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1. Voorwoord van de voorzitter 

 
In het jaar 2015 heeft Stichting Zenobia op een aantal fronten nieuwe stappen gezet. Allereerst 
organiseerden wij op 9 maar het eerste voorjaarscongres in het Rijksmuseum der Oudheden te Leiden. Dit 
succesvolle congres over Carthago vormde de opmaat voor een buitengewoon plezierige samenwerking 
met deze nieuwe partner. Deze samenwerking zet zich onder andere voort in de nieuwe jaarlijkse lezing. 
Deze reeks ging  in februari 2016 van start met de Eerste Zenobialezing door onze oud-voorzitter 
Diederik Burgersdijk, getiteld ‘Percepties van Palmyra’. Een andere stap die de stichting dit jaar zette, 
was er een van thematische uitbreiding: het Tiende Zenobiacongres ging over de relatie tussen de vroege 
islam en de Late Oudheid. Het was al met al een jaar vol nieuwe ideeën, nieuwe plannen, en nieuwe 
evenementen. Voor de vlekkeloze uitvoering daarvan, zijn wij als bestuur grote dank verschuldigd aan al 
onze vrijwilligers. Ook op organisatorisch vlak zetten wij een nieuwe stap: sinds dit jaar heeft Stichting 
Zenobia de status van een wetenschappelijke ANBI. Dit brengt zowel voor onszelf als voor onze 
donateurs fiscale voordelen met zich mee[, waardoor we meer fondsen kunnen besteden aan het 
organiseren van activiteiten].  
In het jaar 2016 zijn wij van plan onze horizon nog verder te verbreden. Naast samenwerkingen met 
nieuwe organisaties, zoals IZI Travel, willen we de basis leggen voor internationale 
samenwerkingsverbanden. De evenementen die nu op de planning staan – een discussieavond over 
Palmyra in mei (met ACMES en IZI Travel), het Spanjecongres in oktober – zijn in elk geval al 
veelbelovend. Wij kijken ernaar uit! 
 
Namens het bestuur, 
 
Josephine van den Bent 
Voorzitter van de Stichting Zenobia  
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2. Gegevens stichting 

a. Algemene gegevens 

Naam: Stichting Zenobia 

KvK-nummer: 34309831 

RSIN-nummer: 819816590 

 

b. Bestuurssamenstelling 

Voorzitter: Josephine van den Bent 

Secretaris: Janric van Rookhuijzen 

Penningmeester: Pieter Houten 

Commisaris intern: Martje de Vries 

Publiciteit: Thomas Hart 

Acquisitie: Ilse Verstegen 

Bijzonder bestuurslid: Johan Weststeijn 

 

c. Contactgegevens 

Stichting Zenobia 
Leidseweg 67bis 
3531 BE Utrecht 

 

info@stichtingzenobia.nl 

www.stichtingzenobia.nl 
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3. Verslag van het bestuur  

a. Doelstelling 

De Stichting Zenobia bevordert de bestudering van historische oost-west verhoudingen in het 
oostelijke mediterrane bekken, de meest dynamische ontmoetingsplaats van volken en culturen in 
de menselijke geschiedenis. Zij tracht dit doel te bereiken door middel van het organiseren van 
congressen en symposia, het uitbrengen van boeken en catalogi, het ondersteunen van 
tentoonstellingen en studiereizen en, bovenal, het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek. De 
stichting dankt haar naam aan Zenobia, de derde-eeuwse koningin van de Syrische woestijnstad 
Palmyra, die enige tijd een deelrijk binnen het Romeinse imperium beheerste. Als historische figuur 
leeft zij voort in zowel de westerse, Grieks-Latijnse traditie, als ook in de oosterse, Arabisch-
Perzische overlevering. 

b. Activiteiten in 2015 

In 2015 bestonden onze activiteiten uit twee grote congressen volgens het vertrouwde 
Zenobiaformat. 

