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JAARVERSLAG 2020 

Inleiding 
De brandlucht hing begin van 2020 nog een tijd in het Erfgoedhuis en daarna begon corona. Dit heeft 
het helaas lastig gemaakt om activiteiten te organiseren en elkaar te blijven ontmoeten. Dat zien we 
ook terug bij de activiteiten en werkgroepen. Deze zijn vanaf april 2020 nagenoeg stil komen te liggen. 
In september is een voorzichtige herstart geweest. Helaas was deze van korte duur. We zijn continue 
met de gemeente in overleg geweest over de coronamaatregelen om te bekijken wat wel en niet kan.  
Door corona is de algemene ledenvergadering in eerste instantie uitgesteld en daarna niet 
doorgegaan. Ook hebben we voor het jaarverslag over 2020 geen informatie opgehaald uit de regio. 
 
Toch een paar lichtpuntjes: Het jaar begon wel 
leuk, actief en interessant: Tijdens de 
nieuwjaarsborrel van AVKP geeft Pieter Dijkstra 
een demonstratie over het bewerken van onder 
andere pijlpunten. Daarna gaan leden zelf aan de 
slag.  
 
Met trots kunnen we melden dat Jesper de Raad 
de winnaar is van de Archeologietalentprijs, die 
dit jaar voor het eerst is uitgereikt. Jesper is na 
zijn snuffelstage op de middelbare school lid 
geworden van AVKP en is inmiddels werkzaam 
als archeoloog. Fijn dat we als AVKP hieraan een 
beetje hebben kunnen bijdragen. 
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AVKP ORGANISATIE EN CIJFERS  

Ledenaantal en mutaties 
Aantal leden per 1-1-2020: 181 
Aantal leden per 31-12-2020: 185 
Nieuwe leden:   18 
Opzeggingen:   14 

Organisatie  
Peter Seinen neemt de rol van penningmeester over van Auke Langhout. Auke blijft ons nog wel 
fiscaal adviseren en voor ons de boekhouding doen. Afgetreden is Ruud Hemelaar. Toegetreden zijn 
Carel van den Boom, Hans Nellen en Jesper de Raad.  
 
Na de bestuurswisseling zijn de formele functies binnen het bestuur als volgt: 
Ellen van der Steen voorzitter 
Carel van den Boom vicevoorzitter  
Winnie van Vegchel secretaris 
Peter Seinen  penningmeester 
De andere bestuursleden zijn Ine Pulles, Tonnie van de Rijdt, Herbert Vorwerk, Hans Nellen en 
Jesper de Raad. Hans neemt het veldwerk op zich en Jesper sluit bij Tonnie aan voor Ruimtelijke 
ordening.  

Financieel overzicht (jaarrekening / balans / begroting) 
Peter heeft om goed in zijn rol als penningmeester te kunnen groeien een wat uitgebreider overzicht 
gemaakt, voorzien van wat uitleg over opvallende verschillen in de samenvatting van het financieel 
resultaat. Deze is opgenomen in de bijlage.  
De kascontroles heeft de boekhouding werd over 2020 in orde bevonden. 
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ACTIVITEITEN IN EINDHOVEN 

Lezingen 
In februari gaf Jan Roymans een boeiende lezing over het schijn vliegveld van Welschap. Het was 
een bovengemiddeld drukbezochte lezing voor ongeveer 40 toehoorders. Daarna konden de lezingen 
door corona niet doorgaan.  

Excursies en Archeolopen 
Er hebben geen excursies plaatsgevonden. De in mei geplande wandeltocht kon door Corona niet 
doorgaan. 

De Werkgroepen 
 
Veldwerk 
Er is samenwerking gezocht door de veldwerkgroep met Heemkundekring Helmond over een nader 
onderzoek Brunheeze. Dit heeft geen vervolging gekregen.   
Veldwerk vond plaats onder meer in Veldhoven en Valkenswaard. Een waarneming in Heeze, 
Weebosch en Kasteren. Ondanks corona gaan opgravingen wel door, het blijkt lastig om vrijwilligers 
te vinden.  
 
WIMA 
De werkgroep voor innovatieve meettechnieken voor archeologie verlegt 
haar koers. Na 5 jaar , 80 onderzoeken en de publicatie van een boek wil 
WIMA andere technieken gaan onderzoeken, zoals drones. De WIMA 
aanhaken aan een NWO project “Archaeology from Above”.  
De landelijke AWN wil de opgebouwde kennis van radaronderzoek voor 
en door vrijwilligers niet verloren laten gaan. Er wordt een mogelijk een 
landelijke werkgroep opgericht. 
 

 
Uitreiking van het eerste exemplaar aan de voorzitter  

 
Bouwhistorie 
De werkgroep bouwhistorie werkt verder aan het Eindhovens Kasteel, waarvoor oude geschriften, 
kaarten en opgravingen zijn bestudeerd en besproken. 
 
Ruimtelijke ordening 
AVKP ondersteunt vragen van twee raadsleden over archeologie bij de Vestdijk in Eindhoven.  De 
antwoorden van B&W bieden perspectief maar moet nog wel invulling krijgen. Dat zullen we als AVKP 
samen met de Henri van Abbe Stichting  actief volgen en daaraan zoveel mogelijk een bijdrage 
leveren.   
 
Biliotheek 
Jan Broertjes heeft boeken gedoneerd aan AVKP.  
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AVKP Actueel 
In 2020 verscheen AVKP-Actueel vijf keer per jaar. Daarnaast zijn nieuwsflitsen verstuurd.  
De omvang van Actueel was aanzienlijk kleiner dan andere jaren met 79 pagina’s door het ontbreken 
van activiteiten. Het belang van communicatie in coronatijd is des te groter. Er is meer aandacht 
besteed aan activiteiten die wel in coronatijd kunnen, zoals lezen en online activiteiten. 
De samenstelling van AVKP-Actueel wordt mede mogelijk gemaakt door een team van 
correspondenten in de regio.  

Het Erfgoedhuis 
Het Erfgoedhuis is in 2020 grotendeels gesloten geweest. In eerste instantie door gevolgen van de 
brand in de meterkast en daarna door Corona. Per 1 april is stadsarcheoloog Nico Arts opgevolgd 
door Peter de Boer.  
 
Nico Arts is gepromoveerd op zijn proefschrift ‘Stad en platteland op het zand. Een archeologische 
biografie van landschappen en samenlevingen in de Kempen, 1100-1650’, die hij gratis aan alle 
AVKP–leden aanbiedt.  

Activiteiten Eindhoven 
 
Veldloop  

Op 12 januari vond een veldloop plaats onder begeleiding van Pieter Dijkstra en de steentijd 

werkgroep met circa 25 liefhebbers op zoek naar steentijd. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



 Jaarverslag AVKP 2020 6 

 

ACTIVITEITEN IN DE REGIO 

De Regiodag 
Het thema van de Regiodag in de Tiendschuur 
in Best was gericht op de toekomst voor 
archeologie. Kernvragen waren: Zit archeologie 
in het slop? En biedt heemkunde uitkomst? Wat 
het afgelopen decennium heeft opgeleverd, nu 
gemeenten een eigen archeologiebeleid 
moeten maken? En meer specifiek: wat heeft 
het ons als vrijwilligers gebracht? 
Er was een mooie opkomst van 19 
vertegenwoordiger van onder meer 
heemkundekringen en archologische 
werkgroepen uit de regio. Weerderheim kon 
niet aanwezig zij hen heeft schriftelik antwoord 
gegeven op de vragen om toch deel te nemen 
aan de discussie van de regiodag. 
 
Regioarcheoloig Ria Berkvens presenteerde het aanbod van ODZOB voor evaluatie van het 
gemeentelijk archeologiebeleid en Ruud Hemelaar vertelde hoe ze in Schijndel / Meierijstad door 
afspraken tussen de heemkundekring en de gemeente de rol van vrijwilligers hebben kunnen 
versterken. 
 
Aan het begin van de vergadering kunnen we kennismaken met Peter de Boer, de nieuwe 
stadsarcheoloog van Eindhoven en opvolger van Nico Arts. Tot slot is er, zoals gebruikelijk, een 
rondje om nieuws en ervaringen uit te uitwisselen. Na de vergadering is er een rondleiding in de 
Aarlese Hoeve, de tot nu oudst bekende nog bestaande boerderij van West-Europa.  

CARE 
Het project Community Archaeology in Rural Environments (CARE) gaat samen met bewoners op 
zoek naar de geschiedenis van enkele dorpen in Het Groene Woud. Het maakt deel uit van een 
internationaal programma. Bij CARE werken inwoners en archeologen nauw samen in het onderzoek 
naar de geschiedenis van hun dorp.  
 
De planning was om rond de zomer verschillende onderzoeken in de regio uit te voeren. Deze zijn 
door corona uitgesteld.  

Activiteiten in de Regio  
Er is vanwege corona geen informatie opgehaald over activiteiten in de regio 
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BIJLAGE 1 - FINANCIËN RESULTATEN EN 
MEERJARENBEGROTING 

Samenvatting financieel resultaat 
Tabel 1 geeft de samenvatting van het financieel resultaat voor 2019 en 2020, alsmede de begroting 
voor 2021. 
In de kolommen staan telkens de baten en de lasten voor de begroting en de werkelijke uitgaven voor 
de jaren 2019 en 2020. Voor het jaar 2021 kan uiteraard alleen de begroting gegeven worden. 
De posten in de rijen zijn opgesplitst naar categorie, die weer verder opgesplitst zijn naar items. . 
Eenieder die benieuwd is welke soort uitgaven onder een item vallen, kan deze lezen in de Toelichting 
van de aard van de items 
 
Toelichting financieel resultaat 
Tabel 2 geeft per post de verschillen en een korte toelichting op het verschil weer. Ik wil mij hier 
beperken tot een toelichting voor grote afwijkingen (negatief en positief) van meer dan honderd Euro 
tussen begrote en werkelijke kosten.  
 
Toelichting op de begroting van 2021 
Tabel 3 geeft voor iedere post een toelichting op de afwijkingen van de begroting voor 2021 ten 
opzichte van 2020. 
 
Extra toelichting op de post Projecten 
In 2019 hield de Werkgroep voor Innovatieve Meettechnieken in de Archeologie op te bestaan. De 
AWN vond het jammer dat deze mooie meettechniek, de bodemradar, zou verdwijnen voor 
vrijwilligers. De AVKP heeft het financiële beheer van de apparatuur en de projecten op zich 
genomen, in afwachting van het volledig uitrollen van de zelfstandige Landelijke Werkgroep voor 
Geofysische Meettechnieken in de Archeologie. De AVKP heeft een deel van de overname van de 
apparatuur voorgeschoten en de baten van de projecten die de WGMA uitvoert komen nu ten goede 
aan de AVKP. 
De begroting voor 2021 gaat uit van de baten van twee WGMA projecten. 
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Tabel 1  Samenvatting financieel resultaat 
 

 
  

Resultaten AVKP    Begroting 2019    Werkelijk 2019    Begroting 2020    Werkelijk 2020    Begroting 2021

Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten 

Bestuur

Verzendkosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ledenbijeenkomsten 0 -300 0 -350 0 -300 0 -115 0 -300

Attenties 0 -100 0 -321 0 -100 0 -113 0 -100

Public relations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

0 -400 0 -670 0 -400 0 -228 0 -400

Verschil-begroting-werkelijk -270 172

Algemeen

Lidmaatschappen 0 -50 0 0 0 -50 0 -50 0 -50

Reisonkosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AWN-retributie 1300 0 1923 0 1700 0 1840 0 1700 0

Giften 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

1300 -50 2023 0 1700 -50 1840 -50 1700 -50

Verschil-begroting-werkelijk 773 140

Opleiding/training

Lezingen 0 -450 500 -747 0 -450 0 -100 0 -450

Excursies 0 -200 0 -25 0 -200 0 0 0 -200

Boeken / abonnementen 0 -100 0 0 0 -100 0 -172 0 -200

Overige (Regiodag / Jubilea) 0 -400 0 -270 0 -400 0 -397 0 -400

Cursussen 0 0 2000 -2000 0 0 502 -356 0 0

----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

0 -1150 2500 -3042 0 -1150 502 -1026 0 -1250

Verschil-begroting-werkelijk 608 626

Veldwerk

Gereedschap 0 0 0 -43 0 0 0 0 0 -500

Veldwerk 0 -1000 533 -1199 0 -1000 0 -274 0 -1260

Projecten 0 0 0 0 0 0 1585 -729 1500 0

----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

0 -1000 533 -1242 0 -1000 1585 -1003 1500 -1760

Verschil-begroting-werkelijk 291 1582

Diversen

Ontvangen rente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overig 0 -150 0 -114 0 -150 0 -144 0 -150

----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

0 -150 0 -114 0 -150 0 -144 0 -150

Verschil-begroting-werkelijk 36 6

Totaal 1300 -2750 5055 -5068 1700 -2750 3927 -2450 3200 -3610

Exploitatiesaldo -1450 -13 -1050 1476 -410

Verschil-begroting-werkelijk 1437 2526

Saldo eigen vermogen 14509 13059 14496 13446 15972 15562
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Tabel 2  Toelichting op verschillen tussen begroting en werkelijke uitgaven 
 

 
 
 

Tabel 3  Toelichting op verschillen tussen begroting 2020 en 2021 

 
 
 
 
 

  

Verschil Toelichting

Begroting

Werkelijk

Post 2019

Bestuur -270 Eindhoven in Beeld deed niet meer mee met de borrel

Extra kosten door onverwacht afscheid Tonnie als voorzitter

Algemeen 773 Hoger tarief retrobutie per lid, met ingang van 2019

Gift van Nico

Opleiding/training 608 Minder uitgaven voor lezingen

Minder uitgaven voor excursies en boeken

Minder kosten organisatie Regiodag

Veldwerk 291 Bijdragen Gemeente en landelijke AWN voor Care Woensel

Diversen 36

Totaal 1437 Som van bovenstaande verschillen

Post 2020

Bestuur 172 Niet doorgaan ALV door Corona

Algemeen 140 Onderschatting opbrengst retrobutie: Tilburg nog in onze regio

Opleiding/training 626 Niet doorgaan lezingenprogramma door Corona

Surplus aan inkomsten van de Basiscursus Archeologie

Veldwerk 1582 Extra inkomsten projecten bodemradar WGMA

Diversen 6

Totaal 2526 Som van bovenstaande verschillen

Verschil begroting 2021-2020

Post Lasten Baten Toelichting

Boeken / abonnementen -100 Realistrischer budget 

Gereedschap -500 Materialen voor uitvoering van opgravingen AVKP

Veldwerk -260 Extra kosten project Woensel Ondergronds

Projecten 1500 Geschatte inkomsten projecten bodemradar WGMA
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Financiële balans 
 
Tabel 4 AVKP Balans 2020 
 

Activa Euro Passiva Euro 
 31-12-2019   

Bank 18.837 Te betalen 4.341 

Vorderingen 0 Eigen vermogen 14.496 
Overig 0 Totaal 18.837 

Totaal 18.837   

    

 31-12-2020   

Bank 15.972 Te betalen 0 
Vorderingen 0 Eigen vermogen 15.972 

Overig 0 Totaal 15.972 
Totaal 15.972   
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BIJLAGE 2 - CONTACTGEGEVENS   

 
Vereniging: Gasfabriek 2a 

5613 CP Eindhoven 
www.awn-archeologie.nl/23 
awnafdeling23@gmail.com 

Voorzitter: Ellen van der Steen 

Vicevoorzitter: Carel van de Boom 

Penningmeester: Peter Seinen 

Secretaris: Winnie van Vegchel 

Bestuurslid: Ine Pulles  

Bestuurslid: Tonnie van de Rijdt 

Bestuurslid: Herbert Vorwerk 

Bestuurslid: Carel van den Boom 

Bestuurslid: Jesper de Raadt 

Veldwerk coördinator: Hans Nellen 

Adviseur: Nog in te vullen 

Bibliotheek: Dirk Vlasblom en Carel van den Boom 

Ledenadministratie: Winnie van Vegchel 

Ledenbrief AVKP-Actueel redactie: Ellen van der Steen 
Peter Seinen 
Tonnie van de Rijdt 
Carel van de Boom 
 

Advisering Ruimtelijke Ordening Contactpersoon Tonnie van de Rijdt 
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BIJLAGE 3 - AANGESLOTEN HHK’S EN WERKGROEPEN 

Overzicht van heemkundekringen en archeologische werkgroepen en met wie we vaste contacten 
hebben.  
 
1. Asten - Someren Heemkundekring "De Vonder"  
2. Best: Heemkundekring Dye van Best 
3. Bladel Villa Pladella   
4. Boekel Heemkundekring Sint Achten op Boeckel 
5. Boxtel/Liempde 
6. Cranendonck Werkgroep Archeologie van Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’  
7. Deurne Archeologie HKK H.N. Ouwerling 
8. Erp Archeologische werkgroep van Heemkundekring Erthepe 
9. Geldrop Heeze-Leende 
10. Helmond (gemeentelijk archeoloog i.s.m. AVKP, werkgroep historie Brandevoort, 

Heemkundekring Helmont, Monumentenwerkgroep Helmond) 
11. Lieshout “t Hof van Liessent  
12. Mierlo: Heemkundekring Myerle 
13. Schijf AWN Werkgroep  
14. St Oedenrode, Archeologische Werkgroep Sint-Oedenrode 
15. Son en Breugel, heemkundekring  
16. Uden, archeologische werkgroep Heemkundekring Uden 
17. Valkenswaard, archeologische werkgroep heemkundekring Weerderheem 
18. Vessem-Wintelre-Knegsel Heemkundevereniging De Hooge Dorpen. 
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BIJLAGE 4 - AVKP WERKGROEPEN 

