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Jaarverslag landelijk bestuur  
 

Het archeologisch veld verandert 
Vorig jaar schreven we reeds over de veranderingen in  het archeologische veld. Veranderingen als 
gevolg van de Erfgoedwet en Omgevingswet, gevolgen van de economisch krappe budgetten en 
met politieke en maatschappelijke tendensen, zoals meer taken naar gemeenten en een grotere rol 
voor burgers/vrijwilligers. Dat alles heeft invloed op onze positie als vrijwilligers.  
 
Jaarverslag en jaaroverzicht 
Dit jaarverslag laat zien hoe we onze positie nu invullen in het ‘veld’ en hoe  we dat organiseren als 
landelijk bestuur. Het werk zelf wordt door bestuur en afdelingen in het ‘echte veld’ gedaan. Die 
laatste activiteiten laten we zien in een separaat  Jaaroverzicht 2015. 
 
Onze rol als vrijwilligers 
De veranderingen hebben consequenties op onze rol als vrijwilligers. De Erfgoedwet gaat meer 
mogelijkheden bieden voor eigen onderzoek op vrijgegeven terreinen en gaat metaaldetectie beter 
reguleren. Publieke betrokkenheid en draagvlak krijgen in de Omgevingswet een belangrijk rol 
toebedeeld. Aan ons de taak ervoor te zorgen dat archeologie goed vertegenwoordigd wordt. Veel 
van onze activiteiten doen  we samen met anderen en dat werkt door in wijze waarop we ons 
organiseren.  
Voor onze drie kerntaken, - archeologisch onderzoek, erfgoededucatie en publieksbereik en behoud 
en beheer, - betekent dat bijvoorbeeld: 

- bijdragen aan kennis; eigen onderzoek is meer mogelijk maar nog steeds beperkt, we assisteren 
wel in ruime mate gemeentelijke archeologen en archeologische bedrijven. We zijn niet alleen lid 
van een vrijwilligersorganisatie (AWN) maar ook vrijwilliger bij andere organisaties;  

- uitdragen van archeologische kennis: door eigen activiteiten op het vlak van erfgoededucatie en 
publieksbereik en doordat we aansluiten bij landelijke initiatieven zoals ArcheoHotspots, Nationale 
Archeologie Dagen, Maand van de geschiedenis en Romeinen Nu; 

- belangenbehartiging door  zorg voor behoud en beheer: deze taak krijgt een toenemend belang 
door sterke decentralisatie van verantwoordelijkheden voor  het archeologisch erfgoed. De 
Omgevingswet geeft daar  verdere invulling aan. Dit is een rol die we primair zelf doen maar die om 
effectief te zijn veel lokale en regionale samenwerking vraagt met gemeenten, provincies  én  met 
andere erfgoedorganisaties. 
 
De rol van het landelijk bestuur 
Het landelijk bestuur heeft vier hoofdtaken: 

1. afdelingen ondersteunen en hen zo nodig ook stimuleren bij het vervullen van de drie eerdere 
genoemde kernrollen. Vitale afdelingen zijn essentieel voor ons succes als vereniging. Zonder goed 
draaiende afdelingen kunnen we als AWN niet effectief functioneren; 

2. zichtbaarheid en herkenbaarheid vergroten en daarmee ons bestaan als vereniging bestendigen; 
3. belangenbehartiging op landelijk niveau. Die belangenbehartiging richt zich zowel op het belang van 

goede archeologische monumentenzorg als op de positie van vrijwilligers in het archeologisch 
bestel; 

4. zorg voor een gezonde en goed draaiende vereniging.  
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We geven in dit jaarverslag eerst in hooflijnen aan wat we bij deze vier bestuurstaken hebben 
gedaan en verwijzen voor meer bijzonderheden naar de daarna volgende verslagen van de 
bestuurlijke werkgroepen.   
 
 
1 Ondersteuning afdelingen  
 
Ondersteuning onderzoek door afdelingen  
De landelijke ondersteuning voor onderzoek door afdelingen bestond dit jaar uit: 

- De basiscursus. Afdelingen organiseren zelf de basiskennis voor eigen leden. (Nieuwe) leden leren  
door meedoen in de praktijk,  ter aanvulling is er de basiscursus. Afdelingen organiseren die zelf, al 
dan niet samen met aanpalende afdelingen. Er is een curriculum beschikbaar voor de  basiscursus. 
Het landelijk bestuur attendeert afdelingen op dit curriculum, volgt waar basiscursussen worden 
gegeven en is beschikbaar voor vragen en ondersteuning.  

- Het aantal afdelingen dat in 2015 ook een basiscursus heeft georganiseerd is nog gering, dat zijn er 
vier. Het is een blijvend punt van aandacht voor het landelijk bestuur. De LWAOW biedt haar 
(nieuwe) leden een eigen opleiding.  