Het negende Zenobiacongres getiteld Carthago – ooit verwoest, nooit verdwenen is gehouden op 9 
maart 2015 in het Rijksmuseum van Oudheden. Keynote sprekers waren Ruurd Halbertsma (RMO) 
en Jonathan Tubb (British Museum). Voor overige inhoudelijke details van dit congres verwijzen 
wij naar onze website www.stichtingzenobia.nl. De locatie van dit congres (Leiden) was nieuw ten 
opzichte van de vorige congressen. Om die reden beschouwden wij het als een uitdaging om voor 
een grote opkomst voor dit congres te zorgen. De uiteindelijke opkomst heeft echter ruim aan de 
verwachtingen voldaan. De inkomsten bij dit congres dekten de kosten, wat mede mogelijk was 
dankzij het gebruik maken van de infrastructuur van het museum. 

Het tiende Zenobiacongres getiteld Mohammed en einde van de Oudheid is op 14 november 2015 
gehouden in de Aula van de Universiteit van Amsterdam. Keynotespreker was Kevin van Bladel 
(Ohio State University). Voor overige inhoudelijke details van dit congres verwijzen wij naar onze 
website www.stichtingzenobia.nl. Inhoudelijk was deze activiteit een langgekoesterde wens van het 
huidige en vorige bestuur van de Stichting Zenobia, maar ook een risico omdat het onderwerp, 
hoewel zeer actueel, naar verwachting niet goed aansloot bij de wensen van de reguliere 
Zenobiagasten. Hoewel in de aanloop de aanmeldingen voor dit congres inderdaad flink 
achterbleven, werd dit uiteindelijk gedeeltelijk rechtgetrokken. Het publiek bestond zowel uit 
reguliere Zenobiagasten als nieuwe of eenmalige bezoekers. Bij dit congres dekten de opbrengsten 
de uitgaven niet, vanwege het bezoekersaantal dat lager was dan oorspronkelijk begroot. De indruk 
van het bestuur was dat de lezingen van hoge kwaliteit waren, al bleek dat de Engelstalige lezingen 
voor sommigen in het publiek moeilijk te volgen waren. 
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c. Beleid 

Het huidige boekjaar 2016 staat in het teken van het elfde Zenobiacongres, getiteld Spanje – het 
nabije oosten in het verre westen dat op 22 oktober 2016 zal worden gehouden in de Aula van de 
Universiteit van Amsterdam. Wij hopen hiermee wederom een breed publiek aan te spreken 

In het begin van 2016 zijn wij gestart met de Zenobialezing in het Rijksmuseum van Oudheden in 
Leiden, waarmee onze goede relatie met het Rijksmuseum verder wordt versterkt. De eerste lezing, 
genaamd Percepties van Palmyra, is op 4 februari 2016 gehouden door voormalig voorzitter van de 
Stichting Zenobia, Dr. Diederik Burgersdijk. De lezing was een succes, zowel inhoudelijk als wat 
betreft de opkomst. Het is de bedoeling dat de Zenobialezing een jaarlijks terugkerend evenement is 
in het RMO. Verder worden er op verzoek en in samenwerking met onze partners incidentele 
lezingen en masterclasses georganiseerd. 

In de periode 2015-2017 verlenen wij op aanvraag de Reisbeurs (het bedrag gebaseerd op ruimte 
binnen de begroting, minimaal €250,-) en in het jaar 2016, tijdens het najaarscongres, de Essayprijs 
(€500,-). Naast deze activiteiten en beurzen worden drie delen in de Zenobiareeks gepubliceerd, te 
weten IV Philostratos, Schilderijen & Sofisten en V onder de werktitel “Islambundel”. De titel van 
het zesde deel is nog nader te bepalen. Daarnaast zal naast de Zenobiareeks de start van een nieuwe 
wetenschappelijke reeks (CIM) gesteund worden, waarvan de acta van het Tiende Zenobiacongres 
de eerste publicatie zal zijn. 

