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  Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie 

 
landelijk secretaris 

H. (Henk) Kluitenberg 
Grebbeweg 24-A 

3911 AW  Rhenen 
tel.: 0317-613050 

secretaris@awn-archeologie.nl 
www.awn-archeologie.nl  

 
 

 Uitnodiging voor de 66e Algemene LedenVergadering op 
 zaterdag 8 april 2017 in het Huis van Hilde te Castricum 
 
 

 Het landelijk bestuur van de AWN heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bij- 
 wonen van de 66e Algemene LedenVergadering (ALV) op zaterdag 8 april 2017 
 in het Huis van Hilde te Castricum, Westerplein 6 (zie routebeschrijving, pag. 2). 
 

 Het programma ziet er als volgt uit : 
 
 10.00 - 10.15 uur Ontvangst in het Auditorium met een kopje koffie of thee 
 10.15 - 10.20 uur Opening door de voorzitter, mevrouw dr. Tonnie van de Rijdt 
 10.20 - 10.25 uur Introductie van mevrouw Veldman door Ruud Marcus, voorzitter 
    van afdeling 9 "Noord-Holland Noord" 
 10.25 - 10.35 uur Welkomstwoord door mevrouw drs. Anouk Veldman, senior archeoloog 
    en locatie-manager van het Huis van Hilde 
 10.35 - 12.00 uur Algemene LedenVergadering (zie pag. 4) 
 12.00 - 13.00 uur Lunch in Hildes Heerlykhyd 
 13.00 - 16.00 uur Middagprogramma (zie pag. 3) 
 16.00 - 17.00 uur Afsluiting met een hapje en een drankje 
 
 In verband met de volle agenda van de ALV wordt u verzocht tijdig aanwezig te zijn. 
 
 

Deelname 
 
Als u aan deze gezellige en nuttige dag wilt deelnemen, kunt u zich aanmelden bij de landelijk 
secretaris van de AWN, Henk Kluitenberg, Grebbeweg 24-A  3911 AW  Rhenen (per post) of 
secretaris@awn-archeologie.nl (via de e-mail). 
 
Geef bij uw aanmelding, naast naam en afdeling, aan : 
- of u alleen voor het ochtendprogramma (tot 12.00 uur) komt of ook voor de lunch en het 
  middagprogramma. Aan het laatste zijn kosten verbonden : € 17,50 per persoon (zie onder). 
- of u (bij deelname aan de lunch) last hebt van voedsel-allergieën en/of dieet-wensen hebt. 
 
Na uw aanmelding ontvangt u op 31 maart 2017 per e-mail :  
a)  het verslag van de 65e ALV in 2016 
b)  het jaarverslag 2016, incl. de financiële verantwoording 
c)  het beleidsplan 2017-2021 
d)  bestuursvoorstel aanpassing lidsoorten en contributies 2018 
Op verzoek kan het ook per post worden toegezonden (eind maart). 
 
Voor deelname aan de lunch en het middagprogramma (introducés zijn welkom) dient u 
per deelnemer € 17,50 over te maken op bankrekening NL40 INGB 0000 5778 08 t.n.v.  
penningmeester AWN onder vermelding van uw naam en "deelname ALV". Na ontvangst 
van dit bedrag is uw aanmelding voor het middagprogramma definitief.  
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Locatie :  Huis van Hilde, Westerplein 6, 1901 NA  Castricum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            _____________ X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Huis van Hilde  X 
 
 
het Huis van Hilde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Openbaar vervoer 
 
Het Huis van Hilde is gevestigd aan het Westerplein in Castricum en is zeer goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer. Het plein ligt aan de achterzijde van het NS-station Castricum. 
 

Parkeren 
 
Parkeren bij het Huis van Hilde en het NS-station Castricum is gratis. U kunt ook parkeren op de 
Stationsweg en de Kramerweg in Castricum.  
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MIDDAGPROGRAMMA op 8 april 2017 
 
 
Het middagprogramma omvat drie onderdelen : 
 
1)  een rondleiding door het Huis van Hilde onder leiding van een 
     vrijwilliger  
 
2)  een rondleiding door het provinciaal Archeologisch Depot 
     onder leiding van Martin Veen en/of een van zijn collega‘s 
 
3)  een rondleiding (buiten, op loopafstand) als kennismaking met 
     een stukje conflictarcheologie onder leiding van John Heideman  
 
Elke activiteit duurt circa 50 minuten. De deelnemers zullen worden 
verdeeld in drie groepen van elk 20 à 25 personen (bij een geschatte 
ALV-deelname van circa 70 leden). 
 