- Het organiseren van veldwerkeducatie. Dit jaar is dat, met nog de nodige haken en ogen, voor het 
eerst sinds jaren weer een keer in Nederland gelukt, in Dalfsen, zie het betreffende verslag. 
Duitsland en België boden opnieuw goede alternatieven, zie ook die verslagen. 

- De meer specialistische deskundigheidsbevordering wordt landelijk georganiseerd, zie daarvoor het 
verslag van de werkgroep Deskundigheidsbevordering. 

- De website wordt vernieuwd en zal vooral versterkt worden als bron van informatie en kennis, zie 
het verslag van de Werkgroep Pr en Communicatie. 

- Versterking van onze positie binnen het archeologische veld voor onze bijdragen aan onderzoek 
heeft dit jaar volop onze aandacht gehad. Dit bij het RCE project Archeologie voor Gemeenten, de 
Erfgoedwet en de daarmee samenhangende overgang naar certificering, zie daarvoor  de paragraaf 
over de Belangenbehartiging op landelijk niveau. 
 
Ondersteuning voor het uitdragen van kennis 

- De werkgroep Jeugd en Erfgoededucatie ontwikkelt hulpmiddelen voor educatie van jeugd en 
jongeren, zie daarvoor het verslag van de werkgroep; 

- Westerheem is samen met de website ons vehicle voor het uitdragen van kennis op schrift. Voor 
Westerheem zijn we als landelijk bestuur samen met de redactie de toekomst aan het verkennen. 
De opdracht is het blad aantrekkelijk te houden voor huidige en nieuwe leden. Zie verder het verslag 
van Westerheem. 
 
Ondersteuning voor belangenbehartiging 

- We maken een onderscheid tussen belangenbehartiging op landelijk niveau en belangenbehartiging 
door afdelingen. Op landelijk niveau gaat het om wetten en voorwaarden voor goede 
archeologische zorg. Het landelijk bestuur bewaakt daarbij het archeologische belang en heeft 
tevens tot taak afdelingsbesturen en leden goed te informeren over het wettelijke bestel. Dat doen 
we via Nieuwsbrieven, in Westerheem en via de website.  

- De verantwoordelijkheid voor archeologie ligt voor het grootste deel bij gemeenten en daar zijn 
afdelingen en lokale werkgroepen aan zet voor belangenbehartiging. De Werkgroep 
Belangenbehartiging helpt afdelingen daarbij. Zie voor wat de werkgroep doet en wil doen het 
verslag van de werkgroep. 
 
 
2 Zichtbaarheid en herkenbaarheid als AWN  
Deze landelijke taak is verweven met het uitdragen van kennis en publieksbereik. 

- Als landelijke AWN zijn we zelf present bij de grote evenementen. Zie daarvoor het verslag van de 
Werkgroep Pr en Communicatie en het Jaaroverzicht. In het verslag van de Werkgroep is ook te 
lezen welke ondersteuning wordt gegeven aan afdelingen bij hun eigen activiteiten voor 
publieksbereik. 

- We werken in toenemende mate samen met andere organisaties voor publieksbereik. Voor 
ArcheoHotspots, de Nationale Archeologie Dagen, Romeinen Nu, Limes Stichting en de Maand van 
de Geschiedenis zijn we belangrijke en zeer gewaardeerde partners. Met hen allemaal goed  



 

4 

 
 
 
 

samenwerken wordt wel een steeds grotere opdracht. Voor het landelijk bestuur maar ook voor de 
afdelingen zelf. Dat zal een punt van aandacht zijn voor het komende beleid 
 
 
3 Belangenbehartiging op landelijk niveau 
 
Handreiking “De kracht van vrijwilligers” 
In opdracht van de RCE hebben we de teksten geleverd voor een handreiking voor gemeente over 
wat vrijwilligers gemeenten kunnen bieden en hoe gemeente het beste van die inzet gebruik kunnen 
maken. De handreiking is digitaal beschikbaar. Speciaal voor de AWN heeft de RCE 150 
exemplaren laten drukken en via onze afdelingen worden gemeenten en provincies daarmee 
geattendeerd op deze handreiking. 
 
Erfgoedwet: Waarborgen voor goede archeologische zorg 
We staan als AWN positief tegenover deze bundeling van wetten voor het cultureel erfgoed. We 
betreuren echter dat deze gelegenheid niet is benut om ons inziens manco’s in de bestaande 
wetten op te lossen. Een belangrijk manco vinden wij dat de Erfgoedwet geen inhoudelijke kaders 
biedt voor het beleid van gemeenten en het nog altijd ontbreken van verantwoordelijkheden  en 
financiering voor het realiseren van publieke betrokkenheid.  
Aanpassingen in de wetgeving hebben we met deze lobby niet bereikt. Maar winst is dat onze 
punten, ook in beide Kamers, zijn benoemd en besproken.  
Daar kan later zo nodig op worden voortgebouwd. En we hebben ons als AWN duidelijk geprofileerd 
als maatschappelijke belangenbehartigers voor de archeologie. 
 
