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1. Voorwoord
In 2017 vierde Stichting Huis van Horus haar tweede lustrum. In 10 jaar tijd heeft
Huis van Horus zich een stevige plaats verschaft in het Nederlandstalig
egyptologisch landschap. Het aantal activiteiten in 2017, de verscheidenheid
ervan en de aantallen deelnemers onderstrepen dat zonder meer. Het afgelopen
jaar is in al die opzichten zeer succesvol geweest. Dat succes werd tijdens de
jaarlijkse donateursdag bekroond met de 10 e uitgave van Ta-Mery, nog steeds het
enige Nederlandstalige magazine over het Oude Egypte.
De vraag is natuurlijk hoe en of die lijn door te trekken is naar de toekomst. In
verschillende opzichten is 2017 een uitzonderlijk jaar geweest. Dat is niet alleen
vanwege het tweede lustrum (een dergelijke mijlpaal vraagt nu eenmaal om iets
extra’s). De hoge frequentie aan cursussen was mogelijk dankzij de ruime
beschikbaarheid van een klein aantal docenten, waaronder ondergetekende. Die
situatie zal in 2018 anders zijn. Dat betekent dat Huis van Horus voor een
vergelijkbaar cursusaanbod het docententeam zal moeten uitbreiden. Met de
komst van Suzanne Knauff als nieuw docent-bestuurslid zet de stichting alvast
een stap in die richting.
Het jaar 2017 heeft de stichting ook voor bestuurlijke uitdagingen gesteld. Ten
eerste is er de langgekoesterde wens om de anbi-status te verwerven. Hoewel de
randvoorwaarden inmiddels aanwezig zijn, is de concrete stap tot aanvraag nooit
gezet. Met het toetreden tot het bestuur van Johan Oosting zal daar in 2018 werk
van gemaakt worden. Naast de komst van twee nieuwe bestuursleden, zag Huis
van Horus ook drie bestuursleden vertrekken. Na respectievelijk 7 en 6 jaar van
bewezen dienst besloten Karin Boef en Patrick van Gils af te treden. Beiden
worden bedankt voor hun grote inzet. De zoektocht naar een nieuwe
penningmeester is inmiddels gestart. Ook Peter Beijersbergen wordt bedankt voor
zijn inzet.
Het jaarverslag 2017 geeft de lezer een volledig beeld van de activiteiten
uitgevoerd door, en ontwikkelingen binnen de Stichting Huis van Horus. Conform
de richtlijnen van de anbi zal het jaarverslag ook online te raadplagen zijn op de
website van Huis van Horus. Die laatste heeft in haar huidige vorm overigens haar
langste tijd gehad en zal in 2018 vervangen worden. Al met al genoeg om aan te
werken in het nieuwe jaar!
Nico Staring, voorzitter
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2. Stichting Huis van Horus
Stichting Huis van Horus is een organisatie voor egyptologie in Nederland en
Vlaanderen. Met het batig saldo uit lezingen, cursussen, seminars en reizen
worden jaarlijks egyptologische en archeologische projecten gesteund. Sinds de
oprichting in 2007 heeft Huis van Horus meer dan € 25.000 kunnen doneren.
Huis van Horus biedt op diverse locaties in Nederland cursussen en seminars aan
over het Oude Egypte, zowel in eigen beheer als voor HOVO-instellingen. De
docenten zijn specialisten op het gebied van de Oudegyptische taal, kunst en
cultuur. Tot haar kernactiviteiten behoren ook excursies en reizen. Zo gaat Huis
van Horus naar Egyptische collecties in Europa en op reis naar Egypte.
Huis van Horus organiseert enkele malen per jaar lezingen. Deze vinden met
name plaats in Leiden (Rijksmuseum van Oudheden en Universiteit Leiden,
Lipsius-gebouw). Lezingen worden verzorgd door vooraanstaande egyptologen en
omvatten onderwerpen vanaf de Predynastische periode tot de moderne tijd.
Huis van Horus publiceert ieder jaar Ta-Mery: het enige Nederlandstalige tijdschrift
over het Oude Egypte. Internationaal gerenommeerde egyptologen en pas
afgestudeerden uit Nederland en Vlaanderen publiceren hierin de nieuwste
resultaten van lopend onderzoek – ook onderzoek dat door Huis van Horus
financieel mede mogelijk gemaakt wordt.
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3. Missie en doelstelling
De doelstelling van Stichting Huis van Horus is sinds de oprichting hetzelfde
gebleven. De afgelopen tien jaar heeft Huis van Horus gestreefd naar:



Het steunen van de egyptologisch onderzoek in Nederland en Vlaanderen;
Het stimuleren van de kennis van, en publieke interesse in het Oude Egypte.

