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INLEIDING 
 
De Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland (AVKP) is een afdeling van  AWN Vereniging 
van Vrijwilligers in de Archeologie. AVKP omvat de regio Zuidoost Brabant en deels de regio Den 
Bosch. AWN en onze vereniging hebben een tweeledig doel: archeologie bevorderen (vergroten 
publiek bewustzijn en invloed uitoefenen bij overheden) en archeologie zelf beoefenen. Voor de pe-
riode 2016-2021 zijn deze doelen vertaald in vier rollen voor AVKP. Deze rollen zijn hieronder ver-
taald in taken, die zijn uitgewerkt in een concreet actieplan (zie pagina 3). 
 
1. De missionaris 
Vergroten van het publieke bewustzijn van de waarde van ons cultureel erfgoed. 
o Presenteren afdeling op extern georganiseerde evenementen (1.1) 
o Presenteren maquettes en displays bibliotheek Eindhoven, preHistorisch Dorp, het Erfgoedhuis 

en de ArcheoHotspot (1.2) 
o Inhoudelijk informeren via regionale pers (1.3) 
o Faciliteren van plaatselijke acties van leden om de regio te informeren, zoals lezingen.  (1.4) 
o Onderhouden eigen AVKP Website (1.5) 
o Bijdragen aan maatschappelijke stages (1.7) 
o Leden deskundig adviseren en (laten) ondersteunen voor public-relation activiteiten in de eigen 

woonplaats, zoals een informatiepakket (1.8) 
o Verzorgen van een kader voor het bemensen van de ArcheoHotspot (1.9)  

In het kader van de realisatie van de nieuwe “ArcheoHotspot” is de AVKP medeplichtig gewor-
den aan het bereiken van het doel van de “ArcheoHotspot”. Het doel is om het archeologische 
gedeelte van het “Erfgoedhuis” open te stellen voor publiek. Hiertoe moeten bezoekers ont-
vangen en door de ruimte rondgeleid kunnen worden. Publiekseducatie kan hiervan een on-
derdeel zijn (moeten we nog nader invulling aan geven / programmeren). De hiertoe opgerichte 
pool van vrijwilligers drijft hoofdzakelijk op AVKP leden ondersteund door de medewerkers van 
het Erfgoedteam van de gemeente. 

 
2. De goede herder en de trouwe waakhond. 
Als ogen en oren fungeren voor mogelijke bedreiging van ons cultureel erfgoed en archeologische 
vondsten en zo nodig invloed uitoefenen bij overheden die betrokken zijn bij besluitvorming over 
archeologie. 
o Opbouwen van een oog- en oor-netwerk: 

o Informeren van leden over de waakhondfunctie en vragen op te treden als ogen en oren 
(2.1) 

o Werven van actieve leden in de regio als contactpersoon (2.3) 
o Organisatie van minimaal een jaarlijkse bijeenkomst (AVKP-regio-dag) van bestuur, RO-

deskundigen en contactpersonen voor het uitwisselen van kennis en informatie (2.4) 
o Opbouwen en onderhouden van juridische expertise ten aanzien van RO:  

o Informatie verzamelen over RO wetten Advisering en publiceren over RO-zaken  (2.6) 
o Organiseren van een RO-opleiding (2.7)  

o Uitbrengen van advies aan gemeenten ten aanzien van RO-zaken. 
o Aanbieden van ondersteuning met archeologische en juridische (RO) kennis, bijvoorbeeld 

aan contactpersonen of heemkundekringen (2.5) 
o Ondersteuning aan contactpersonen of heemkundekringen ten aanzien van het zelfstandig 

opstarten van bestuursrechtelijke procedures. 
o Waar nodig als AVKP zelf bestuursrechtelijke procedures aangaan. 



 2 

o RO-advies geven aan leden, heemkundekringen en andere erfgoedorganisaties over be-
stemmingsplannen, omgevingsvergunningen en handhaving  2.11) 

o Inschakelen van professioneel juridisch adviseur (2.12)  
o Contacten leggen, onderhouden en samenwerken met: 

o Andere regionale en landelijke archeologische verenigingen en organisaties (2.8) 
o Regionale samenwerkingsverbanden (Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband, 

Monumentenfederatie, Stichting Brabants Heem, Noordbrabants Archeologie Genoot-
schap, Henri van Abbe Stichting (2.9) 

o Professionele archeologische organisaties (Erfgoedteam Eindhoven, Archeologen van 
Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant, gemeentelijke en regioarcheologen van Den Bosch 
en Tilburg  en archeologische bedrijven die vaak in onze regio onderzoek doen (2.10) 

 
3.  De organisator van activiteiten  
Aanbieden van diverse activiteiten en voorzieningen om zoveel mogelijk leden actief of passief be-
zig te laten zijn met archeologie. 
Actief: 
o Aanbieden van faciliteiten: 

o Veldwerkactiviteiten onder begeleiding van professionele organisaties (3.20) 
o Informatie over veldwerk om vrijwilligers te werven (3.4)  
o Onze leden informeren over mogelijkheden om aan veldwerk onder leiding van professio-

nele organisaties mee te werken. 
o Begeleiding vondstverwerking (3.5) 
o Toegang tot wetenschappelijke informatie (3.2): bibliotheek en het professionele netwerk. 
o Stimuleren, meewerken aan uitwerking en rapportage (3.6) 
o Restauratiemogelijkheden (3.1) 

o Contacten leggen en onderhouden met professionele organisaties en gemeenten, zodat deel-
name van vrijwilligers een standaard onderdeel wordt van programma’s van eisen (3.7) 

o Organiseren van (kleine) projecten in eigen beheer (3.8) 
o Onderhouden en verbeteren van vakkennis van vrijwilligers door het organiseren en aanbieden 

van: 
o veldwerkcursussen (3.11); 
o deskundigheidsbevordering (3.12) 
o cursussen (bijvoorbeeld een Basiscursus Archeologie) (3.13) 
o en lezingen. 