Voortvloeiend uit de Erfgoedwet  
- Certificering  
Een uitvloeisel van de Erfgoedwet is dat het huidige systeem van door de RCE verleende 
opgravingsvergunningen wordt omgezet in een stelsel van certificering.  
Het afgelopen jaar zijn door het archeologische veld alle eisen voor certificering besproken en van 
advies voorzien. We hebben als AWN deelgenomen aan de adviescommissie voor de 
Beoordelingsrichtlijn en voor Registratie. Ook daar is onze insteek tweeledig geweest, het 
archeologisch belang en het belang van onze positie als vrijwilliger. Voor wat betref de positie van 
vrijwilliger is bereikt dat in de eisen voor certificering regels zijn opgenomen voor het inzetten van 
vrijwilligers door gecertificeerde bedrijven. Een College van Deskundigen zal uiteindelijk beslissen. 
 
- Uitzondering voor archeologische verenigingen en metaaldetectie  
De Erfgoedwet gaat via een Algemene Maatregel van Bestuur een uitzondering maken op de plicht 
voor certificering voor archeologische verenigingen bij onderzoek op vrijgegeven gebieden en voor 
metaaldetectie. Door zowel het ministerie als RCE zijn we geraadpleegd over de invulling van deze 
regeling. In de voorstellen voor opgraven door archeologische verenigingen konden we ons goed 
vinden. Dat gold niet voor metaaldetectie. In brieven aan de minister en Tweede en Eerste Kamer 
hebben we onze bedenkingen kenbaar gemaakt. Het heeft tot vragen en discussie in beide Kamers 
geleid en volgens de laatste berichten zal de regeling meer conform onze voorstellen worden. 
We hebben dit in goed overleg met De Detector Amateur gedaan, waarbij wij heel nadrukkelijk 
uitgaan van het archeologisch belang en de DDA meer kijkt naar het belang van detectorzoekers. 
 
Omgevingswet 
De Omgevingswet gaat straks de nu reeds bestaande verplichting opnemen dat gemeenten bij 
bestemmingsplannen rekening moeten houden met bekende en te verwachten archeologische 
waarden. Reeds bij de Erfgoedwet was er discussie in de Tweede Kamer over striktere eisen aan 
de onderbouwing van ‘te verwachten archeologische waarden’. Daarover hebben we per mail 
contact gehad met meerdere Kamerleden. We waren dus voorbereid op een amendement bij de 
behandeling van de Omgevingswet dat stelde dat verwachtingen ‘aantoonbaar’ moeten zijn. Dat 
leek ons prima maar we hadden wel grote bezwaren tegen de vermelding in de toelichting dat die 
verwachting ‘statistisch’ aantoonbaar zou moeten zijn. We hebben daar Kamerleden op 
aangesproken en dat is nadien breed ondersteund door het archeologische veld. De eis tot 
statistische onderbouwing van de  verwachting is in het amendement uiteindelijk geschrapt. 
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Structuurvisie Ondergrond 
Namens het bestuur van de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) en namens de 
Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven ( NVAO)  zit de landelijk 
voorzitter in de Klanbordgroep voor de Structuurvisie Ondergrond. Die structuurvisie gaat vooral 
over winning en opslag van grondstoffen in de diepere aardlagen, maar ook over de effecten van al 
die activiteiten op de bovengrond. Het belang van behoud van cultureel erfgoed wordt binnen de 
Klankborgroep breed onderschreven. Dat vertalen in concrete richtlijnen blijkt niet zo eenvouding. 
Daarom vinden wij het in ieder geval belangrijk dat we hier onze stem steeds opnieuw laten horen. 
 