Voor de stichting liggen beide doelstellingen in elkaars verlengde. Met het
ontplooien van publieke activiteiten worden financiële middelen gecreëerd
waarmee wetenschappelijke projecten kunnen worden ondersteund. Donateurs
zijn vanaf het begin van onschatbare waarde geweest om die doelstellingen mede
te realiseren. Zij staan garant voor het fundament waarop de stichting kan
voortbouwen.
De publieke activiteiten worden door Huis van Horus ontwikkeld, geadverteerd en
uitgevoerd. Voor het uitvoeren van de activiteiten maakt Stichting Huis van Horus
gebruik van externe expertise. Lezingen en cursussen worden verzorgd door
externe sprekers en docenten. Zij ontvangen daarvoor een door het bestuur
vastgestelde vergoeding. Tevens maakt de stichting gebruik van de eigen
expertise. Zo treden bestuursleden op als spreker, docent of reisbegeleider.
Omdat die werkzaamheden niet tot de kerntaken van het bestuur behoren,
ontvangen zij daarvoor een niet-marktconforme vergoeding. Die vergoeding is
dezelfde als die van externe experts.
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4. Bestuur
Het bestuur van de Stichting Huis van Horus wordt gevormd door:
Esther Monteiro Snepvangers - de Groot
Suzanne Knauff
Johan Oosting
Daniel Soliman
Nico Staring

Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Voorzitter

Van mei t/m december 2017 wordt de boekhouding verzorgd door Karin Boef.
De Raad van Toezicht van de Stichting Huis van Horus wordt gevormd door:
Voorzitter & secretaris
Lid
Lid

dr. Lara Weiss (conservator, RMO Leiden)
dr. Ben Haring (docent, Universiteit Leiden)
dr. Dirk Huyge (conservator, KMKG Brussel)

5. Donateurs
De donateurs van Huis van Horus staan garant voor het fundament waarop de
stichting kan voortbouwen. Donateurs zijn van onschatbare waarde om de
doelstellingen mede te realiseren.
Donateurs steunen het non-profitdoel van de stichting middels een jaarlijkse
donatie van € 40,- (1 persoon) of € 60,- (echtpaar/samenwonende).
Donateurs van Huis van Horus ontvangen het tijdschrift Ta-Mery, hebben gratis
toegang tot de jaarlijkse donateursdag (december) en krijgen korting op alle
cursussen, seminars, lezingen en reizen.
In december 2017 telde Huis van Horus 126 donateurs.
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6. Activiteiten
In de kern hebben de door Huis van Horus georganiseerde activiteiten betrekking
op het Oude Egypte. Donateurs vinden hun weg naar de stichting vanwege hun
interesse in het Oude Egypte en vanwege het feit dat zij korting krijgen op
activiteiten zoals lezingen, cursussen, seminars en reizen. Ook ontvangen
donateurs een exemplaar van de meest recente editie van Ta-Mery, het populairwetenschappelijk magazine van de stichting.
De stichting organiseert tenslotte ook publiekslezingen door internationale
sprekers (doorgaans 1 lezing per jaar) en Nederlandse egyptologen (op
onregelmatige basis), meerdere meerdaagse cursussen, en er is het streven naar
tenminste 1 reis of excursie per jaar.
6.1 Lezingen
Huis van Horus organiseert enkele malen per jaar publiekslezingen. Daarvoor
worden externe sprekers uitgenodigd: gevorderde studenten en professionele
egyptologen. De lezingen zijn vaak gekoppeld aan de resultaten van recent
(opgravings-)onderzoek. In 2017 heeft de stichting de volgende sprekers mogen
verwelkomen:


22.01.2017 – Moeder weet heel goed wat ze wil
o Spreker: dr. Koen Donker van Heel
o Locatie: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (Leemanszaal)
o Deelnemers: 13



