STICHTING CARPTIM
ACTIVITEITEN IN 2017
OPRICHTING
De stichting is in het verslagjaar 2017 begonnen met het ontplooien van eerste
activiteiten gericht op de doelstellingen.
BESTUUR
Het bestuur is gedurende 2017 in vergadering bijeengekomen op 7 februari, 20
september en 13 november.
FINANCIËN 1: INKOMSTEN
Beginsaldo per 1-1-2017: € 2792,54
In het verslagjaar zijn de volgende bedragen ontvangen.
januari-februari:
408,92
150
60

Damon educatie (vertalingen)
Damon educatie (vertalingen)
Katholieke Universiteit Leuven (artikel Kleio)

maart-april:
1015,82
39

Singel uitgeverijen (vertaling Plinius Villa's)
Hermaion b.v.

mei-juni
150
329,40
1318,50

Rijksmuseum van Oudheiden,. Leiden (lezing incl. reiskosten)
Singel uitgevers (royalties 2016)
St. Augustinusstichting

september-oktober
150
Stichting Lux

7,50

Donatie van Bram Witvliet

november-december
736,30
St. Augustinusstichting
FINANCIËN 2: ONKOSTEN STICHTING
In het verslagjaar zijn de volgende bedragen betaald als onkosten van de stichting:
januari-februari:
1,40
40
484
181,50
23,25
36
1,40
maart-april:
1,35
1,35
75
10,88
36,80
200

BUNQ Bankkosten
Stichting Numaga (steunlidmaatschap)
belastingadvies, kosten m.b.t. oprichting stichting
(incl. ANBI aanvraag)
ontwerp en afwerking van logo
bestuursvergadering 7-2-2017
abonnement 1 jaar Boxcryptor tbv Dropbox
BUNQ Bankkosten

35
50

BUNQ Bankkosten
BUNQ bankkosten
M. Op de Coul, Amsterdam voor PDF Diognetusbrief tbv studenten
domeinnaam / omleiding www.carptim.nl 02-17 t/m 02-18
reiskosten naar Augustijns Instituut (Eindhoven)
donatie St.Willibrordsabdij Doetinchem, n.a.v. excursie (Benedictus
vertalen) 19-4 met studenten GLTC
contributie Vereniging Classici Nederland (VCN) 2017
reiskosten trein Nijmegen-Leiden v.v. 30 april 2017

mei-juni:
25,96
1014,16
49,99
27,99
343,60
1,55

Damon, Eindhoven
Drukkerij Luxor Nijmegen (zie :> ACTIVITEITEN EN PROJECTEN)
Software Ulysses (OSX)
Software Ulysses (iOS)
Diner (13 p.) China Delight, Nijmegen
BUNQ bankkosten

juli-augustus:
1,10
500
1,10
100

BUNQ bankkosten
honorarium Patrick De Rynck redactie Catullusboekje
BUNQ bankkosten
ondersteuning nieuwsbrief Livius.org

september-oktober:
28,40
reiskosten trein Nijmegen-Utrecht v.v. (Augustijns Instituut)
17,50
bestuursvergadering 20-9-2017

1,20
400
37,30
55
1,25

BUNQ bankkosten
Ilona Snijders, vormgeving Catullusboekje
reiskosten trein Nijmegen-Utrecht v.v. (Augustijns Instituut)
boek Augustinus, Stad gods, vertaling (Augustijns Instituut)
BUNQ bankkosten

november-december:
662,85
Catullus-boekje, drukkosten Athenaeum
28,40
reiskosten Utrecht (Augustijns Instituut)
266,85
diner bestuur rest. Het Savarijn Nijmegen
1,45
BUNQ bankkosten
28,40
reiskosten Utrecht (Augustijns Instituut)
eindsaldo per 31-12-2017: € 2362,57
ACTIVITEITEN EN PROJECTEN
Specifieke, op het doel van de Stichting gerichte activiteiten zijn in 2017 de volgende
activiteiten ondernomen en/of projecten gerealiseerd.
• In de bestuursvergadering van 7 februari 2017 zijn eerste ideeën in kaart
gebracht voor mogelijke projecten. Het bestuur is tevens bijeengekomen op 20
september en 13 november.
• In mei 2017 heeft Carptim volgens plan (zie: Beleidsplan 2017 > ACTIVITEITEN
EN PROJECTEN) de drukkosten gedragen voor het tekstboekje van de Nijmeegse
toneelgroep Moira (onderdeel van de Studievereniging ‘Sodalicium Classicum
Noviomagense’, van studenten Klassieke Talen aan de Radboud Universiteit. Het
betrof dit jaar een bewerking van de Oudgriekse tragedie ‘Trojaanse vrouwen’
door Euripides.
Het ca. 96 pagina’s tellende boekje, met kleuromslag, is gedrukt in een
oplage van 250 stuks. Ruim 200 exemplaren zijn gratis verspreid onder
bezoekers van de opvoering van het toneelstuk (Kolpinghuis, Nijmegen, 11 en 12
mei 2017). De steun van Carptim (inclusief logo) staat in het boekje expliciet
vermeld.
De samenstelling en vormgeving van het boekje is in hoofdzaak gedaan
door de auteur, Thijs Verasdonck, in samenspraak met Vincent Hunink.
• In juni 2017 is met een groep studenten klassieken (totaal 13 personen) overlegd
over een volgend toneelproject voor Moira (zie ook boven). Gesproken is over
een komedie van Aristophanes of Plautus. Een en ander is gebeurd tijdens een
gezamenlijke (buffet)maaltijd bij een Chinees restaurant in Nijmegen.
• In de zomer van 2017 heeft Patrick De Rynck (Leuven B) op verzoek van Carptim
een boekje samengesteld met 50 verschillende, merendeels al gepubliceerde,
Nederlandse en Vlaamse vertalingen van Catullus 85. In het boekje zijn ook
vertalingen van leerlingen en studenten opgenomen. Ontwerp van het boekje is
verzorgd door Ilona Snijders (Amsterdam). Voor de druk en afwerking heeft de

stichting gebruik kunnen maken van de goede contacten met uitgeverij
Athenaeum–Polak & Van Gennep. Daardoor heeft het boekje een professionele
uitstraling gekregen, terwijl de drukkosten relatief beperkt zijn gebleven.
Het boekje telt 63 blz. en is gedrukt in een oplage van ca. 550 stuks. Het
boekje is verspreid onder leerlingen, studenten en overige relaties van de
stichting.
• In het najaar van 2017 is de webpagina van Carptim herzien (inclusief
fragmenten van publicaties van de stichting) en is een nieuw email-adres
ingericht.

laatste herziening 19 februari 2019