 
4 Een gezonde en goed draaiende vereniging  
 
Verbinding met afdelingen en leden 
Als landelijk bestuur zijn we veel bezig met beleid en voorwaarden. De uitdaging daarbij  is dan 
steeds de verbinding met afdelingen en leden niet te verliezen. We beseffen dat dat niet altijd goed 
loopt en het onze voortdurende aandacht moet blijven houden. Informatie en berichten uit onze 
afdelingen is een vast agendapunt op alle vergaderingen van het landelijk bestuur. Qua tijd komt dat 
punt echter nog al eens in de knel. Daarnaast proberen we als landelijk bestuur. via de vaste 
contactpersoon . alle afdelingen minimaal eenmaal per jaar te bezoeken.  
Ook de uitwisseling van kennis en ervaringen en daarmee binding tussen afdelingen onderling 
proberen we te versterken.  
Het dit jaar voor het eerst uitgebrachte Jaaroverzicht had mede dat doel. Op de Afgevaardigdendag 
heeft een aantal afdelingen één van hun activiteiten gepresenteerd en dat is zeker voor herhaling 
vatbaar. 
De Nieuwsbrief is tweekeer uitgebracht. Die gaat naar afdelingsbesturen, onbekend is in hoeverre 
die ook bij de leden komt en wordt gelezen.   
Westerheem en dan met name de rubriek De Vereniging is naar de leden nu ons belangrijkste 
informatiekanaal. Dat moet zeker zo blijven maar heeft door de beschikbare ruimte en ‘productietijd’ 
beperkingen. Het benutten van de website en sociale media voor de taak van het landelijk bestuur 
komt geleidelijk op gang. Zie ook het verslag van de werkgroep PR&C. 
 
Ledenwerving 
Al een aantal jaren stellen we dat groei en verjonging van onze leden essentieel is voor onze 
toekomst als vereniging. Het aantal leden daalt al enkele jaren. Er komen nieuwe leden bij, maar er 
vertrekken er meer. 
Nieuwe en vertrekkende leden waren respectievelijk in 2012 193 en 321, in 2013 125 en 220, in 
2014 108 en 102 en in 2015 137 en 171. Eind 2015 hebben we 1.832 leden. Het verlies van leden is 
weer toegenomen, de nieuwe aanwas (weliswaar groter dan in de voorgaande twee jaar) kon dat 
niet compenseren. 
Dit jaar heeft de werkgroep PR&C haar prioriteit gelegd bij ledenwerving. Zie voor wat er is gedaan  
het verslag van de werkgroep. In 2016 zal moeten blijken in hoeverre die aanpak succesvol blijft. 
 
Financiën   
De  baten en lasten van de AWN zijn sinds het wegvallen van de rijkssubsidie nog steeds niet in 
evenwicht met elkaar. Door het ontvangen legaat van de heer Roda valt het saldo van de baten en 
lasten over zowel 2014 als 2015 (slotuitkering) nog zeer positief uit (de AWN staat er dus financieel 
goed voor); feitelijk hebben we echter een bescheiden tekort.  
Wij streven er naar de begroting 2017 weer sluitend te krijgen; op de afgelopen Afgevaardigdendag 
zijn al een aantal mogelijke denkrichtingen en oplossingen gepresenteerd. De financiën kunnen 
echter niet los gezien worden van het Beleidsplan 2017-2021 dat in de maak is; de financiën zullen 
hier idealiter op dienen aan te sluiten. Voor verdere details verwijzen we graag naar het "Financieel 
jaarverslag 2015". 
Separaat is de verantwoording opgenomen van Stichting Pieter van der Voorde Fonds, dat na de 
statutenwijziging van maart 2016 verder gaat onder de naam AWN - Archeologiefonds. Als bestuur 
roepen we AWN-afdelingen op met goede ideeën te komen, die met een financiële bijdrage vanuit 
het fonds gerealiseerd kunnen worden. In 2015 is nog maar minimaal van deze mogelijkheid 
gebruik gemaakt. 
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Nadere informatie over de wijze waarop een subsidieaanvraag dient te worden ingediend kan 
worden nagelezen op www.pietervandervoorde.nl; het aanvraagformulier zelf kan worden 
opgevraagd via hspreen@xs4all.nl. 
 
Externe samenwerking  
In onze externe contacten is dit jaar een wat ander patroon te zien. Nieuw en tevens zeer intensief 
zijn de contacten met de ArcheoHotspots en Nationale Archeologie Dagen. Publieksactiviteiten 
krijgen over de hele lijn meer aandacht, zoals De Limes, Romeinen Nu, de Maand van de 
Geschiedenis en andere landelijke evenementen. 
Het reguliere overleg RCE-AWN vond één keer plaats. Er waren veel ad hoc contacten over 
Archeologie voor Gemeenten, de Erfgoedwet en de AMvB en over maritieme archeologie. Er werd 
uitvoerig gesproken over het gebruik van het nieuwe Archis 3.0. Helaas is er tot heden nog geen 
echte voortgang voor een goed gebruik van het archeologisch informatiesysteem. In december is 
een gezamenlijke brief vanuit archeologiebedrijven en AWN gestuurd naar Minister Bussemaker. In 
de brief is het dringende verzoek gedaan om Archis 3.0 alle aandacht te geven die het verdient en 
voldoende middelen ter beschikking te stellen voor een snelle afronding van Archis 3.0. 
  