05.03.2017 – Kadesh, en verhaal om te ver-tell-en
o Spreker: Joost Golverdingen
o Locatie: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (Leemanszaal)
o Deelnemers: 10



25.03.2017 – The mysteries of Nefertiti
o Spreker: dr. Aidan Dodson
o Locatie: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (Leemanszaal)
o Deelnemers: 70



26.03.2017 – Shelters for Eternity
o Spreker: dr. Aidan Dodson
o Locatie: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (Leemanszaal)
o Deelnemers: 35



08.10.2017 – Graven naar het verleden van Hormin
o Spreker: Fania Kruijf
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o Locatie: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
o Deelnemers: 8


09.10.2017 – Tending to the Dead: Rites, Texts and Embalming Workshop
at Saqqara
o Spreker: dr. Ramadan Hussein (Universität Tübingen)
o Locatie: Universiteit Leiden, Lipsius-gebouw
o Deelnemers: 8



09.12.2017 - Donateursdag
o Sprekers (2 lezingen): Carina van den Hoven, Nico Staring
o Locatie: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
o Deelnemers: 70



13.12.2017 – Description de l’Égypte
o Spreker: Hans Mulder
o Locatie: Universiteit van Amsterdam, Artis-bibliotheek
o Deelnemers: 24

In 2016 heeft het bestuur geconstateerd dat de deelnemersaantallen bij de
lezingen over het algemeen genomen gering waren. Daarop is besloten om te
stoppen met de maandelijkse lezingen. In plaats daarvan kiest Huis van Horus nu
voor onregelmatige lezingen die aansluiten op actueel onderzoek, eventueel mede
mogelijk gemaakt door Huis van Horus. Ook streeft Huis van Horus ernaar om
ongeveer eenmaal per jaar een grote spreker uit het buitenland over te laten
komen voor 1 of meerdere publiekslezingen. De bezoekersaantallen bij met name
die laatste laat zien dat die opzet haar vruchten afwerpt.
Opgemerkt moet worden dat Huis van Horus zich niet slechts door
bezoekersaantallen laat leiden en louter voor makkelijk te consumeren
onderwerpen gaat. De stichting streeft er namelijk naar niet slechts populaire
onderwerpen aan te snijden, maar ook meer specialistisch onderzoek onder het
voetlicht te brengen. Stelregel is wel dat ten minste het sprekershonorarium
vergoed moet kunnen worden met kaartverkoop uit de desbetreffende lezing.
Huis van Horus stelt zich ten doel om bij de lezingen (en andere activiteiten) altijd
alle facetten van het Oude Egypte te belichten. Toch worden lezingen over het
faraonisch Egypte altijd beter bezocht dan onderwerpen over Egypte in
bijvoorbeeld de Late Tijd of historische aspecten van de egyptologie. Deze
constatering moet een stichting zonder winstoogmerk er natuurlijk niet van
weerhouden deze evenementen wel te organiseren.
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Poster voor de lezingen van dr. Aidan Dodson, maart 2017. Ontwerp: Karuna Sewdas.
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6.2 Cursussen
Huis van Horus organiseert regelmatig cursussen in eigen beheer. De stichting
mag daarbij gebruik maken van de faciliteiten van het Rijksmuseum van
Oudheden in Leiden en van de Universiteit Leiden. Ook organiseert Huis van
Horus cursussen voor de landelijke organisatie Hoger Onderwijs Voor Ouderen
(HOVO).
6.2.1 HOVO
HOVO-instellingen in Nederland zijn te vergelijken met de Université du Troisième
âge (Frankrijk). Onder het motto ‘een leven lang leren’ organiseren HOVO’s op
diverse locaties in Nederland cursussen, lezingen en reizen, vaak met een nadruk
op geesteswetenschappen. Het Oude Egypte vormt hier dan ook een interessant
onderdeel van. Huis van Horus is om die reden vanaf het begin van haar bestaan
betrokken geweest bij verschillende HOVO-instellingen in Nederland. Het voordeel
voor de stichting is dat het geen risico hoeft te lopen m.b.t. zaalverhuur,
cursistenwerving e.d. Huis van Horus zet de cursus met beschrijving uit bij de
desbetreffende HOVO en die doet de rest. Hierbij moet worden opgemerkt dat de
aantallen cursisten voor de stichting niet van belang zijn: er bestaat een standaard
honorarium ongeacht het aantal deelnemers. Alleen HOVO Amsterdam werkt met
een soort bonusregeling waarbij meer wordt uitbetaald als een cursus meer dan
40 cursisten binnenhaalt.
In 2017 is de volgende cursus uitgezet bij HOVO’s in Nederland:


09.02.2017 – 23.03.2017 – Middelegyptisch voor Beginners (7 lessen)
o Docent: Nico Staring
o Locatie: Vrije Universiteit, Amsterdam (HOVO Amsterdam)
o Deelnemers: 15

6.2.2 In eigen beheer
De stichting organiseert (hoofdzakelijk in Leiden) cursussen in eigen beheer. Dat
betekent dat ze door Huis van Horus zelf worden bedacht, uitgezet,
gecommuniceerd, en uitgevoerd. Het merendeel van die cursussen wordt door
bestuursleden gegeven, hoewel steeds vaker met gastdocenten wordt gewerkt. In
de toekomst zal die laatste optie vaker benut worden, en ook zal het
docententeam worden uitgebreid. Daarmee wordt de veelzijdigheid van het
cursusaanbod blijvend gegarandeerd.
In 2017 zijn de volgende cursussen gegeven:
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28.01.2017 – 12.03.2017 – Middelegyptisch voor beginners (6 lessen)
o Docent: Nico Staring
o Locatie: Rijksmuseum van Oudheden (Caesarzaal)
o Deelnemers: 8



Schriftelijke cursus Middelegyptisch voor Beginners (8 lessen)
o Docent: Esther de Groot
o Locatie: zelfstudie
o Deelnemers: 6



Zomercursus: Private graven door de eeuwen heen (3 dagen)
o 12.07.2017 - 14.07.2017
o Docenten: Nicky van de Beek, Esther Monteiro Snepvangers – de
Groot, Nico Staring
o Locatie: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
o Deelnemers: 22



Vrouwen in het Oude Egypte (2 lessen)
o 04.11.2017 - 25.11.2017
o Docent: Nicky van de Beek
o Locatie: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
o Deelnemers: 11

6.3 Seminars
Seminars beslaan 1 dag van ten minste 4 lesuren. Daarin wordt 1 bepaald
onderwerp uitgediept. Dat kan met meerdere docenten. Het is de uitgelezen
mogelijkheid om in korte tijd veel over een bepaald onderwerp te weten te komen.
In 2017 organiseerde Huis van Horus de volgende seminars:



07.01.2017 – Seti I
o Docent: Patrick van Gils
o Locatie: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (Caesarzaal)
o Deelnemers: 18



04.02.2017 – Koninginnen van de Nijl
o Docenten: Patrick van Gils, Nico Staring
o Locatie: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (Caesarzaal &
museum)
o Deelnemers: 16



08.04.2017 – Ramses II
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o Docent: Patrick van Gils
o Locatie: Universiteit Leiden, Lipsius-Gebouw
o Deelnemers: 22


Reizigers in Egypte: van de Grieken tot de Moderne Tijd
o 07.10.2017
o Docenten: Joost Kramer, Esther Monteiro Snepvangers – de Groot,
Olaf Kaper, Nico Staring, Jacques van der Vliet
o Locatie: Universiteit Leiden, Lipsius-gebouw
o Deelnemers: 10

6.4 Museumlessen
In 2016 werd een nieuw cursusconcept geïntroduceerd: de museumles. In deze
opzet wordt museumbezoek gecombineerd met een kort college. In het college
van twee uur krijgen de cursisten les over de objecten die in het tweede deel van
de cursus, de rondleiding, nader worden bekeken. Deze opzet werd als zeer
positief ervaren (gemiddelde beoordeling 8.9) en deze opzet is daarom in 2017
vaker ingezet.