Dit is een overzicht van thema’s en activiteitenclusters. Voor sommige werkgroepen zijn trekkers en 
werkgroepleden bekend, voor andere is dat nog niet of onvoldoende duidelijk  

 
1. Vondstverwerking (Scherven-Puzzel-Team) 

Hieronder verstaan we het wassen, sorteren, plakken, tellen, determineren, uittekenen, 
fotograferen, e.d. van vondsten op het EGH. Aansturing Erfgoedteam, gem Eindhoven en 
begeleiding vinden plaats door de gemeentelijke door medewerkers van het: : Ben v.d. Broek en 
Dirk Vlasblom 

 
2. Publieksbegeleiding (HotSpot Gidsen):  

Het ontvangen en begeleiden van bezoekers aan de Archeo Hotspot bij alle voorkomende  
activiteiten die er plaats vinden. Een en ander onder aansturing en supervisie van de 
gemeentelijke coördinator van het EGH.  

 
3. Educatie, PR en Sociale Media (Publieks Activiteiten): 

Externe contacten ter bevordering van de archeologie en AVKP zoals voorlichting op scholen, PR, 
assisteren bij inrichten van tentoonstellingen, exposities, Nat.Arch.Dagen, e.d.  
In samenwerking met medewerkers van Erfgoedteam, gem Eindhoven  of als zelfstandige  AVKP 
activiteit. 

 
4. Restauratie werkzaamheden 

Onder leiding van gemeentelijke medewerkers (Dirk Vlasblom, c.s.) van het ACEH verrichten van 
restauratie en conservatie werkzaamheden aan vondsten van aardewerk, leer, metaal, organisch 
materiaal, e.d. 

 
5. Archiefwerkzaamheden en Vooronderzoek  

Veelal op verzoek van gemeentelijke medewerkers van het Erfgoedteam, gem Eindhoven Nico 
Arts en Theo de Jong, c.s.) verrichten van voorbereidend onderzoek in archieven, internet en 
bibliotheken naar informatie over  regionale locaties / objecten, toponiemen, etc. 

 
6. Werkgroep Innovatieve Technieken in de Archeologie  

Op verzoek van archeologische verenigingen verrichten van niet commercieel onderzoek met 
grondradar. In de toekomst mogelijk de inzet van ander nieuwe technieken (drones ?),  etc. 

 
7. Deskundigheidsbevordering  

Alle educatieve activiteiten gericht op eigen leden van de AVKP zoals Basiscursus, bijscholing, 
lezingen, e.d. 

 
8. Veldcoördinatoren 

Drie AVKP leden coördineren activiteiten gericht op assistentie bij opgravingen, onderzoek in de 
regio, vinger aan de pols functie. Ook veldlopen (oppervlakte onderzoek) en werken met de 
detector. E.e.a. in samenwerking met (regionaal-) archeologen. (WO II / conflict-arch.) 
Ruud Hemelaar (noordwest)), Theo v.d. Vleuten (Kempen) en Willem v.d. Bosch (zuidoost)  

 
9. Excursie- Archeoloop en Reizen club werkgroep: 

De nadruk ligt hier meer op het recreatieve. De werkgroep coördineert alle excursies, reizen, 
Archeolopen, museumbezoek, etc. die voor en door de AVKP worden georganiseerd. 

 
10. Introductie, mentoring en organisatie werkgroepen:   

Uitvoeren introductieprogramma (kennismaking nieuwe leden). Opzet en organisatie 
werkgroepen.  Waarderings- / belevingsonderzoek onder leden. Inhoudelijke Up-date / uitgave 
van een introductiebrochure. 

 
11. Externe Contacten en Juridische zaken 

Alle contacten waarbij de AWN - AVKP kan worden ingezet met gemeenten (RO-werk), 
heemkundekringen, belangenverenigingen en externe partijen (ZLTO, e.d.). 
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12. Bouwhistorie en kastelen 

Ontwikkelen en delen van expertise op het gebied van bouwhistorie in relatie tot archeologie. 
E.e.a. gericht op de regio. 

 
13. Historisch koken 

Onderzoek naar eetgewoonten, diëten, gewassen, bereidingswijzen van onze voorouders en dit 
ook experimenteel bereiden. Het delen en uitdragen van deze expertise. 

 