De contacten met beroepsarcheologen en hun organisaties hadden ook te maken met de 
Erfgoedwet en vooral met de certificering. 
Er zijn geen vaste overleggen geweest met onze zusterorganisatie, wel diverse contacten met hen 
over de Erfgoedwet en daarbij vooral met DDA. 
Onze betrokkenheid bij de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) hebben we voorlopig op 
een laag pitje gezet. We zijn nog agendalid van het FIM-bestuur en bezoeken de ALV’s. De thema’s 
waar de FIM zich hoofdzakelijk voor inzet (beschermde rijksmonumenten)  sporen  te weinig met 
onze belangen op dit moment. Met Heemschut is er overleg en samenwerking bij concrete 
aanleidingen. 
Met Uitgeverij Matrijs verkennen we de mogelijkheden voor samenwerking tussen ArcheoBrief en 
Westerheem 
 
Naar een beleidsplan 2017-2021 
Tijdens de vorige ALV zijn we min of meer op onze vingers getikt omdat er geen actueel beleidsplan 
meer was. Dat was terecht en we zijn in de loop van het jaar het traject gestart naar het formuleren 
van nieuw beleid. Als eerste stap hebben we geëvalueerd in hoeverre onze voornemens uit de 
beleidsplan 2013-2015 zijn gerealiseerd. Dat was de basis voor een Heidag van het landelijk 
bestuur in oktober. Daar hebben we gekeken naar onze sterke en zwakke kanten en naar externe 
ontwikkelingen. Deze zijn verwerkt in een notitie die naar alle afdelingen is gestuurd. Zoals we al 
eerder schreven is aansluiting houden met afdelingen en leden essentieel. Onze nieuwe koers en 
beleid gaan we dan ook in gesprek met de afdelingen opstellen. Begin 2016 gaan leden van het 
landelijk bestuur alle afdelingen bezoeken om hun wensen en ideeën te horen. De contouren voor 
het nieuwe beleid worden op deze ALV gepresenteerd. Vervolgens gaan we ook externe partners 
betrekken, waarna een concept besproken zal worden op de Afgevaardigdendag in het najaar en 
onze koers en het beleidsplan 2017-2021op de ALV 2017 kan  worden vastgesteld. Ter 
overbrugging hebben we het beleidsplan 2013-2015 nog een keer geactualiseerd tot een 
beleidsplan 2016. 
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Jaarverslagen bestuurlijke werkgroepen 

 
Jaarverslag Werkgroep Veldwerkeducatie 
2015 was een goed jaar voor de AWN, in het bijzonder voor de ‘graafweken’. Na jaren van stilte op 
dit gebied, mocht de AWN een educatieve veldwerkweek organiseren in Oosterdalfsen, notabene in 
het gebied waar zoveel fraais uit de Trechterbekerperiode was gevonden. De groep bestond uit 11 
AWN-ers, met opgravingskennis variërend van ervaren tot beginner. We hadden de warmste week 
van het jaar uitgekozen om te gaan graven. Dit had zeker gevolgen voor de week: op tijd beginnen 
en vroeg in de middag, als de schaduw was verdwenen, stoppen. Op warmste dag, tevens de 
laatste dag, waren we genoodzaakt ons heil elders te zoeken. De SWARS heeft ons hierin geweldig 
geholpen door onze assistentie te vragen bij een opgraving en begeleiding in en bij de 
Ommerschans (later in het jaar mochten wij als groep overigens nog eens terugkomen voor een 
vervolg). We besloten de laatste dag met een barbecue op de camping. Ondanks de flexibele 
planning en het warme weer waardoor niet alles liep zoals een educatieve week hoorde te gaan, 
was het een mooie en bijzondere week. 
 

 
 

De AWN deelnemers aan de opgraving in Dalfsen. Foto: werkgroep Veldwerkeducatie. 
 

Buitenland: In 2015 werden er door de inzet van Henk Rebel drie buitenlandse graafweken 
georganiseerd voor AWN-leden uit het hele land. 

1. AWN-graafweek in Kückhoven, niet ver van Aken. Daar was een opgraving noodzakelijk om 
een volgend perceel geschikt te maken voor het afgraven van grind. In de directe omgeving 
was al een Romeinse villa rustica vrij gelegd. Geheel onverwacht kwam hier een 
buitengewoon zeldzame vondst tevoorschijn: het bodemdeel van een Romeinse 
waterputinstallatie. Deze mocht door de AWN-ers worden uitgegraven. 

2. De tweede graafweek was ook in Duitsland, namelijk in Visbek. Daar was al eerder een 
grote opgraving geweest. Daarbij was een deel van een woonhuis uit de Middeleeuwen 
opgegraven. Een groot deel daarvan lag toentertijd echter buiten het opgravingsvlak. Juist 
door de komst van AWN-vrijwilligers zag de archeologische dienst aldaar de mogelijkheid 
om het laatste deel ook op te graven.  
En wat voor deel: er kwam een stenen kelder tevoorschijn, waarvan de zijkanten waren 
opgebouwd uit grote natuurstenen. In die kelder lage nog een aantal complete potten in het 
zand begraven. 