Koninginnen van de Nijl
o 21.01.2017
o Docent: Patrick van Gils
o Locatie: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
o Deelnemers: 17



Nefertari
o 04.03.2017
o Docent: Patrick van Gils
o Locatie: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
o Deelnemers: 17



Koninginnen van de Nijl in hiërogliefen
o Docent: Nico Staring
o Locatie: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
o Deelnemers: 8



Sakkara
o 22.07.2017
o Docent: Nico Staring
o Locatie: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
o Deelnemers: 9



Egyptische Materiële cultuur (4-delig)
o 22.05.2017 - 02.06.2017
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o Docent: Nico Staring
o Locatie: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
o Deelnemers: 16
6.5 Reizen en excursies
De reizen en excursies van Huis van Horus stonden een aantal jaren niet hoog op
de prioriteitenlijst. Er is veel concurrentie van andere aanbieders, zoals Huub
Pragt Egyptoloog en Stichting Mehen. Daar komt bij dat Egypte sinds 2011 een
politiek onstabiele tijd doormaakt. Die situatie heeft geleid tot een gevoel van
onveiligheid, ook bij de doelgroep van Huis van Horus.
De eerste Egyptereis van Huis van Horus, Luxor, Abydos en El Kab, vond plaats
van 11 t/m 19 januari 2016. Een geslaagde reis waarvan het voornemen
uitgesproken werd er in 2017 een vervolg aan te geven. En met succes! De
tweede Egyptereis van Huis van Horus vond plaats in januari 2017 en telde 15
deelnemers. Het succes van de reis is mede te danken aan onze lokale partners,
Karin en Hamada Khalifa van het Nile Valley Hotel in Luxor.


Egyptereis
o 08.01.2017 – 19.01.2017
o Reisleider: Nico Staring
o Locaties: Caïro en Luxor
o Deelnemers: 15

Groepsfoto voor de tempel van Edfoe, Egyptereis januari 2017.
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7. Ta-Mery
Ta-Mery is het jaarlijks magazine voor de vrienden van het Oude Egypte. Het is
het enige Nederlandstalige tijdschrift over het Oude Egypte en verschijnt eenmaal
per jaar. Ta-Mery heeft bijdragen van internationaal gerenommeerde Nederlandse
en Vlaamse egyptologen, promovendi, en gevorderde en pas afgestudeerde
studenten. Zij publiceren over de nieuwste resultaten van lopend onderzoek,
bijvoorbeeld onderzoek dat door Huis van Horus financieel mede mogelijk
gemaakt wordt. Ta-Mery wordt volledig in kleur gedrukt en is voorzien van een
mooie kaft.
Sinds de eerste uitgave in 2008 is het tijdschrift verschillende keren van gezicht
veranderd. Zo kwam er een ander, kleiner formaat in 2010, een andere binding in
2013, en ander papier in 2014. Huis van Horus streeft ernaar continue slagen te
slaan met betrekking tot het uiterlijk en de inhoud van het tijdschrift. Dat streven
kan worden gerealiseerd dankzij de verhoogde oplage. In 2017–2018 heeft TaMery een oplage van 300 stuks. Ta-Mery is gratis voor donateurs van Huis van
Horus en losse exemplaren zijn te koop via de website en in de museumwinkels
van het RMO in Leiden en het APM in Amsterdam.
Ta-Mery komt sinds 2011 tot stand onder redactie van Nico Staring
(hoofdredacteur) en Veronica Dénis (grafische vormgeving). De hoofdredacteur is
verantwoordelijk voor het benaderen van potentiële auteurs en eventueel
adverteerders, het stellen van de deadlines, richtlijnen en de eindredactie. De
redactieraad bestaat uit een groep van vrijwilligers, grotendeels oud-studenten
egyptologie.
Ta-Mery 10 (2017–2018), bestaande uit 164 pagina’s, telt negen bijdragen van
auteurs uit Nederland, Vlaanderen en Australië: acht reguliere artikelen en één
fotoreportage.
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Omslag Ta-Mery 10 (2017-2018)
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8. Marketing en communicatie
Huis van Horus beschikt niet over een coherente marketingstrategie. Activiteiten
worden nu voornamelijk onder de aandacht gebracht met een maandelijkse
digitale nieuwsbrief. Incidenteel wordt er extern geadverteerd (bijv. in RoMeO
Magazine), worden er af en toe een folders of flyers gedrukt, en is Huis van Horus
actief op Facebook. Afgezien van de nieuwsbrief hebben deze middelen een zeker
ad hoc karakter. Er is geen marketingplan met geformuleerde doelen en het is als
zodanig ook lastig te evalueren.
De manier van werven van nieuwe donateurs en cursisten hangt vooralsnog erg
samen met mond-tot-mond reclame (bijvoorbeeld HOVO-cursisten die zich als
donateur of cursist bij Huis van Horus inschrijven) en is met de nieuwsbrief primair
gericht op bestaande contacten. Het aanboren van nieuwe groepen is op deze
manier lastig te realiseren. Een van de doelstellingen voor het volgend jaar is om
een passende marketingstrategie te ontwikkelen en implementeren.
De nieuwsbrief telt momenteel 1138 digitale abonnees. De nieuwsbrief wordt
samengesteld door Nico Staring en wordt eenmaal per maand verstuurd. Het
format van de nieuwsbrief wordt ook incidenteel gebruikt om nieuwe cursussen en
seminars via direct mail onder de aandacht te brengen. De conversie
(websitebezoek naar aanleiding van de nieuwsbrief gevolgd door daadwerkelijke
inschrijvingen) is middels het gebruikte platform, MailChimp, eenvoudig en
duidelijk te analyseren.
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9. Financiën / financiële verantwoording

