
Nummer Kamer van Koophandel: 70610150 

RSIN / fiscaal nummer: 858393165 

Contactgegevens  
Helinium, Westlandseweg 258, 3131 HX Vlaardingen. 
e-mail: awn.helinium@gmail.com 

Naam van de vereniging 
Archeologische Werkgroep Helinium, Afdeling 8 van AWN, vereniging van vrijwilligers in de archeologie. 

Doelstelling 
Helinium is een afdeling van de AWN (Vereniging  van Vrijwilligers in de Archeologie). Helinium onderschrijft de statuten van de 
AWN.  

De statutaire doelstelling van Helinium luidt als volgt: De vereniging stelt zich ten doel het beschermen en behouden van het 
archeologisch erfgoed van Zuid-Holland en het bevorderen en beoefenen van de archeologie en haar hulpwetenschappen, en 
met name met betrekking tot de regio waar deze vereniging is gevestigd, een en ander met inachtneming van de doelstelling en 
het beleid van de hoofdvereniging.  
Wij zijn hoofdzakelijk actief in de Maasmondregio. De werkavonden vinden plaats in Vlaardingen. 

Beleidsplan / activiteiten 
We trachten dit te bereiken door een ze breed mogelijke inzet van middelen. Elke woensdagavond is er voor leden en 
donateurs een werkavond waarop gewerkt wordt aan diverse projecten. Elke eerste zaterdag van de maand wordt er een 
activiteit georganiseerd zoals museumbezoek of een fietstocht. Een aantal leden is actief op het Educatief Archeologisch Erf in 
de Broekpolder. Ook werken we nauw samen met de archeologen van de gemeentes Vlaardingen en Rotterdam. Enige leden 
van Helinium zijn een of meer dagdelen per week werkzaam als vrijwilliger op het Archeologisch en Bouwhistorisch Depot van 
de gemeente Vlaardingen. 
Helinium geeft drie maal per jaar het digitale blad Terra Nigra uit voor leden en donateurs. Lezingen zijn voor iedereen vrij 
toegankelijk. Wij staan regelmatig met een kraam op bijeenkomsten als Open Monumentendag, de Haring en Bierfeesten en op 
buurtbijeenkomsten. Ook organiseren we samen met de archeologen van de gemeente de jaarlijkse Nationale 
Archeologiedagen in Vlaardingen. 

Middelen 
De geldelijke middelen komen uit de jaarlijkse retributie van de AWN voor leden, van donateurs en overige schenkingen. 
Helinium ontvangt geen structurele jaarlijkse subsidie. Zie ook het financieel overzicht hierna. 

Vermogen  
Het vermogen van de vereniging is deels gereserveerd voor de verhuizing die binnenkort gepland staat. Verder wordt het 
vermogen aangewend om de lopende activiteiten te bekostigen.  
Een eventueel liquidatiesaldo gaat naar de AWN. 
Het vermogen is uitsluitend belegd in lopende rekeningen en spaarrekeningen.  
Zie ook het financieel overzicht hierna. 

Bestuurssamenstelling 
Guus van de Poel, voorzitter, 
Albert Luten, penningmeester, 
Henny Warmerdam, lid. 
De functie van secretaris is vacant. 
Bij Helinium worden geen functies of activiteiten beloond. 

Jaarverslag 2017 
Bestuur 
Tijdens de algemene ledenvergadering op 15 februari was Hilde van Wensveen niet herkiesbaar als secretaris. De vacature 
werd niet opgevuld.  
In de drie bestuursvergaderingen stonden twee onderwerpen centraal. Ten eerste de huisvesting. We weten dat boerderij 
Hoogstad wordt verkocht. Vanwege berichten dat de gemeente aanstalten maakte dit te realiseren is een brief gestuurd aan 
B&W met het verzoek tot overleg. In een gesprek met wethouder Hoekstra werd duidelijk dat de gemeente zich zal inspannen 
voor een duurzame oplossing.  Daarnaast is het jaar 2018 bijzonder. We bestaan 60 jaar en er is de herdenking van de Slag bij 
Vlaardingen.  
Op 11 januari 2018 zijn bij Maes notaris te Vlaardingen de statuten getekend, zodat Helinium nu een zelfstandige vereniging is.  
Het aantal leden en donateurs is in 2017 iets gegroeid. Leden ontvangen sinds 2017 van de AWN het blad Archeologie in 
Nederland en AWN Magazine. Het aloude blad Westerheem is daarin opgegaan. 

Werkzaamheden 
Elke woensdagavond is er werkavond. Ze worden goed bezocht: gemiddeld zijn er 15 tot 20 personen aanwezig Er wordt 
gewerkt aan diverse projecten, waaronder de zeefmonsters van Barendrecht en het uitwerken van de grond van twee Afval 
Apart Punten.  
In 2017 waren er twee lezingen, één over de vondsten uit de spoorzone in Delft  door Martin Hoffmann en één over het  project 
Zuid-Hollandse Archeologie en Aardkunde voor het Publiek (ZHAAP) door projectleider Sjoerd Kluiving. Ook waren er twee 
video-avonden.  
Er waren meerdere excursies. De eendaagse excursies gingen naar Dordrecht, Delft, Assen en Den Haag en de limes plaatsen 
Utrecht en Arnhem. De meerdaagse excursies gingen naar Keulen, België , Cap Blanc Nez (vuursteen) en Andalusië.  
Dit jaar zijn er geen opgravingen geweest waarbij Helinium geassisteerd heeft. 