3. De laatste graafweek werd gehouden in Zwevegem. Negen AWN-leden reisden naar België 
om daar mee te helpen op een opgraving van BAAC-België. 
In de plaats Zwevegem, dichtbij Kortrijk, is een nieuw bedrijventerrein gepland. Dit terrein  
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van 10 hectare wordt eerst geheel vlakdekkend opgegraven. Tijdens het vooronderzoek 
waren vele sporen aangetroffen uit de IJzertijd tot en met de twintigste eeuw.  
 

De groep AWN-vrijwilligers kon, verdeeld over de week, deelnemen aan verschillende activiteiten. 
Bijna alle dagen waren er twee vrijwilligers bezig met het zoeken met de metaaldetector. Een derde 
vrijwilliger mat in en bracht de vondsten in kaart. Er werden kogels, kartetskogels, knopen van 
uniformen en twee Belgische munten gevonden. Het meeste aantal uren werd besteed aan het 
schaven van sporen, couperen en het verzamelen van vondsten. De sporen bestonden uit kleine 
watergangen, houtskoolkuilen en grafkuilen, alle uit de Romeinse tijd. Op één plek werden drie 
grote randscherven van een roodbakkende wrijfschaal gevonden. Op twee van die scherven 
stonden bij de handgrepen stempels. Maar er werden ook een tiental nog complete graven uit de 
Romeinse tijd ontdekt. Heel bijzonder was, dat ieder van de negen vrijwilligers, samen met een 
archeoloog, een van de graven mee mocht uitgraven en documenteren. In twee graven werden 
urnen en bijgiften gevonden. De andere waren eenvoudig, zonder urn en een enkele met een bijgift. 

 

Jaarverslag Werkgroep Jeugd- en Archeologische erfgoed-educatie 
 
Het  jaaroverzicht is de ‘publiekspublicatie’ en laat zien wat de AWN aan educatie doet. 
De werkgroep Erfgoed educatie en archeologie heeft een voortrekkersrol in erfgoededucatie en 
daarmee een ondersteunende functie voor alle AWN-afdelingen. 
De voornaamste ambitie in 2015 was het opstellen van het beleidsplan. 
Voor de jongeren educatie zijn er kampen georganiseerd door de NJBG en zijn er projecten / lessen 
ontwikkeld. 
De werkgroep werkt met stagiaires. De stagiaires krijgen de mogelijkheid om voor de werkgroep 
lessen of projecten te ontwikkelen. In 2015 is het project “Middeleeuws gasthuis” afgerond. 

 
Verder kunnen de afdelingen beschikken over: 
• Archeologie op school 
• Archeologie: ook voor het jonge kind 
• Archeologie: daar zit muziek in 
• Archeologie: wat een vondst 
• Archeologie: uit de kunst 
• Archeologie: heb je er talent voor? 
• Archeologie: een hele kunst 
De ervaring van de werkgroep is dat de producten van de werkgroep niet bekend zijn bij de 
afdelingen.  De oorzaak van het onbekend zijn van de producten is onder anderen het onvoldoende 
actueel houden van de website “Archeologie op school.nl”.  
Om de producten meer bekend te maken bij de afdelingen wordt er een doedag georganiseerd. 
Doel van deze dag is ervaring opdoen met het ontwikkelde materiaal 
Tijdens de Reuvensdagen was de werkgroep vertegenwoordigd en werden de nieuwe folders van 
de NJBG verspreid. 
De NJBG heeft voor jongeren zomerkampen georganiseerd. Het zijn archeologische 
ervaringskampen. Het zomerkamp in Koksijde (België) is het uitvoeren van bouwhistorisch 
onderzoek. 
Zowel de kampen van de NJBG als het zomerkamp in Koksijde zijn voor jongeren. 
 
De werkgroep heeft voor 2016 e.v. jaren als doelstelling het meer zichtbaar maken van de NJBG bij 
de AWN door de agenda van activiteiten van de NJBG in de Westerheem te publiceren. 
Daarnaast kan de werkgroep de experimentele archeologie voor jongeren stimuleren door 
workshops te geven zoals bijvoorbeeld: 

 Vuursteen bewerken 

 Tin / brons gieten (mallen maken) 

 Bot bewerken 

 Vuur maken (met vuurboog, vuursteen e.d.) 
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Ook het organiseren van kampen en het stimuleren van veldwerkactiviteiten behoort tot de 
activiteiten die uitgebreid moeten worden. 

