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SAME N\ry8 RKIN G S OVE RE E NKO M S T

Partijen:

de vereniging AWN-Vereniging van vrijwilligers in de archeologie, statutair
gevestigd te 's-Gravenhage, vertegenwoordigd door mevrouw T. van de Rijdt
Van de Ven, algemeen voorzitter,

hiema te noemen 'de AWN',

- de Vereniging van Ondernemers in Archeologie, statutair gevestigd te Leiden,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw C. Leeflang, secretaris,

hierna te noemen 'de VOiAo,

en gezamenlijk te noemen 'partijen',

OVERWEGENDE DAT:

het doel van deze overeenkomst is:

het bevorderen van een intensieve samenwerking tussen partijen,

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

1. Samenwerking

a. Partijen zullen zich inspannen om de inzet van AWN-vrijwilligers bij archeologische
ondezoeksprojecten van VoiA-leden zo goed mogelijk te faciliteren.

b. De VOiA stimuleert haar leden om de inzet van AWN-vrijwilligers bij archeologische
onderzoeksproj ecten te bevorderen.

c. De AWN stimuleert haar leden om zich als vrijwilliger in te zetten voor archeo-
logische onderzoeksprojecten van leden van de VOiA.
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d. Partijen zullen het maken van nadere uniforme afspraken en overeenkomsten tussen
de AWN en haar af<lelingen enerzijds, en de VOiA en haar leden anderzijds,
bevorderen.

e. Partijen zullen hun leden regelmatig infomeren over de in het kader van deze

overeenkomst tot stand gekomen nadere afspraken cn overeenkomsten.

Uitwisseling van kennis en vaardigheden

a. Partijen zullen bevorderen dat VOiA*leden en AWN-vrijwilligers komen tot een

nadere uitwisseling van kennis en vaardigheden inzake archeologisch onderzoek in
het algemeen, en concrete onderzoeksprojecten in het bijzonder.

b. De AWN streeft emaar de archeologische deskundigheid van haar leden te

bevorderen.

c. De VOiA streeft emaaÍ de AWN en haar afclelingen te ondersteunen bij het
bevorderen van de archeologische deskundigheid van haar leden.

Jaarlijks overleg

a. Partijen zullen tenminste eenmaal per jaar, bij voorkeur in december, in gezamenlijk
overleg de volgende onderwerpen evalueren:

i. de mate waarin de uitwisseling van kennis en vaardigheden gestalte heeft
gekregen,

ii. eventuele knelpunten die zich hebben voorgedaan bij de inzet van vrijwilligers bij
archeologisch onderzoek door VoiA-leden.

iii. de wijze waarop aan deze overeenkomst overige uitvoering is gegeven.

b. Partijen zullen van de uitkomsten van deze evaluaties gebruik maken voor het
opstellen van een gezamenlijk jaarplan dat als deel van deze overeenkomst wordt
beschouwd. Het eerste jaarplan wordt in december 2012 opgesteld.

c. Partijen zullen van de evaluatie en het jaarylan gezamenlijk schriftelijk verslag doen
en dit verslag voorleggen aan hun individuele besturen.

3.
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4. Looptijd

Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde duur.

5. Beëindiging

Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst te beëindigen door middel van een aange-

tekende brief.

Ondertekening

Amersfoort, 12 januar\ 2012,

namens de AWN,

T. Van de Rijdt - Van de Ven

namens de VOiA,

C. Leeflang
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