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1. Voorwoord & Vooruitblik 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Stichting Huis van Horus, samengesteld 

door het bestuur.  

 

De stichting kent hoofdzakelijk twee doelstelligen: 

1) ondersteuning van egyptologisch onderzoek in Nederland en 

Vlaanderen; 

2) het stimuleren van de kennis van, en publieke interesse in het Oude 

Egypte. 

 

De door de stichting ontplooide activiteiten hebben positief bijgedragen aan het 

realiseren van deze kern-doelstellingen. Daarbij wordt de stichting gesteund door 

ca. 140 donateurs. 

 

In het jaarverslag van 2017 (p.3) werd reeds de verwachting uitgesproken dat het 

aantal activiteiten zou afnemen. Die verwachting is uitgekomen. De voorspelling is 

dat diezelfde lijn ook in 2019 wordt doorgetrokken. De voornaamste reden is, dat 

het bestuur op dit moment prioriteit geeft aan organisatorische en bestuurlijke 

zaken. In het kort hebben de volgende punten momenteel de voornaamste 

aandacht van het bestuur: 

 

1) aanvraag anbi-status; 

2) vernieuwen website & donateursadministratie; 

3) uitbreiding bestuur. 

 

Het is de verwachting dat deze aandachtspunten beslag leggen op een groot deel 

van het jaar 2019. Deze punten staan namelijk al langer op de radar van het 

bestuur. Echter, vanwege de tijd die geïnvesteerd werd in de organisatie van 

cursussen zijn bestuurlijke en organisatorische zaken blijven liggen. Tijd vrijmaken 

voor deze grote onderwerpen betekent dat er minder of zelfs geen tijd kan worden 

geïnvesteerd in het uitvoeren van cursussen e.d. Daarmee verliest de stichting, 

noodgedwongen, een belangrijke inkomstenbron. Deze tijdelijke afname is te 

verantwoorden, omdat de stichting slechts vanuit een bestuurlijk en 

organisatorisch stabiele basis verder kan bouwen. Naast de bovengenoemde 

kern-doelstelling van de stichting, zal het bestuur daarom beginnen met het 

verwezenlijken van de wensen omtrent de anbi-status, website en 

bestuursuitbreiding. 

 

Namens het bestuur van Stichting Huis van Horus, 

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 ca. € 30.000,- 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 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 

Sinds de oprichting kent Stichting Huis van Horus de volgende doelstellingen: 

 

• 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 Secretaris 

Suzanne Knauff      Bestuurslid 

Johan Oosting     Bestuurslid 

Daniel Soliman     Bestuurslid 

Nico Staring     Voorzitter 

 

In 2018 wordt de boekhouding verzorgd door Karin Boef, voormalig 

penningmeester van Huis van Horus. 

 

De Raad van Toezicht van de Stichting Huis van Horus wordt gevormd door: 

 

Voorzitter & secretaris dr. Lara Weiss (conservator, RMO Leiden) 

Lid     dr. Ben Haring (docent, Universiteit Leiden) 

Lid     dr. Dirk Huyge (conservator, KMKG Brussel)  

 

Op 1 augustus 2019 ontving het bestuur van huis van Horus het treurige nieuw 

over het overlijden van Dik Huyge, een dag eerder, op 61-jarige leeftijd. De aldus 

vacant gekomen positie in de Raad van Toezicht wordt (voorlopig) niet opgevuld. 

 

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 2018 telde Huis van Horus 140 donateurs, tegenover 126 een jaar 

ervoor. Het bestuur signaleert echter een groot probleem in de 

donateursadministratie. Er is slecht zicht op de verlopen donateurschappen, 

waardoor deze vaak te laat en soms helemaal niet betaald worden. De 

donateursadministratie is daarmee een belangrijk put van zorg en aanpakken van 

dit probleem zal in 2019 prioriteit moeten krijgen. 
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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 populair-

wetenschappelijk magazine van de stichting. 

 

De stichting organiseert tenslotte ook publiekslezingen door internationale 

sprekers (doorgaans 1 lezing per twee 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: 

 

• 08.12.2018 - Donateursdag 
o Sprekers (2 lezingen): Olaf Kaper, Nico Staring 
o Locatie: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (Leemanszaal) 
o Deelnemers: 80 

 

Reeds 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 twee 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. In 2017 trokken twee 

lezingen door prof. Aidan Dodson gezamenlijk ca. 110 geïnteresseerden. Buiten 

de jaarlijkse donateursdag organiseerde Huis van Horus in 2018 geen 

publiekslezingen.  
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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  

 

Onder het motto ‘voor wie meer wil weten’ 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. In 2018 

werden er geen cursussen bij HOVO-instellingen aangeboden. 

 
 

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 2018 zijn de volgende cursussen gegeven: 

 

• Schriftelijke cursus Mddelegyptisch (digitaal) 

o Doorlopend 

o Docent: Esther Monteiro Snepvangers – de Groot 

o Locatie: thuisstudie 

o Deelnemers: 4  

 

• Zomercursus: Het Egyptische Dodenboek (twee dagen) 
o 13.07.2018 - 14.07.2018 
o Docent: Nico Staring 
o Locatie: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden 
o Deelnemers: 24 
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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 2018 organiseerde Huis van Horus het volgende seminar: 

 

 

• 24.11.2018 – Het Egyptische Dodenboek 
o Docent: Nico Staring 
o Locatie: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden 
o Deelnemers: 14 

 
 

6.4 Museumcolleges 

 

Het museumcollege combineert museumbezoek 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. 