Bij het tekenen van de presentielijst kan de groepskeuze worden aangegeven. 
De mogelijkheden zijn : 
 

 
13.00-13.50 uur 14.00-14.50 uur 15.00-15.50 uur 

Groep 1 
Rondleiding door het 
Huis van Hilde  

Rondleiding m.b.t. de 
conflictarcheologie  (*) 

Rondleiding door het 
archeologisch depot  

Groep 2 
Rondleiding door het 
archeologisch depot  

Rondleiding door het 
Huis van Hilde 

Rondleiding m.b.t. de 
conflictarcheologie  (*)  

Groep 3 
Rondleiding m.b.t. de 
conflictarcheologie  (*)  

Rondleiding door het 
archeologisch depot  

Rondleiding door het 
Huis van Hilde  

 
 

      het archeologisch depot (bron : http://huisvanhilde.nl/over-het-centrum/het-depot/) 
 
 
(*) binnen de AWN is medio vorig jaar de Werkgroep Conflictarcheologie van start 
gegaan als landelijk platform en aanspreekpunt voor onderwerpen met betrekking 
tot conflictarcheologie. De werkgroep wil, in overleg met de RCE en grote grond-
eigenaren als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Geldersch Landschap, ook 
veldwerkacties voor vrijwilligers initiëren en terrein-eigenaren en –beheerders 
helpen om hun kennis over het eigen bodemarchief te vergroten. Op zaterdag  
22 april 2017 organiseert deze werkgroep een eerste grote landelijke bijeenkomst 
in Soesterberg. Inlichtingen : Henk Hegeman, hehehegeman@gmail.com.  
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 Agenda van de 66e Algemene LedenVergadering van de AWN 
 op zaterdag 8 april 2017 in het Huis van Hilde te Castricum 
 
 
 

 
01 Opening door AWN-voorzitter Tonnie van de Rijdt 
 
02 Mededelingen, ingekomen stukken en vaststelling van de agenda 
 Leden kunnen onderwerpen ter bespreking aan de vergadering voorleggen. Deze onderwerpen 
 dienen minimaal 14 dagen, voorafgaande aan de Algemene LedenVergadering, schriftelijk 
 of via de e-mail (secretaris@awn-archeologie.nl) bij het landelijk bestuur te zijn ingediend. 
 
03 Verslag van de 65e ALV van de AWN op zaterdag 9 april 2016 in Eindhoven 
 
04 Jaarverslag 2016 van het landelijk bestuur en van de bestuurlijke werkgroepen 
 
05 Financiën 
 05a - Financieel jaarverslag 2016 
 05b - benoeming leden (opnieuw ingestelde) kascontrolecommissie 
    Op de Afgevaardigdendag van 12 november 2016 is vastgesteld dat een kascontrole- 
    commissie wenselijk is en hebben Ton van Bommel, Miriam de Groot  en Ben Naardin 
    zich als potentieel lid opgegeven. Afwijkend van artikel 11 lid 3f van de Statuten zullen de 
    kascommissieleden maximaal drie jaar achtereen lid zijn om roulatie mogelijk te maken, 
    met dien verstande dat één kascommissielid eenmalig vier jaar achtereen lid is van de 
    commissie, omdat we te maken hebben met een opnieuw ingestelde kascontrolecommissie. 
 05c - verslag van de kascontrolecommissie 
 05d - décharge van het landelijk bestuur 
 
06 Beleidsplan 2017-2021 
 
07 Begroting, incl. voorstel soorten lidmaatschap en contributie m.i.v. 2018 
 Voorgesteld wordt om de contributie voor het basislidmaatschap m.i.v. 2018 te verhogen naar 
 € 55,00 (zoals opgenomen in de begroting). 
 
08 Verkiezing bestuursleden 
 Het rooster van aftreden treft u aan in het landelijk jaarverslag 2016. 
 - benoeming van Henk Kluitenberg als landelijk secretaris (als opvolger van Fred v.d. Beemt) 
 - herbenoeming van Harmen Spreen als penningmeester voor de periode 2017-2021 
 - benoeming van Channa Cohen Stuart als opvolger van Ruud Raats (statutair aftredend) 
 - benoeming van Willem de Rhoter als opvolger van Jan Venema (tussentijds aftredend) 
 Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot 7 dagen voor de ALV via een schriftelijke mededeling 
 aan de landelijk secretaris, door kandidaat zelf voor akkoord ondertekend en voorzien van de steun 
 van ten minste 10 stemgerechtigde andere AWN-leden. 
 Afwijkend van artikel 14 lid 1 van de Statuten zal de vereniging het komende jaar worden bestuurd 
 door een landelijk bestuur, bestaande uit een even aantal bestuursleden. 
 
09 Huishoudelijk Reglement 
 Gezien de ontwikkelingen (voorbij en komend) vereist het HR diverse aanpassingen. Het bestuur 
 stelt voor om dat in overleg met de afdelingen te doen en dit in 2018 ter vergadering te brengen. 
 
10 Uitreiking van de Bronzen Legpenning(en) 
 
11 ALV 2018 : voorstellen voor locatie en datum 
 
12 Jaarverslag en financieel verslag van het AWN - Archeologiefonds (ter informatie) 
 
13 Rondvraag 
 
14 Sluiting 
_______________________________________________________________________________ 