VOORLOPIG RESULTAAT 2017
Code

Omschrijving

Verlies

Winst

421000
421200
421800

42 Inventaris & huur
Huur opslagruimte
Verzekering inventaris
Aanschaf klein inventaris
Totaal 42 Inventaris & huur

585,00
30,00
45,00
660,00

0,00

43 Kantoorkosten
Porti algemeen
Drukwerk algemeen
Totaal 43 Kantoorkosten

100,00
150,00
250,00

0,00

45 Reclame & promotie
Reclame- en Advertentiekosten
Totaal 45 Reclame & promotie

180,00
180,00

0,00

215,00
505,00
1.000,00
0,00
245,00
195,00
280,00
260,00
95,00
165,00
110,00
3.070,00

0,00

175,00
45,00
220,00

0,00

430400
431600

450400

490600
491000

491100
491500
492100
492200
492300
492500
499000

629000
629010

700000
700015
700016
700100
700101
700110
710000

49 Algemene kosten
Administratiekosten
Kosten website
Afschrijving website
Afschrijving huisstijl
Archief - Nomadesk
Overige kosten automatisering
Reiskosten bestuur
Representatiekosten bestuur
Consumpties bestuursvergaderingen
Raad van Toezicht reis- en verblijfkosten
Overige algemene kosten
Totaal 49 Algemene kosten
60 Rente en kosten
Rente en kosten bank
Kosten Easy Ideal
Totaal 60 Rente en kosten
70 Kosten activiteiten
Kosten activiteiten (geen BTW)
Lunches + diners cursussen - geen BTW
Catering
Docenten/sprekers vergoeding
Vergoeding ZZPdocenten
Docente/sprekers reiskosten
Kosten activiteiten BTW-laag

245,00
795,00
315,00
2.510,00
1.480,00
700,00
25,00
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720010
720200

760400
760500
760617

800200
810000
810011
815000
820000
825000
830000

800500

805000

450000

900900

PR activiteiten
Kosten syllabussen
Totaal 70 Kosten activiteiten

0,00
500,00
6.570,00

0,00

76 Kosten ta-mery
Verzendkosten Ta-mery
Overige kosten Ta-mery
Drukkosten ta-mery 2017
Totaal 76 Kosten ta-mery

750,00
1.000,00
2.735,00
4.485,00

0,00

80 Opbrengst activiteiten
HOVO's 21% BTW
Lezingen
Lezingen Dodson
Rondleidingen & museumcolleges
Cursussen
Seminars
Cursussen taal
Reizen
Resultaat geplande activiteiten
Totaal 80 Opbrengst activiteiten

0,00

17.375,00

81 Giften
Bijdragen donateurs
Totaal 81 Giften

0,00

4.130,00
4.130,00

0,00

700,00
200,00
900,00

1.400,00
1.400,00

0,00

86 Opbrengst ta-mery
Ta-mery pakket verschillende jaargangen
Advertenties
Totaal 86 Opbrengst ta-mery
90 Bijdragen
Donaties
Totaal 90 Bijdragen

1.505,00
315,00
1.050,00
3.115,00
2.725,00
3.140,00
1.025,00
4.500,00

99 Overige baten&lasten
Rente
Totaal 99 Overige baten&lasten
Saldo te reserveren & doneren
Nog te verkrijgen uit sponsoring, subsidies & activiteiten c.q.
onttrekken aan de reservers