Daarnaast wordt er in de periode van het huidige bestuur actief gezocht naar donateurs met het doel 
meer activiteiten te kunnen ontwikkelen. Hieronder verstaan wij het organiseren van lezingen op 
meer locaties in Nederland en zo mogelijk buiten Nederland, waarbij men kan denken aan 
Nederlandse instituten in het buitenland. Deze ambitie staat voor deze en de volgende periode. 

De gelden voor deze activiteiten worden verworven via: subsidies en donaties verkregen van 
partners en donateurs die de doelstelling van de stichting een warm hart toedragen; de kaartverkoop 
voor toegang tot de congressen (waarbij de toegangsprijs niet meer dan 10% boven de kostprijs 
uitkomt) en de verkoop van de boeken die deel uitmaken van de Zenobiareeks.  

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester van de stichting, onder 
directe controle van het gehele bestuur, dat op de hoogte gehouden wordt door middel van 
kwartaalrapporten op de vergaderingen. Het vermogen wordt besteed aan de ontwikkeling van 
bovengenoemde activiteiten van de stichting.  
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4. Realisatie boekjaar 2015 
Realisatie 2015: Uitgaven 

Omschrijving Bedrag Begroot bedrag 

   
Administratieve ondersteuning € 305,00  € 1.000,00  
Maître de bureau - vrijwilligersvergoeding 305,00 € 1.000,001  
Maître de bureau - reiskostenvergoeding € 0,00   
Maître de bureau - werkbudget € 0,00  € 0,00  
   
Boekenfonds € 3.520,83  € 2.600,00  
Aanschaf eigen boeken € 1.290,002  € 100,00  
Philostratus € 974,83  € 2.500,00  
APM-Catalogus Sicilië en de Zee € 1256,00  

   
Activiteiten  € 13.708,90  € 12.100,00  
Negende Zenobiacongres € 4.274,87  € 5.000,00  
Tiende Zenobiacongres € 9.434,03  € 7.100,00  
   
Premieën € 300,00  € 250,00  
Reisbeurs € 300,003  € 250,00  
   
Promotiemateriaal en publiciteit € 450,00  € 450,00  
Aanpassing website € 450,00  € 450,00  
   
Vaste lasten van voorzieningen € 387,86  € 368,00  
Rekeningpakket ABN AMRO € 364,21  € 330,00  
Website € 23,65  € 9,99  
   
Overige bestuurskosten € 2.025,18  € 550,00  
Vergaderingen € 605,71  € 200,00  
Onvoorziene kosten € 0,00  € 350,00  
PrentenKabinet € 600,00  € 0,00  
Eten de Jaren € 819,47  € 0,00  
   
Aanvullen reserves € 0,00  € 0,00  
   

                                                
1 Begroot bedrag is overeenkomstig met de maximale vergoeding zoals overeengekomen in de vrijwilligersovereenkomst. 
2 Het begrootte in 2014 was gebaseerd op voorgaande jaren. Na telling van de boeken aanwezig in de kast bleek dat Zednobiareeks 
deel I en III aangevuld dienden te worden. Het aantal 30 is gekozen om boeken te kunnen verdelen over de kamer in Amsterdam en 
in Leiden. Daarnaast is besloten om van de nieuwste uit de reeks IV Philostratus 50 exemplaren te kopen. 
3 Gezien er geen maximal bedrag voor de reisbeurs op de website is vastgesteld hebben we besloten, na het succes van Carthago, de 
aangevraagde beurs van €300,- toe te kennen. 
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Niet mee te rekenen € 911,10   
Achterstallige betalingen voor boekjaar 2014 € 611,10   
Wij Zijn Romeinen € 0,00   
Hoort bij 2016 € 300,00   
   
Totaal € 21.608,87  € 17.318,00  
Reëel totaal € 19.441,77   
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Realisatie 2015: Inkomsten 
Omschrijving Bedrag Begroot bedrag 

   
Sponsoring € 600,00  € 600,00  
Labrys € 600,004  € 600,00  
Institutionele subsidiegevers € 0,00   
   