Passief: 
o Informatievoorziening over aanbod lezingen en soortgelijke activiteiten in de regio (3.14) 
o Organiseren van veldloop, excursies, lezingen en cursussen (3.15) 
o Aanbod literatuur (bibliotheek en periodieken (3.16) 
Feesten en speciale gelegenheden  
o Nieuwjaarsborrel (3.17) 
o Borrel en lezing tijdens jaarvergadering (3.18) 
o Speciale gelegenheden, zoals jubilea, lustrum, huldiging, et cetera (3.19) 
 
4. De netwerker.  
Zorgen voor een goede informatievoorziening tussen bestuur en publiek, overheden en leden. 
Naast eerder genoemde zaken:  
o Informatievoorziening organiseren (kalender, ledenbrief, website, email-oproepen) (4.1) 
o Achterhalen van ledenbehoeftes onder andere door middel van enquêtes (4.2) 
o Contacten onderhouden met het Erfgoedhuis (Archeologie en Eindhoven in Beeld) (4.3) 
 
Mede mogelijk gemaakt door… 
Dat AVKP kan floreren danken we naast onze leden ook aan het enthousiasme, de betrokkenheid, 
expertise, gastvrijheid en goede samenwerking met het erfgoedteam  van de gemeente Eindhoven 
per 2015 samen met Eindhoven in Beeld ondergebracht in het “Erfgoedhuis”. 
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ACTIEPLAN 
 

Nummer Omschrijving actieplan Naam 
1.1 Organisatie deelname manifestaties (2/jaar) EGT 
1.2 Alleen actie indien gewenst (geen target) EGT 
1.3 Artikel over inhoudelijk thema verzorgen (geen target) EGT 
1.4 Ondersteunen activiteiten van lokale werkgroepen, zoals lezingen, tentoon-

stellingen (geen target) 
AB 

1.5 Onderhouden AVKP website Winnie 
1.7 Contact zoeken met scholen voor maatschappelijke stages AB 
1.8 Advies public relation activiteiten, informatiepakket Ine Pulles 
1.9 Opzetten vrijwilligers pool Archeohotspot EGT/Theo/Herbert 
2.1 Regelmatig leden informeren via AVKP-actueel en direct benaderen (3/jaar) Ellen/Tonnie 
2.3 Werven contactpersonen regio voor compleet netwerk Tonnie 
2.4 Organisatie AVKP-regiodag Tonnie, Ellen  
2.5 Archeologische juridische RO-kennis RO adviesgroep 
2.6 RO-groep adviseert over bestemmingsplannen en verzorgt publicatie Tonnie 
2.7 Organiseren RO-opleiding (2/jaar) RO adviesgroep 
2.8 Inventarisatie verenigingen en samenwerkingsbehoefte Tonnie 
2.9 Onderhouden contacten samenwerkingsverbanden Tonnie 
2.10 Onderhouden contacten professionele organisaties Tonnie 
2.11 RO-groep geeft zelf advies RO-adviesgroep 
2.12 Inschakelen van professioneel juridisch adviseur  RO-adviesgroep 
   
3.1 Gebruik ruimte ACE en faciliteren begeleiding Dirk, Ben 
3.2 Gebruik bibliotheek ACE  EGT (Willemien) 
3.4 Overzicht in actueel, oproep per Nieuwsflits  Ellen/Winnie 
3.5 Faciliteren woensdagavonden Ben, Dirk 
3.6 Begeleiding van uitwerking en rapportage Vacature 
3.7 Contacten onderhouden professionals om te overtuigen van nut en noodzaak AB 
3.8 Organiseren eigen projecten onder professionele begeleiding Vacature 
3.11 Informatie over veldwerkcursussen / eigen cursus AB/AC 
3.12 Informatie over cursussen / financiële vergoeding Auke 
3.13 Organisatie Basiscusus Archeologie Herbert, Peter 
3.14 Informatie over archeologisch vermaak in actueel en per mail Ellen 
3.15 Organisatie:  

a) archeoloop (3/jaar) 
b) lezingen (2/jaar) 
c) veldloop (1/jaar) 
d) excursies (4/jaar)  
e) cursussen (2/jaar) 

EXC 

3.16 Onderhoud eigen collectie bibliotheek, boeken en periodieken Carel 
3.17 Nieuwjaarsborrel AB/AC 
3.18 Borrel en lezing bij jaarvergadering AB/AC 
3.19 Speciale gelegenheden, nader in te vullen Auke 
3.20 Veldwerkactiviteiten onder leiding van professionele organisaties Algemeen 
4.1 Informatievoorziening: actueel (5/jaar), website, Email (naar behoefte) Ellen/Winnie 
4.2 Organisatie enquête ledenbehoefte (1-2/jaar) Ellen 
4.3 Regelmatig overleg met leden Eindhoven in Beeld en ErfgoedTeam Tonnie, Ellen, Peter 

 
Toelichting op afkortingen 
AA = AVKP Actueel (Ellen, Peter, Tonnie) 
AC = Activiteiten Commissie (Carel, Ellen, Frank, Ine, Laurens, Peter, Theo) 
EXC = Excursie Commissie (Carel, Wim, Herbert, Frank, Johan, Peter) 
EGT = Archeologische sectie Erfgoedhuis (Angelique, Nico, Theo, Willemien, Ben, Dirk) 
RO adviesgroep = Ruimtelijke Ordening groep (Ria, Tonnie)  
AB = AVKP Bestuur (Auke, Ellen, Ine, Peter, Herbert, Tonnie, Winnie, Vacature) 

 