 

Jaarverslag Redactie Westerheem 
 
De redactie van Westerheem is er trots op, dat lezers wat 2015 betreft terug kunnen kijken op een 
hoogwaardig, veelzijdig en soms zelfs spraakmakend aanbod aan enthousiast geschreven 
bijdragen. Een keur aan betrokken auteurs bracht kleur in het blad en hielp de redactie in haar 
streven om vooral de mens centraal te stellen, want archeologie gaat immers over mensen. Een 
goed voorbeeld is het artikel van Henk Sloots (p. 236-239), die al zijn vondsten binnen en rond zijn 
kleine dorpje Ried zorgvuldig vastlegde en daar in 30 jaar tijd onder meer een hoeveelheid 
Romeinse munten oppiepte waar veel rijke Romeinse vindplaatsen in onze zuidelijke landshelft bij 
lange na niet aan toekomen. De oprechte amateur, ook met een detector kan dat! 
Opvallend in jaargang 64 was het omvangrijke afdelingsnummer van de afdeling Noord-Nederland, 
met daarin waardevolle artikelen die we in de toekomst zeker weer zullen tegenkomen in 
literatuurverwijzingen van boeken en artikelen, zoals het stuk van Heinsbroek en Ter Brugge 
(middeleeuwse zandstenen sarcofagen, p. 250-261), de bijdrage van Kortekaas (‘Omzien en 
doorzien’, p. 321-338) en het artikel van Kuiper en Spek (‘De middeleeuwse uithof Terheijl’, p. 309-
320). In het oog springende bijdragen aan Westerheem waren in 2015 verder onder meer het artikel 
van Kropff over het West-Nederlandse limesgebied aan het eind van de 3e eeuw (p. 178-188), dat 
van Cordfunke over datering van middeleeuwse baksteen (p. 189-196) en dat van Bartels en 
Gerritsen over Deens slibversierd aardewerk uit Husum (p. 14-20). 
 
Ook rubrieken als Rondom de Stad en Cold Cases zorgden in 2015 voor de aantrekkelijke 
presentatie van een aantal bijzondere onderwerpen en Evert van Ginkel bleef verrassen met zijn 
vaste column. De literatuurrubrieken, het Verenigingsnieuws en Werk in Uitvoering maakten 
Westerheem als verenigingsblad het afgelopen jaar compleet. 
 
Maar een redactie mag nooit tevreden zijn, omdat er zonder uitdaging niets meer gebeurt. Het 
zeven man sterke team van Westerheem heeft de uitdaging om de kwaliteit verder te verbeteren en 
de aantrekkelijkheid voor een groeiende doelgroep te verhogen daarom tot speerpunt gemaakt, al 
moet dat tegen een decor van fors krimpende budgetten.  
 
Afgelopen jaar zijn al verscheidene toekomstopties voor Westerheem besproken en in het 
jubileumjaar 2016 worden ongetwijfeld knopen doorgehakt. Het is jammer, dat een in 2015 
uitgevoerd lezersonderzoek wat dat betreft te weinig richtinggevend is, omdat de bruikbaarheid door 
een lage respons onvoldoende is voor een betrouwbaar beeld van wat onze leden/lezers willen. 
Gelukkig is de redactie niet alleen van zo’n enquête afhankelijk. 
Ten slotte: eind 2015 trad een nieuwe hoofdredacteur van Westerheem aan: William ten Brink. Hij 
nam het stokje over van Akke de Vries, die vijf jaar leiding gaf aan de redactie. 

 

Jaarverslag van de werkgroep PR & Communicatie 
 
Het hele jaar 2015 stond voor de WG PR & Communicatie in het teken van het verder uitwerken van 
het plan dat in 2014 is opgezet door Paul Flos, Lotte Visser, Gerti de Koeijer en Matthijs Poelmans 
om PR&C weer op kaart te zetten. De diverse activiteiten zijn opgesplitst in de onderwerpen 
Ledenwerving, PR en Media. Wat is er gebeurd in 2015? 
 
Ledenwerving 
Belangrijke focus van de WG is ledenwerving. Het werven van nieuwe leden is echter niet alleen 
een primaire taak voor de WG, maar ook van levensbelang voor het voortbestaan van de AWN. Bij 
de werving zijn alle leeftijdsgroepen benaderd. Zowel actief als tijdens bezoeken aan beurzen. 
Samenwerking met Archeologie Magazine en andere derden zorgt voor nieuwe wijzen van 
ledenwerving! Zo is het mogelijk om online en offline reclame te maken via elkaars netwerken.  
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PR 
De wervingsfolder is in 2015 vernieuwd. Samen met de folders is een bijbehorende poster 
ontworpen. Het is de bedoeling dat dit ontwerp terugkomt in diverse andere externe uitingen van de 
AWN.  Voor de PR stand zijn extra wervingsartikelen gekocht. Verder is de stand van samenstelling 
gewisseld. 
De WG heeft samen met de afdelingen een netwerk van contactpersonen opgesteld van mensen 
die contact onderhouden met de archeologische musea in het land. De contactpersonen zorgen 
ervoor dat er wervingsfolders en posters  aanwezig en vormen de link tussen AWN naar de diverse 
musea. 
Afgelopen jaar is voor het eerst een ‘glossy’ jaaroverzicht samengesteld van alle werkzaamheden 
van de AWN-afdelingen, dat tevens als PR materiaal dient. Het geeft een mooi overzicht van de 
activiteiten van de AWN afdelingen. 
 