Publiciteit 
Er zijn in 2017 drie edities van  ons blad Terra Nigra verschenen met in totaal 97 pagina’s. Naast de vaste rubrieken werd weer 



een grote variëteit aan onderwerpen gepubliceerd. 
De website heeft geen veranderingen ondergaan. De agenda wordt bijgehouden, de rest is min of meer onderhoudsongevoelig. 
De Facebookpagina wordt gebruikt voor het nieuws.  

Overige activiteiten 
Leden van Helinium zijn werkzaam als vrijwilliger op het Archeologisch en bouwhistorisch depot. Het depot en Helinium 
organiseren ook gezamenlijk activiteiten zoals de Nationale Archeologiedagen (NAD) en de spreekuren (zie hierna). Nu het 
depot in het centrum van de stad is gelegen, trekken de activiteiten als de NAD meer bezoekers dan eerst, ook vanwege de 
samenwerking met de bibliotheek.  
In 2017 zijn de archeologische spreekuren niet meer in  Museum Vlaardingen gehouden, maar ‘in de wijk’ tijdens manifestaties. 
Het voordeel is dat er dan al publiek is. We hebben dit jaar gestaan in winkelcentrum De Loper tijdens de Zomermarkt en in de 
Callenburgstraat ter gelegenheid van het 135-jarig bestaan van de straat.  
Op het Educatief archeologisch erf in de Broekpolder staat nu een boerderij uit de tijd van de Vlaardingencultuur. Elke 
zondagmiddag is de boerderij gratis open voor publiek. Dit verslagjaar zijn er ruim 7200 bezoekers geweest: schoolklassen en 
losse bezoekers op de zondagen en speciale dagen als de Nationale Archeologiedagen. Het onderhoud en het gidsen op 
zondagen gebeurt deels door Helinium leden. Door Helinium leden is meegewerkt aan speciale projecten zoals het bouwen van 
een broodoven, het bakken van aardewerk en het uithakken van een replica van een IJzertijd-kano.  
Ter gelegenheid van de 1000-jarige herdenking van de Slag bij Vaardingen worden in 2018 vele activiteiten georganiseerd. 
Helinium kwam op het idee om het Tapijt van Vlaardingen te borduren met het tapijt van Bayeux als voorbeeld. Vier panelen in 
de stijl van Bayeux over de slag waren reeds voor een eerdere herdenking ontworpen door de illustrator John Rabou. Via een 
Facebookpagina en de pers zijn ongeveer 80 belangstellenden gevonden. Het project is een samenwerking met KADE40. 
Sinds september is men daar, na een voorbereiding van enige maanden, bezig met het borduren. 
De Nationale Archeologiedagen waren dit jaar in het weekend van 14 oktober. Samen met het depot hebben we in het depot 
diverse activiteiten georganiseerd die ruim 600 bezoekers trokken, waaronder veel kinderen. Op 21 januari stonden we met een 
kraam samen met de archeologen van de gemeente op de jubileum bijeenkomst van de Historische Vereniging Vlaardingen. Op 
11  februari dag stonden we ook weer samen op een bijeenkomst in de Balder om vrijwilligers voor de erfgoedsector te werven. 
Op Open Monumentendag op 9 september waren we met een kraam bij boerderij Hoogstad. 

Externe contacten 
Er is regelmatig overleg met de archeologen van de gemeente Vlaardingen. Het reguliere overleg wordt gecombineerd de 
redactievergaderingen van Terra Nigra. 
In 2017 is door enige leden de Algemene ledenvergadering van de AWN te Castricum bezocht. Daar werd Vlaardingen gekozen 
tot organisator van de ALV in 2018.  
Tweemaal per jaar is er overleg met de omliggende afdelingen van de AWN met het Erfgoedhuis van de provincie Zuid-Holland.  
Dit jaar konden we niet aanwezig zijn bij de jaarlijkse Erfgoedsoos wegens de excursie Spanje.  

Tot slot 
Jaarlijks openen we met de nieuwjaarsborrel en een praatje van de voorzitter. 2017 is ook weer uitgeluid met een kerstdiner 
waaraan iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Midden in het jaar is er dan de midzomer barbecue die ook dit jaar goed werd 
bezocht.  Op het Educatief Archeologisch Erf was een neolithische maaltijd op 8 oktober. 

Financieel overzicht 2017 
ONTVANGSTEN                         euro     UITGAVEN                                                   euro 
Bijdragen papieren T.N.              185,--    Productiekosten Terra Nigra                           157,10  
Giften                                          195,95   Aankoop boeken                                              83,85   
Ontvangen koffiegeld                   77,20    Lezingen                                                         105,--  
Verkoop boeken/tijdschriften      283,30   Huisvestingskosten                                        238,-- 
Retributie A.W.N.                        815,--    Veiligheid                                                        100,-- 
Donateurs                                    797,--    Boodschappen                                                   86,22  
Rente                                             14,91   Kantoor- en inrichtingskosten                        200,82                    
                                                                  Abonnementen en contributies                        94,39                
                                                                  Internet                                                           472,89 
                                                                  Aankoop geluidsinstallatie                                34,95          
                                                                  OVERSCHOT                                                 795,14   
                                               -------------                                                                     -------------      
Totaal                                       2.368,36   Totaal                                                           2.368,36  

                                     BALANS per 31-12-2017 
BEZITTINGEN                          euro          SCHULDEN                                                    euro 
Kas                                              30,90    Reserve voor verhuizing                               5.000,--     
Bankrekening                         2.621,28  
Spaarrekening                        6.605,61    VERMOGEN                                                4.257,79   
                                              -----------                                                                          ------------ 
                                               9.257,79                                                                           9.257,79


