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Beleidsplan (doorlopend) 

De Vereniging Vrienden van Satricum stelt zich, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van haar 

statuten, ten doel het draagvlak voor het opgravingsproject Satricum te vergroten bij een breed publiek 

van belangstellenden in de archeologie, geschiedenis en de provincie Lazio in Italië. De vereniging tracht 

dit doel te bereiken door het organiseren van een jaarlijkse lezingendag voor de leden en 

belangstellenden, de uitgave van een jaarlijkse nieuwsbrief, en het organiseren van vergaderingen en 

museumexcursies. Geïnteresseerden worden daarover geïnformeerd via de website en de 

facebookpagina van de vereniging waar allerlei nieuws over de opgraving, mediaoptredens, excursies 

etc. bekend wordt gemaakt. Ook in Italië zelf wordt de aandacht voor het project vergroot door het 

organiseren van lezingen, rondleidingen en het informeren van de pers. 

 

Naast het vergroten van het draagvlak van het opgravingsproject biedt de vereniging tevens 

ondersteuning in de vorm van financiële bijdragen. De vereniging heeft het opgravingsproject sinds haar 

oprichting ondersteund bij: 

- Diverse opgravings,- en materiaal campagnes vanaf 1994 

- Beheer en onderhoud van archeologisch depot ter plaatse, 2021 

- Voorstelling Coriolanus van Shakespeare, uitgevoerd door lokale auteurs en musici, Akropolis 

Satricum (Le Ferriere), 2016 en 2017  

- Voorstellingen La costruzione dell’imponente tempio di Mater Matuta, 2018 en Amore, guerra e 

pace nella vita di Enea, 2019, uitgevoerd door lokale auteurs en musici, Akropolis Satricum (Le 

Ferriere) 

- Semipermanent museum over de opgravingen in Satricum, Le Ferriere, 2014 

- Wetenschappelijk internationaal congres KNIR (Rome) ter viering van 40 jaar Satricum, 2017 

- Bottenonderzoek: C14 analyses. 

 

Samenstelling bestuur 

Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste zeven leden, allen natuurlijke personen. Drie van 

hen fungeren als voorzitter, secretaris en penningmeester. De overige leden zijn algemene 

bestuursleden. De bestuursleden genieten geen honorering. 

https://www.vriendenvansatricum.nl/
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Fondsenwerving 

De vereniging verwerft fondsen uit lidmaatschappen, donaties, schenkingen en alle overige wettelijke 

middelen. Deze fondsen worden aangewend ter realisering van het doel van de vereniging, namelijk het 

vergroten van het draagvlak voor het opgravingsproject en de ondersteuning van wetenschappelijk 

archeologisch onderzoek van Satricum. Het opgravingsproject heeft de door de vereniging verstrekte 

donatie nodig voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden tijdens de zomercampagnes van de 

opgraving, het beheer en onderhoud van de archeologische depots door de jaren heen, en voor de 

bovengenoemde project gerelateerde activiteiten. Daarnaast beoogt de vereniging financieel bij te 

dragen aan het realiseren van (populair) wetenschappelijke publicaties, die voor de komende jaren op 

stapel staan.  

 

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling 

Het bestuur draagt zorg voor een zorgvuldig beheer van de financiële middelen. De vereniging heeft 

haar vermogen ondergebracht in twee rekeningen, een lopende zakelijke rekening en een 

spaarrekening. Zoals vastgesteld in de statuten brengt zij jaarlijks een financiële jaarrekening (balans en 

staat van baten & lasten) uit, gecontroleerd door de kascommissie, en wordt er een begroting 

opgesteld. 

Voor besteding ter verwezenlijking van het doel van de vereniging is in principe elk jaar het  

volledige saldo beschikbaar, na aftrek van een reserve van 1500 euro en de kosten van de vereniging. De 

vereniging maakt geen schulden.  

 

Amsterdam, 14 februari 2022 

 

 


