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1.  De Stichting BOS (Bevordering van de Onderwater- en Scheepsarcheologie) wil jaarlijks  
     een  waardering toekennen aan amateurarcheologen die zich op het gebied van de   
     maritieme archeologie verdienstelijk hebben gemaakt. De waardering zal door het bestuur  
     van de Stichting BOS uitgereikt op de jaarlijks Schervendag van de LWAOW. 
     Deze waardering kan beschikbaar gesteld worden aan zowel een individuele  
     amateurarcheoloog als een groep amateurarcheologen en zal bestaan uit een oorkonde  
     met daarop de vermelding van de verdienste en een blijk van waardering betrekking  
     hebbende op de scheepvaart of maritieme archeologie. 
     
     In aanmerking komen nominaties van personen of groepen die zich op één of meerdere  
     van de volgende wijzen verdienstelijk hebben gemaakt, door: 

- Actieve inzet in ‘in het veld’ voor een groep onderzoekers of voor een bepaald project; 
- Inzet als bestuurder, binnen de LWAOW, maar ook in andere gremia de maritieme 

archeologie vertegenwoordigend; 
- Het publiceren van resultaten van onderzoeken van maritiem archeologische aard (bij 

voorkeur met een relatie naar de LWAOW); 
- Het presenteren van onderzoeksresultaten door middel van lezingen/voordrachten, 

tentoonstellingen etc. 
- Het opkomen voor maritiem archeologische belangen (zoals bij RO-procedures, w.o. 

het opstellen van Archeologische waardekaarten) 
-  Het onderhouden van contacten met professionele instellingen in de maritieme 

archeologie (zoals door vondstmeldingen, uitwisselen van gegevens). Hierbij speelt de 
kwaliteit van deze activiteiten uiteraard een rol. 

 
Een combinatie van genoemde activiteiten strekt een aanbeveling.  

 
2.  Voordracht om een individuele amateurarcheoloog of groep amateurarcheologen in  
     aanmerking te doen komen voor de Jef van den Akkerprijs kan geschieden door: 
     -   besturen van verenigingen of stichtingen die zich bezig houden met de maritieme  
         archeologie; 
     -   individuele personen die werkzaam  zijn of op andere wijze actief zijn in de maritieme  
         archeologie. 
 
3.  De voordracht 
     De voordracht dient voor 1 november, voorafgaande aan het jaar waarin de Schervendag     
     wordt georganiseerd, bij het secretariaat van de LWAOW te worden ingediend. De  
     voordracht dient met  duidelijk omschreven argumenten te zijn omkleed. 
     De bij het secretariaat van de LWAOW ingediende voordracht(en) worden aan het  
     bestuur van de Stichting BOS voorgelegd. 
 
4.  Toekenning 
     De ingezonden voordrachten worden beoordeeld door een team, bestaande uit tenminste 
     drie personen dagelijks werkzaam in de maritiem archeologie. Uit de inzendingen wordt  
     een keuze gemaakt  voor toekenning van de waardering.  
     Per jaar wordt ten hoogste één waardering toegekend. 
     Tegen  toekenning van de waardering is geen beroep mogelijk en over de beslissing  
     wordt niet gecorrespondeerd. 
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