Boekenfonds (verkoop boeken) € 2,034,30  € 1.000,00  

Boeken € 728,30  € 1.000,00  

APM-Catalogus Sicilië en de Zee € 1306,00 €0,00 
   
Activiteiten € 13.731,25  € 18.000,00  
Negende Zenobiacongres € 5.268,75  € 8.500,00  
Tiende Zenobiacongres € 8.462,50  € 9.500,00  
   
Donaties € 1210,00  € 500,00  
Vrienden, begunstigers, patronen € 905,00  € 600,00  
Andere donaties € 0,00  € 0,00  
Gift vergoeding Maître de Bureau € 305,00 €0,00 
   

Bestuur en vergaderingen € 1.365,80  € 0,00  
Vergaderfonds € 480,00  € 480,00  
Diner PrentenKabinet € 181,80  € 0,00  
Diner De Jaren € 704,00  € 0,00  
   
Rente en vermogen € 144,51  € 0,00  
Rente spaarrekeningen € 144,51  € 0,00  
   
Niet mee te rekenen € 7.815,23   
Eigen rekening € 5.500,00   
Boekjaar 2014 € 809,90   
Boekjaar 2016 € 1.505,33   
   
Totaal € 26.901,09  € 20.100,00  

Reëel totaal € 17.474,86   

   

Resultaat op de rekening € 4.937,22  -€ 9.882,00  

Reëel verlies -€ 1.966,91  
 

                                                
4 Zoals in de voorgaande jaren is de Labrys sponsoring gesplitst over de zenobiarekening en het congres. 
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5. Begroting boekjaar 2016 

Begroting 2016: Uitgaven 
Omschrijving Begroot bedrag 

  
Administratieve ondersteuning € 600  
Vergoeding maître de bureau 600,00 
Reiskosten maître de bureau 0,00 
Werkbudget maître de bureau 0,00 
  
Boekenfonds € 1.500  
Incidentele aanschaf 0,00 
Uitgave boek 1500,00 
  
Activiteiten € 11.500  
Spanje-congres 11000,00 
Zenobialezing 500,00 
  
Premieën € 750  
Zenobia Essayprijs 500,00 
Zenobia Reisbeurs 250,00 
  
Promotiemateriaal en publiciteit € 200 
Postermateriaal 0,00 
Aanpassing website 200,00 
  
Vaste lasten voorzieningen € 420  
Bankrekening 400,00 
Webhosting 20,00 
  
Overige bestuurskosten € 2.157 
Administratie en vergaderingen 600,00 
Onvoorziene kosten (10%) 1.557,00 
  
Totaal UITGAVEN: € 17.127,00  
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Begroting 2016: Inkomsten 
Omschrijving Begroot bedrag 

  
Sponsoring € 2.200  
Labrys Reizen 1200,00 
EOL 500,00 
Nieuwe Sponsor 500 
  
Boekenfonds € 100  
Verkoop boeken 100,00 
  
  
Activiteiten € 13.000  
Spanje-congres 13000,00 
Zenobialezing 0 
  
Donaties € 800  
Vrienden, begunstigers, patronen 800,00 
Gift Maître de Bureau 600,0 

Andere donaties 0,00 

  

Bestuur en vergaderingen € 480  
Vergaderfonds 480,00 

  

Rente en vermogen € 150  
Rente spaarrekeningen 150,00 

  

Totaal INKOMSTEN: € 16.250,00  
  

Resultaat -€ 277,00  
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6. Ondertekening 

 

 

Getekend, d.d. 2 juni 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josephine van de Bent 

Voorzitter van het bestuur van de 
Stichting Zenobia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maaike van Berkel 

Voorzitter van de Raad van Toezicht 
van de Stichting Zenobia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janric van Rookhuijzen 

Secretaris van het bestuur van de 
Stichting Zenobia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieter Houten 

Penningmeester van het bestuur van 
de Stichting Zenobia 

 


