam, 29 januari 2022

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

Vereniging van Vrienden van Satricum (opgericht 1994)

Aan de ledenvergadering zal worden voorgesteld het batig saldo 2021 ad € 3.015 toe te voegen aan 
het vermogen

JAARREKENING PER 31 DECEMBER 2021 (€)

LASTENBATEN

ACTIVA PASSIVA

BALANS



Vereniging Vrienden van Satricum

Toelichting Winst- en Verliesrekening en Balans 2021
 (euro)

blad 2 van 3

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 1,122.65-  
Kosten bank 179.16-  
webhosting 84.10-  
Diverse kantoorartikelen (o.a. Enveloppen; cartridge; en postzegels) 19.20-  
Overlijdensbericht NRC 15-09-21 1,180.72-  

Netto bureaukosten 2,585.83-  

2. Satricumdag 2021
Editie 2021 was digitaal.

Catering organisatie 75.57-  
Bedankje sprekers 117.90-  

Netto resultaat Satricumdag 193.47-  

3. Donatie Satricum project
Bekostiging van maandelijkse elektriciteitskosten magazijnen/behuizing van 
het project voor het najaar van 2021 en de beginmaanden van 2022 4,000.00-  

TOTAAL -6,779.30 
BATEN

1. Contributie 2021
Vooruitbetaalde contributie 2021 (zie balans 2020) 1,050.00  
Contributie 2021 2,430.00  

Totale contributie 2021 3,480.00  

2. Donaties 2021
Vooruitbetaalde donaties 2021 (zie balans 2020) 104.99  
Donaties ontvangen in 2021 6,199.00  

Totaal donaties 2021 6,303.99  

3. Satricumdag 2022
Toegang SA-dag 22 niet-leden -  

Totale toegang niet-leden SA-dag 22 -  

4. Artikelen
Opbrengst verkoop artikelen 10.00  

Totale opbrengst artikelen 10.00  

5. Rente Rente op spaarrekening -  

TOTAAL 9,793.99  

SALDO 3,014.69  



Vereniging Vrienden van Satricum

Toelichting Winst- en Verliesrekening en Balans 2021
 (euro)

blad 3 van 3

ACTIVA

1. Bank
Betaalrekening banksaldo 31 december 2021 6,833.16  
Spaarrekening banksaldo 31 december 2021 5,000.00  

Totaal saldo bank 11,833.16  

2. Kas

Contant in kas 1 januari 2021 10.00-  
Eindsaldo kasboek 2021 10.00  
Contant in kas 31 december 2021 -  

Kas totaal (negatief  bedrag = in kas) -  

TOTAAL 11,833.16  

PASSIVA

1. Vermogen
Eigen vermogen 9,250.66  

2. Transitoria Vooruitbetaalde contributie 2022 2,290.00  
Vooruitbetaalde donaties voor 2022 292.50  

2,582.50  

TOTAAL 11,833.16  


