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INLEIDING 
 
De Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland (AVKP) is een afdeling voor geïnteresseerden 
in amateur-archeologie voor de regio Zuidoost Brabant. De AVKP is onderdeel van de Archeolo-
gische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN). De inkomsten van de AVKP bestaan voorname-
lijk uit de “teruggave” van een deel van het lidmaatschapsgeld dat de leden hebben betaald aan 
de landelijke AWN, de z.g. retributie, en uit giften. De AWN en daarmee ook wij als afdeling 
hebben een tweeledig doel: archeologie bevorderen (vergroten publiek bewustzijn en invloed 
uitoefenen bij overheden) en archeologie toegankelijk maken voor een breed publiek. Voor de 
periode 2012-2016 zijn deze doelen vertaald in vier rollen en uitgewerkt in taken. Deze taken 
zijn opgenomen in het actieplan op pagina 3. 
 
 
1. De missionaris 
Vergroten van het publieke bewustzijn van de waarde van ons cultureel erfgoed. 
o Presenteren afdeling aan een breed publiek (zoals Open Monumentendag) (1.1) 
o Presenteren maquettes en displays bibliotheek Eindhoven, Museum Kempenland) (1.2) 
o Inhoudelijk informeren via regionale pers (1.3) 
o Faciliteren van lokale acties om de regio te informeren, zoals lezingen (1.4) 
o Onderhouden website (1.5) 
o Bijdragen aan maatschappelijke stages (1.7) 
o Geven van deskundig advies en ondersteuning voor lokale public relation activiteiten, zoals 

een informatiepakket (‘leskoffertje’) (1.8) 
 
 
2. De goede herder en de trouwe waakhond. 
Als ogen en oren fungeren voor mogelijke bedreiging van ons cultureel erfgoed vondsten en zo 
nodig invloed uitoefenen bij overheden die betrokken zijn bij besluitvorming over archeologie. 
o Opbouwen van een oog- en oornetwerk: 

o Informeren van het publiek over de waakhondfunctie en vragen op te treden als ogen 
en oren (2.1) 

o Werven contactpersonen in de regio (2.3) 
o Organisatie van minimaal één jaarlijkse bijeenkomst (regiodag) van bestuur, Ruimte-

lijk Ordening-groep (RO-groep) en contactpersonen voor het uitwisselen van kennis 
en informatie (2.4) 

o Opbouwen en onderhouden van juridische expertise ten aanzien van RO:  
o RO-groep adviseert over bestemmingsplannen en verzorgt publicatie (2.6) 
o Organiseren van een RO-opleiding voor geïnteresseerden (2.7)  

o Uitbrengen van advies aan gemeenten tav RO-zaken 
o Aanbieden van ondersteuning met archeologische en juridische (RO) kennis aan geïn-

teresseerden (2.5) 
o RO-groep geeft zelf advies (2.11) 
o Inschakelen van professioneel juridisch adviseur (2.12)  

o Contacten leggen, onderhouden en samenwerken met: 
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o Belanghebbenden en geïnteresseerden 
o Regionale en landelijke archeologische verenigingen en organisaties, zoals Brabants 

Heem (2.8) 
o Regionale samenwerkingsverbanden, zoals SAS, Monumentenfederatie (2.9) 
o Professionele archeologische organisaties en opgravingsbedrijven, zoals Archeologi-

sche dienst gemeente Eindhoven en Helmond, Archeoservice, SRE en (2.10) 
 
 
3.  De animator  
Aanbieden van diverse activiteiten en voorzieningen om een breed publiek kennis te laten maken 
met archeologie of er actief of passief mee bezig te laten zijn. 
Actief: 
o Aanbieden van faciliteiten: 

o Veldwerkactiviteiten organiseren of zelfstandig uitvoeren op vrijgegeven terreinen of 
uitvoeren onder leiding van professionele organisaties (3.8) 

o Informatie over veldwerk om vrijwilligers te werven (3.4) 
o Begeleiding vondstverwerking (3.5) 
o Informatievoorziening (3.2) 
o Stimuleren, meewerken en financiering van uitwerking en rapportage (3.6) 
o Restauratiemogelijkheden (3.1) 
o Ondersteuning bij aanleg referentiecollectie (3.3) 

o Contacten leggen en onderhouden met professionele organisaties, zodat deelname van vrij-
willigers een standaard onderdeel wordt van programma’s van eisen (3.7) 

o Onderhouden en verbeteren van vakkennis van belangstellenden (informatie over aanbod): 
o Stimuleren van deelname aan veldwerkcursussen (3.11) 
o Stimuleren van deelname aan deskundigheidsbevordering (3.12) 

Passief: 
o Informatievoorziening over aanbod en vermaak in de regio (3.14) 
o Organiseren van veldloop, excursies, lezingen, cursussen en workshops (3.15) 
o Aanbod literatuur (bibliotheek en periodieken (3.16) 
Feesten en speciale gelegenheden  
o Nieuwjaarsborrel (3.17) 
o Borrel en lezing tijdens jaarvergadering (3.18) 
o Speciale gelegenheden, zoals jubilea, lustrum, huldiging, etc. (3.19) 
 
