Stichting AWN - Archeologiefonds

Balans per 31 december 2020
RSIN/fiscaal nummer: 8523 21 855
31 dec. 2020

31 dec. 2019

13

107

Liquide middelen

410.341

419.482

Totaal activa

410.354

419.589

(in EURO)
Activa
Vlottende activa
Vorderingen

Passiva
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve
publicaties
Pieter van der Voordefonds
P.J. Rodafonds

Kortlopende schulden
Totaal passiva

14.391
8.625
387.314

14.406
8.634
396.525

410.330

419.565

24

24

410.354

419.589
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Stichting AWN - Archeologiefonds

Rekening van baten en lasten over 2020
RSIN/fiscaal nummer: 8523 21 855
2020

2019

(in EURO)
Baten
Legaten
Lasten
Bijdragen
Bankkosten

-

-

8.800
448

8.850
415

9.248
-9.248

-9.265

13

107

Netto resultaat

-9.235

-9.158

Onttrokken aan bestemmingsreserves
Onttrokken aan Pieter van der Voordefonds
Onttrokken aan P.J. Rodafonds
Netto resultaat

-15
-9
-9.211
-9.235

-11

Exploitatieresultaat
Rentebaten

9.265

-6
-9.141
-9.158
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Jaarverslag 2020 - Stichting AWN - Archeologiefonds
Activiteiten
Het bestuur heeft in 2020 eenmaal fysiek vergaderd. In deze vergadering heeft de bestuurswisseling
plaatsgevonden en is wederom gesproken over de website en het afrekenen van toegekende bijdragen.
De voor woensdag 7 oktober 2020 geplande vergadering is vanwege reisbeperkingen geannuleerd.
Besluitvorming op de in de loop van het jaar ontvangen aanvragen is geschied per mail.
Voor de afwikkeling van de in 2020 ontvangen aanvragen zie onder Rekening van baten en lasten.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
H.G. Scheltema - voorzitter
J.P. van Wijk - secretaris (extern)
H.J. Spreen - penningmeester

J. van den Engel-Hees - lid (extern)
H.H. Hegeman - lid

Toelichting op de jaarrekening 2020 van het AWN - Archeologiefonds
Algemeen
De Stichting is opgericht per notariële acte op 5 december 2012. Per 13 januari 2013 is de
Stichting door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook
als culturele ANBI. Met de statutenwijziging van 8 april 2016 is de naam van de Stichting gewijzigd
in Stichting AWN - Archeologiefonds.

Balans per 31 december 2020
Vorderingen betreffen de nog te ontvangen interest over het afgelopen boekjaar.
Van de liquide middelen is € 409.683 "rentedragend" weggezet op spaarrekeningen bij de ABN AMRO,
ASN Bank, ING en Rabobank Amstel en Vecht.
Het kapitaal wordt volgens de statuten aangewend binnen de ideële doelstelling van de Stichting.
Door de AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie zijn in 2013 middelen overgedragen
samenhangende met nieuwe uitgaven (lees "publicaties"), voor zover niet gedekt door sponsoring.
Deze middelen zijn ondergebracht in de bestemmingsreserve publicaties.
De mutatie in het boekjaar kan als volgt worden toegelicht:
Saldo 1 januari 2020
14.406
Resultaatverdeling 2020
-15
Saldo 31 december 2020
14.391
Het legaat van de oud-AWN-voorzitter Pieter van der Voorde wordt geadministreerd binnen het
Pieter van der Voordefonds. De mutatie in het boekjaar kan als volgt worden toegelicht:
Saldo 1 januari 2020
Resultaatverdeling 2020
Saldo 31 december 2020

8.634
-9
8.625

Het resultaat boekjaar 2020 (gecorrigeerd voor verstrekte bijdragen) is door het bestuur van de
Stichting naar rato verdeeld over de bestemmingsreserve en de fondsen.
Het legaat van de heer Roda wordt geadministreerd binnen het P.J. Rodafonds. Na goedkeuring
door de AWN-ledenvergadering is het door de AWN ontvangen legaat in 2016 overgeboekt naar het
AWN - Archeologiefonds. De mutatie in het boekjaar kan als volgt worden toegelicht:
Saldo 1 januari 2020
396.525
Verstrekte bijdragen 2020
-8.800
Resultaatverdeling 2020
-411
Saldo 31 december 2020
387.314
De AWN en haar afdelingen en werkgroepen kunnen aanvragen indienen ter subsidiering van
projecten (zie "Criteria"). Het bestuur van het fonds bepaalt vanuit welke pot de projecten zullen
worden gesubsidieerd.
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Jaarverslag 2020 - Stichting AWN - Archeologiefonds (vervolg)
Rekening van baten en lasten over 2020
In 2020 zijn vijf subsidieverzoeken ontvangen, drie daarvan zijn inmiddels toegekend. Over de andere
twee verzoeken zal het bestuur tijdens de vergadering van 12 februari 2021 een besluit nemen.
De volgende bijdragen zijn toegekend/verstrekt:
Subsidieverzoeken ontvangen in 2020:
Datering bodemvondsten AWN groep Wijk bij Duurstede (afd. 12 Utrecht)
Jubileumboek "Zestig jaar archeologie in de Zaanstreek, Waterland en omstreken"
(afd. 3 Zaanstreek-Waterland)
Project Masamuda: Realisatie middeleeuwse huizen (afd. 8 Helinium)
Totaal bijdragen

300
3.500
5.000
8.800

Alle bijdragen zijn beschikbaar gesteld vanuit het P.J. Rodafonds.
Amstelveen, 12 februari 2021
De door het AWN Archeologiefonds in 2020 ondersteunde projecten kunnen als volgt nader worden toegelicht:
(1) De AWN-groep Wijk bij Duurstede wil de gemeentelijke archeologische beleidskaart van de gemeente Wijk bij
Duurstede opwaarderen. Door het dateren van (aangeboorde) bodemmonsters, wil men aantonen dat het Wijkse
deel van de Romeinse limesrivier ten oosten van Wijk liep. Voor het noodzakelijke dateringsonderzoek heeft men
o.a. een beroep gedaan op het Archeologiefonds.
(2) De AWN afdeling Zaanstreek-Waterland e.o. vroeg een bijdrage aan voor de publicatie van een jubileumboek
(publieksboek) over 60 jaar archeologisch onderzoek in de streek. Met het publieksboek wil men de eigen leden en
die van historische verenigingen maar ook de plaatselijke bevolking en de scholen bereiken en informeren over de
actuele stand van kennis op archeologisch gebied, maar ook op de hoge archeologische waarde van hun
leefomgeving. Veel inwoners weten weinig van wat zich in het verleden in hun streek heeft afgespeeld. Met het
boek tracht men ook de wetenschappelijke wereld en het archeologische werkveld dichter bij het publiek te
De verhalen zijn veelal geschreven door vrijwilligers, een enkel verhaal door een professioneel archeoloog die in de
regio werkzaam is. Het hoofddoel van het boek is de archeologische waarde te laten zien, maar ook duidelijk te
maken wat archeologisch onderzoek allemaal aan kennis oplevert. Door deze kennis te ontsluiten voor een groot
publiek, wordt het maatschappelijk draagvlak voor de bescherming van het kwetsbare archeologisch erfgoed
vergroot.
(3) Helinium wil op de tweede deellocatie van Masamuda (in de Broekpolder te Vlaardingen) een tweetal middeleeuwse huizen realiseren; een prestedelijke woning uit ca. 1000 van de nederzetting Rotta (zoals opgegraven in de
bouwput van de Markthal te Rotterdam) en een boerderij uit ca. 900-950, opgegraven in Spijkenisse-Hartel West.
Het project beoogt een levendig en beleefbaar beeld van de bewoning in het Maasmondgebied te realiseren. In het
project werken vrijwilligers uit de Rotterdams-Vlaardingse regio samen met deskundigen van Archeologie
Rotterdam, de Universiteit Leiden en een professioneel bouwer (Leo Wolterbeek). De huizen worden met
gereedschappen en bouwmaterialen zoals die in de volle Middeleeuwen aanwezig waren gebouwd, waarmee
tevens ‘experimentele archeologie’ wordt bedreven.
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