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       2022 

Financieel Jaarverslag 



 

Inleiding  
 
De Stichting Archeologische Werkgroep Zwartewaterland (SAWZ) is een stichting met vrijwilligers. De 
stichting stelt zich als doel het beschermen en behouden van het archeologisch- en cultuurhistorisch 
erfgoed in de gemeente Zwartewaterland en omstreken. De stichting richt zich daarnaast op het 
bevorderen van archeologische kennis aan derden en het uitoefenen van de archeologie en haar 
hulpwetenschappen.  

 
De SAWZ is een lokale werkgroep, aangesloten bij de landelijke vereniging voor vrijwilligers in de 
archeologie, de AWN, en werkt in regionaal verband nauw samen met andere archeologische 
werkgroepen en/of historische verenigingen. Daarnaast is de SAWZ een onderdeel van de landelijke 
ArcheoHotspots met als doel een breed publiek laagdrempelig kennis te laten maken met de 
plaatselijke cultuurhistorie.  

 
Tevens zijn we een dependance van de PAN (Portable Antiques of the Netherlands) waarbij losse 
artefacten landelijk worden geregistreerd in een database, voor iedereen toegankelijk. De SAWZ 
heeft de beschikking over een eigen werkruimte met expositie ruimte, gelegen in het centrum van 
Hasselt aan de Rosmolenstraat 4. Hier is ook onze ArcheoHotspot gevestigd. Om de geschiedenis 
leefbaar te houden, realiseert de SAWZ ook projecten in de openbare ruimte op gebied van 
cultuurhistorie en verzorgt d.m.v. lesbrieven, educatie aan basisscholen. 

 
Daarnaast deelt de SAWZ ook haar kennis via nieuwsbrieven en een eigen website: 
www.archeologiezwartewaterland.nl en verzorgt de SAWZ vondstmeldingen van derden richting het 
bevoegd gezag.  
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Staat van baten en lasten 
 

Opbrengsten 2022 2021 

Subsidies  €     3.460,00   € 23.687,87  

Sponsoren  €         650,00   €       600,00  

  €     4.110,00   € 24.287,87  

Kosten   
Onderhoud & Restauratie  €   13.055,04   €    7.043,18  

Exposities & Activiteiten  €         195,63   €          53,40  

PR & Educatie  €         953,97   €       800,77  

Administratie & Huisvesting  €     4.187,75   €       401,13  

Vrijwilligers & Bestuur  €         408,49   €       182,12  

  €   18.800,88   €    8.480,60  

   
Resultaat  € -14.690,88   € 15.807,27  

 
 
 

Subsidies 
De stichting ontving in 2022 subsidies van de gemeente Zwartewaterland en het Prins Bernard 
Cultuurfonds.  

 

Sponsoren 
De stichting ontving in 2022 van negen donateurs een gift.  

 

Onderhoud & Restauratie 

De stichting heeft in 2022 kosten gemaakt voor een drietal projecten, waarbij het overgrote deel van 
de kosten voor de restauratie van het Rondeel Grintwal te Hasselt waren.  

 

Exposities & Activiteiten 

Dit betreffen kosten voor het aankopen van collectiestukken, het inrichten van exposities en het 
organiseren van activiteiten zoals de jaarlijkse Nationale Archeologie Dagen.  

 

PR & Educatie 
Dit betreffen de kosten voor onze website en de aanschaf van banners voor diverse projecten.  

 

Administratie & Huisvesting 
In 2022 is de stichting begonnen met de huur van Rosmolenstraat 4 in Hasselt en zijn er kosten 
gemaakt om het pand gereed te maken voor gebruik. Daarnaast zijn de statuten van de stichting 
gewijzigd om in 2023 een ANBI-aanvraag te kunnen doen. Ten slotte betaalt de stichting 
maandelijkse nutsvoorzieningen en bank- & boekhoudkosten.  

 

Vrijwilligers & Bestuur 

Dit betreffen kosten die worden gemaakt voor de vrijwilligers en bestuur. Zo hebben de vrijwilligers 
aan het einde van het jaar een presentje gehad en zijn er reiskosten vergoed aan vrijwilligers.  



Balans  

  

Balans 

 Activa   Passiva 

 31-12-2022 31-12-2021   31-12-2022 31-12-2021 

Liquide Middelen  €     1.702,01   € 16.001,09   Eigen Vermogen  €   1.296,76   € 15.987,64  

Vooruitbetaalde bedragen  €     2.730,35   €                 -     Crediteuren  €       435,60   €          13,45  

    Vooruitontvangen bedragen  €   2.700,00   €                 -    

  €     4.432,36   € 16.001,09     €   4.432,36   € 16.001,09  

 

 

Liquide Middelen 

De stichting beschikt over een eigen bankrekening en een kleine kas. Het saldo is in 2022 flink 

afgenomen door het maken van kosten voor het Rondeel Grintwal in Hasselt.  

 

Vooruitbetaalde bedragen 

In 2022 is de huur voor de eerste drie kwartalen van 2023 vooruitbetaald. Daarnaast wordt de 

verzekering maandelijks vooruitbetaald.  

 

Eigen Vermogen 

Het Eigen Vermogen van de stichting is flink afgenomen vanwege kosten voor het project Rondeel 

Grintwal in Hasselt. Hiervoor is in 2021 een provinciale subsidie ontvangen.  

 

Crediteuren 

Op 31 december 2022 stond er nog één factuur open, die in de eerste week van januari is betaald. 

 

Vooruitontvangen bedragen 

In 2022 is een bijdrage ontvangen voor de huur van de Rosmolenstraat 4 te Hasselt. Deze bijdrage 

behoort toe aan de huurbetalingen die voor 2023 zijn vooruitbetaald.  

 