 
4. De spin in het web. 
Zorgen voor een goede informatievoorziening tussen bestuur en publiek, overheden en geïnteres-
seerden. Naast eerder genoemde zaken:  
o Informatievoorziening organiseren (kalender, nieuwsbrief, website, email-oproepen) (4.1) 
o Achterhalen van wensen en verlangens onder andere door middel van enquêtes (4.2) 
 
 
Mede mogelijk gemaakt door… 
Dat AVKP kan floreren danken we naast onze leden en andere geïnteresseerden ook aan het en-
thousiasme, de betrokkenheid, expertise, gastvrijheid en goede samenwerking met de Afdeling 
Archeologie van de gemeente Eindhoven en Helmond en Stichting Archeoservice. Samen met de-
ze twee partijen vormen we het Archeologisch Centrum in Eindhoven. 
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ACTIEPLAN 
 

Nummer Omschrijving actieplan Naam  

1.1 Organisatie deelname manifestaties (2/jaar) AC  

1.2 Alleen actie indien gewenst (geen target) AC  

1.3 Artikel over inhoudelijk thema verzorgen, aantal? AC  

1.4 Ondersteunen activiteiten van lokale werkgroepen, zoals lezingen, 
tentoonstellingen,  (geen target) 

Tonnie  

1.5 Onderhouden AVKP website Winnie  

1.7 Contact zoeken met scholen voor maatschappelijke stages AB  

1.8 Advies public relation activiteiten, informatiepakket Ine Pulles  

2.1 Regelmatig geïnteresseerden informeren via AVKP-actueel (>3/jaar) 
en direct benaderen 

Ellen/Tonnie  

2.3 Werven contactpersonen regio voor compleet netwerk Tonnie  

2.4 Organisatie regiodag Tonnie   

2.5 Archeologische juridische RO-kennis RO groep  

2.6 RO-groep adviseert over bestemmingsplannen en verzorgt publicatie Tonnie  

2.7 Organiseren RO-opleiding (2/jaar) RO groep  

2.8 Inventarisatie verenigingen en samenwerkingsbehoefte Tonnie  

2.9 Onderhouden contacten samenwerkingsverbanden Tonnie  

2.10 Onderhouden contacten professionele organisaties Tonnie  

2.11 RO-groep geeft zelf advies RO-groep  

2.12 Inschakelen van professioneel juridisch adviseur  RO-groep  

3.1 Gebruik ruimte ACE en faciliteren begeleiding Dirk, Ben  

3.2 Gebruik bibliotheek ACE  ACE (Willemien)  

3.3 (Financieel) Ondersteunen van realisatie referentiecollectie op basis 
van plan van aanpak (geen actieve rol) 

Jacques  

3.4 Overzicht in actueel, oproep per Nieuwsflits  Ellen/Winnie  

3.5 Faciliteren woensdagavonden (informatiemap in werkruimte) Jacques  

3.6 Begeleiding en financiering uitwerking en rapportage Tonnie  

3.7 Contacten onderhouden professionals om te overtuigen van nut en 
noodzaak 

AB  

3.8 Organiseren eigen projecten eventeel onder professionele begeleiding Henk   

3.11 Informatie over veldwerkcursussen / cursus en workshops Ellen  

3.12 Informatie over cursussen / financiële vergoeding Auke  

3.14 Informatie over archeologisch vermaak in actueel en per mail Ellen  

3.15 Organisatie:  
a) archeoloop (3/jaar) 
b) lezingen (2/jaar) 
c) veldloop (1/jaar) 
d) excursies (4/jaar)  
e) cursussen (2/jaar) 

 
Herbert 
Peter 
Peter 
Peter  
Peter 

 

3.16 Onderhoud eigen collectie bibliotheek, boeken en periodieken Carel  

3.17 Nieuwjaarsborrel Tonnie  

3.18 Borrel en lezing bij jaarvergadering Tonnie  

3.19 Speciale gelegenheden, nader in te vullen Auke  

4.1 Informatievoorziening: actueel (5/jr), website, email (naar behoefte) Ellen/Winnie  

4.2 Organisatie enquête wensen en verlangens (1 per 2 jaar) Ellen  

 
Toelichting op afkortingen 
AA  AVKP Actueel (Ellen, Peter, Tonnie) 
AC  Activiteiten Commissie (Carel, Ellen, Frank, Ine, Jacques, Laurens, Peter) 
AL  ArcheoLoop (Frank, Herbert, Jennie) 
ACE  Archeologisch Centrum Eindhoven (Nico, Willemien, Ben, Dirk) 
RO groep Ruimtelijke Ordening groep (Jan, Jacques, Fokko, Ria, Tonnie)  
AB   AVKP Bestuur (Auke, Ellen, Henk, Ine, Jacques, Peter, Tonnie, Winnie) 