0,00
5.585,00

Totaal

5.585,00

0,00

22.420,00

22.420,00

15,00
15,00
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10. Donaties van Stichting Huis van Horus
Tot de kerndoelstelling van Stichting Huis van Horus behoort het steunen van
egyptologisch onderzoek in Nederland en Vlaanderen. Daartoe stelt Huis van
Horus individuen en projecten in staat subsidies voor onderzoek aan te vragen.
Ook doneert Huis van Horus aan projecten die bijdragen aan het realiseren van
haar tweede kerndoelstelling, namelijk het stimuleren van de kennis van, en
publieke interesse in het Oude Egypte. Sinds haar oprichting heeft de stichting al
meer dan € 25.000,- kunnen doneren aan egyptologische en archeologische
projecten en publieke initiatieven uitgevoerd door studenten en onderzoekers uit
Nederland en Vlaanderen.
In 2017 heeft Huis van Horus de volgende donaties verstrekt:
1. Een garantiesubsidie van € 477,- aan student egyptologie (UL) Vibeke
Berens (vliegticket Egypte) t.b.v. deelname opgraving South Asasif Project.
2. Een garantiesubsidie van € 270,- aan studievereniging Pleyte voor de
organisatie van een studiereis naar Edinburgh.
3. Een garantiesubsidie van € 326,- aan student egyptologie (UL) Filippo Mi
t.b.v. deelname opgraving Soknapaiou Nesos Project (Fajoem).
4. Een garantiesubsidie van € 750,- aan dr. Wouter Claes (KMKG, Brussel)
t.b.v. aanschaf technische uitrusting opgraving El Kab.
5. Een garantiesubsidie van €500,- aan Martin Hense t.b.v. de Berenike
Temple Project.
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11. Toekomstvisie
De missie en doelstelling van Stichting Huis van Horus blijven onveranderd: ook in
2018 gaat HvH zich inzetten voor (1) ondersteuning van egyptologisch onderzoek
in Nederland en Vlaanderen en (2) voor het stimuleren van de kennis van, en
publieke interesse in het Oude Egypte.
Om de eerste doelstelling te realiseren streeft HvH ernaar om meer donateurs te
werven. Het huidige aantal van 126 is zeer respectabel. Echter, voor een grotere
financiële daadkracht zijn grotere aantallen donateurs noodzakelijk. Daarnaast
tracht HvH nieuwe cursisten aan te spreken. De activiteiten worden momenteel
bezocht door een grote schare trouwe cursisten. Met de bestaande, grote publieke
interesse in het Oude Egypte zou het haalbaar moeten zijn om ook buiten de
bestaande “pool” te werven.
Nieuwe donateurs en cursisten werven zal gerealiseerd worden d.m.v. een gerichte
marketing- en communicatiestrategie. Daartoe zal in 2018 de website vervangen
worden door een meer gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke website. De website is
immers een belangrijk eerste contactpunt met de stichting. Ook zal meer gewerkt
worden met online campagnes (bijv. via Facebook) en zal er nadrukkelijk worden
ingezet op randprogrammering bij grote Egypte-tentoonstellingen in het
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en het Allard Pierson Museum in
Amsterdam.
Met het groeiende aantal aanbieders van Egypte-cursussen is het meer dan eens
belangrijk voor HvH om zich te onderscheiden. Het wetenschappelijke uiteinde van
het populair-wetenschappelijke spectrum zal daarbij meer onder het voetlicht
komen. Niet alleen makkelijk te behappen, populaire onderwerpen worden
behandeld, maar ook complexe vraagstukken worden, dankzij de ruime
egyptologische kennis in huis, vertaald naar eenvoudig te begrijpen cursussen en
artikelen (in het populair-wetenschappelijk magazine Ta-Mery).
HvH zal meer samenwerken met andere stichtingen die zonder winstoogmerk een
zelfde doel nastreven. Met Stichting Mehen en Friends of Saqqara bestaan goede
relaties. Incidentele samenwerking, bijvoorbeeld in het organiseren van een
studiedag, behoort tot de mogelijkheden.

Het bestuur van Stichting Huis van Horus, 28.05.2018
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