 

In 2018 organiseerde Huis van Horus de volgende museumcolleges: 

 

• Goden van Egypte 
o 12.12.2018 
o Docent: Nico Staring 
o Locatie: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden 
o Deelnemers: 15 

 

• 15.12.2018 – Hathor en Bes: Groots en Grotesk 
o Docenten: Suzanne Knauff, Esther Monteiro Snepvangers – de 

Groot 
o Locatie: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden 
o Deelnemers: 7 

 

 

6.5 Reizen en excursies 

 

In 2018 organiseerde Huis van Horus geen reizen of buitenland-excursies. 
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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 Ta-

Mery 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 11 (2018–2019), bestaande uit 95 pagina’s, telt zes bijdragen van 

auteurs uit Nederland en Vlaanderen. 
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Omslag Ta-Mery 11 (2018-2019) 
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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 ca. 1100 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 

 

 

Resultaat 2018 

   

   
   

Omschrijving Uitgaven Inkomsten 

   
42 Inventaris & huur   
Huur opslagruimte  402,00   

Verzekering inventaris  29,00   

Totaal 42 Inventaris & huur 431,00 0,00 

   
43 Kantoorkosten   
Porti algemeen  20,00   

Drukwerk algemeen 150,00  
Totaal 43 Kantoorkosten 170,00 0,00 

   
45 Reclame & promotie   
Reclame- en Advertentiekosten  160,00   

Totaal 45 Reclame & promotie 160,00 0,00 

   
49 Algemene kosten   
Administratiekosten  215,00   

Kosten website  500,00   

Overige kosten automatisering 241,00  

Representatiekosten bestuur  3,00   

Consumpties bestuursvergaderingen  30,00   

Overige algemene kosten  475,00   

Totaal 49 Algemene kosten 1.465,00 0,00 

   
60 Rente en kosten   
Rente en kosten bank  180,00   

Kosten Easy Ideal  4,00   

Totaal 60 Rente en kosten 184,00 0,00 

   
70 Kosten activiteiten   
Kosten activiteiten (geen BTW)  49,00   

Catering  371,00   

Docenten/sprekers vergoeding  494,00   

Vergoeding ZZPdocenten  656,00   

Docente/sprekers reiskosten  18,00   

Kosten syllabi  341,00   

Totaal 70 Kosten activiteiten 1.928,00 0,00 

   
76 Kosten ta-mery   
Verzendkosten Ta-mery  752,00   

Overige kosten Ta-mery  1.284,00   

Drukkosten Ta-mery 2017  1.682,00   
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Totaal 76 Kosten ta-mery 3.718,00 0,00 

   
80 Opbrengst activiteiten   
Rondleidingen & museumcolleges    1.083,00 

Cursussen    1.467,00 

Seminars    1.901,00 

Cursussen taal    91,00 

Totaal 80 Opbrengst activiteiten 0,00 4.541,00 

   
81 Giften   
Bijdragen donateurs    3.306,00 

Totaal 81 Giften 0,00 3.306,00 

   
86 Opbrengst ta-mery   
Ta-mery pakket verschillende jaargangen    864,00 

Omzet Ta-Mery 2010  8,00 

Omzet Ta-Mery 2011  10,00 

Omzet Ta-Mery 2016 (jaargang 2016/2017)  73,00 

Omzet Ta-Mery 2017 (jaargang 2017/2018)  366,00 

Omzet Ta-Mery 2018/2019  33,00 

Totaal 86 Opbrengst ta-mery 0,00 1354,00 

   
90 Bijdragen   
Donaties  600,00   

Totaal 90 Bijdragen 600,00 0,00 

   
99 Overige baten&lasten   
Rente    4,00 

Totaal 99 Overige baten&lasten 0,00 4,00 

Saldo te reserveren & doneren 549,00   

    

    
Totaal  9.205 9.205 
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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 

ca. € 30.000,- kunnen doneren aan egyptologische en archeologische projecten 

en publieke initiatieven uitgevoerd door studenten en onderzoekers uit Nederland 

en Vlaanderen. 

 

In 2018 heeft Huis van Horus de volgende donaties verstrekt: 

 

1. Een garantiesubsidie van € 150,- aan student egyptologie (UL) Fania Kruijf 

(vliegticket)  t.b.v. deelname 4th International Tutankhamun GEM 

Conference, Cairo. 

2. Een garantiesubsidie van € 300,- aan student egyptologie (UL) Maud 

Slingenberg t.b.v. congresdeelname 2018 Annual Meeting of ARCE, 

Tucson (VS). 

3. Een garantiesubsidie van € 450,- aan student egyptologie (UL) Geirr 

Lunden t.b.v. congresdeelname 2018 Annual Meeting of ARCE, Tucson 

(VS). 

4. Een garantiesubsidie van €1.750,- aan Martin Hense t.b.v. de opgraving 

Berenike Temple Project (2017-2018).  