Media 
In 2015 heeft de nieuwe website het licht gezien. Als visitekaart en formele uiting van de vereniging 
is deze weer bij de tijd. Een beheersplan regelt de gedragscode rondom de nieuwe website. 
De Facebookpagina en het Twitteraccount van de AWN kennen een levendigere activiteit. Samen 
met de nieuwsredactie zijn afspraken gemaakt om de nieuwsvoorziening en agendavorming verder 
te verfijnen. Facebook en Twitter zijn de primaire nieuwsuiting van de AWN, de website meer een 
bron van kennis aangevuld met formele berichten. 
 
Divers 
Onder redactie van WG lid Gerti de Koeijer is in Hoorn een landelijke schrijfwedstrijd georganiseerd. 
De beste verhalen zijn gebundeld in een boek, waarvan per verkoop €1 naar de AWN gaat.  
Begin 2015 is de onderzoeksscriptie van Lotte Visser afgerond. Centraal stond hierin de wijze van 
leden- en contactenwerving onder studenten en studies archeologie. In 2016 zetten we ons in om 
contacten met studenten verder aan te halen.   
 
Doelstelling voor 2016 
 
 Voor 2016 staan de volgende prioriteiten op het programma van de WG: 

 Ledenwerving 

 Het technisch in orde brengen van website 

 De eerste aanzet maken van het helpen van de afdelingen om de afdelingswebsites over te 
zetten (indien daar behoefte aan is) 

 De inhoud van de website aanpakken 

 uitbreiden van het PR materiaal (Banners voor de afdelingen, goodies) 

 

Jaarverslag werkgroep Belangenbehartiging 
 
2015 overziend is het met name een jaar geweest van bezinning voor de werkgroep 
Belangenbehartiging. Eén en ander heeft geleid tot een nieuw eigen beleidsplan.  
 
Op een viertal terreinen wil de werkgroep zich manifesteren. Dit zijn achtereenvolgens wet- en 
regelgeving relevant voor archeologie, cursussen/educatie, stimuleren netwerken rondom 
archeologie en gemeenten en ondersteuning via (sociale) media. Tevens is de werkgroep dit jaar 
versterkt met een tweetal personen. Dit zijn: Jaap Kool (van hem is al in "even bijpraten" melding 
gemaakt) en Jan Boes, voorzitter AWN Flevoland. 
Naast ondersteuning van het DB bij inspraak (Erfgoedwet) heeft de werkgroep ook gemeend zelf 
een zienswijze in te moeten dienen met betrekking tot de Structuurvisie Ondergrond. 
De werkgroep bestaat momenteel uit: Channa Cohen Stuart, Pierre van Grinsven, Henk Stuurman, 
Willem Meulman en Paul van Wijk (voorzitter) en de eerder genoemde twee nieuwe leden. 
Voor 2016 staat met het oog op ondersteuning van alle AWN afdelingen weer een studiemiddag 
belangenbehartiging gepland. De voorbereidingen om te komen tot een aantrekkelijk programma 
zijn inmiddels in volle gang. 
Vragen van afdelingen op het terrein van belangenbehartiging blijven welkom. 
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Jaarverslag werkgroep/commissie Deskundigheidsbevordering  
 
De werkgroep heeft dit jaar drie bijeenkomsten georganiseerd.  
 
8 februari: studiedag Bouwhistorie, Leiden 
26 deelnemers trotseerden de elementen om, onder de inspirerende leiding van Edwin Orsel, 
kennis te maken met de Leidse “versterkte huizen” – en vervolgens met Leidens échte versterking, 
de Burcht. 
 
28 maart: studiedag Hantering van Archeologisch Materiaal, Eindhoven 
Hoewel door diverse oorzaken (waaronder een slecht getimed griepgolfje) de deelname gering was 
– slechts 15 – was het voor degenen die er wél waren een geslaagde introductie in de omgang met 
diverse materiaalsoorten. Jan Peter Pals verzorgde een openingsworkshop, waarin de deelnemers 
werden geconfronteerd met zeefresidu, gevolgd door een lezing over botanisch materiaal. