
AWN  
Vereniging van vrijwilligers in de 

archeologie

AWN-bulletin - Even bijpraten…..  november 2013

(Onder redactie van de secretaris en voorzitter)

Algemene ledenvergadering op zaterdag 12 april 2014 in 
Amsterdam

De Landelijke AWN ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op  zaterdag 12 april 
om 10.30 uur in het Allard Pierson Museum te Amsterdam. Het bestuur werk aan een 
boeiend en interessant programma. 
Het Allard Pierson Museum is het archeologisch museum van de Universiteit van 
Amsterdam genoemd naar Allard Pierson, de eerste hoogleraar in 
kunstgeschiedenis, esthetica en moderne talen en letteren aan deze universiteit.  Het 
Allard Piersum Museum is gehuisvest aan de Turfmarkt 127 te Amsterdam. 
De agenda met het programma zal in de volgende Westerheem worden 
gepubliceerd. Voorts is de agenda vanaf dat moment te vinden op de website van de 
AWN: www.awn-archeologie.nl

TV programma van dinsdag 22 oktober 2013 – EenVandaag
'Vrijwilligers geen goedkope oplossing archeologie'

'Vrijwilligers geen goedkope oplossing archeologie' Dit was een van de onderwerpen 
in het TV programma van 22 oktober 2013 - EenVandaag
Meer dan 2.000 mensen zijn lid van de Vereniging Vrijwilligers in de Archeologie 
(AWN). Regelmatig voeren zij ook archeologisch onderzoek uit. Ook zij maken zich 
zorgen over de leegloop in de professionele archeologie. Lees hier het pleidooi van 
Tonnie van de Rijdt – van de Ven, voorzitter van de AWN. Lees meer d.m.v. 
onderstaande link. 
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/47565/_vrijwilligers_geen_goedkope_oplossin
g_archeologie_

De TV uitzending is te zien met onderstaande link:
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/47553/archeologie_in_de_put_
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Oproep voor genomineerden Bronzen legpenning

Jaarlijks wordt een oproep gedaan om leden die zeer verdienstelijk zijn voor de AWN 
te nomineren. Nominaties kunt u met een goed onderbouwde motivering per mail of 
per post zenden naar het secretariaat. Nota bene: Met de wijziging van het reglement 
Bronzen Legpenning bestaat de mogelijkheid meer dan één penning per jaar uit te 
reiken. Hiermee heeft de toekenning minder het karakter van een wedstrijd en meer 
dat van het in het zonnetje zetten van ‘kwaliteit’. 

Als u een persoon kent, die gezien de prestaties voor de amateurarcheologie in 
aanmerking komt voor de Bronzen Legpenning, dan kunt u hem of haar nog vóór 15 
maart a.s. nomineren. Stuur uw nominatie naar de landelijk secretaris, 
awn@vdbeemt.nl

Graag verwijzen wij nog naar het ‘reglement bronzen legpenning’. Nog eens 
ontvangen? Stuur een mailtje naar de secretaris, awn@vdbeemt.nl
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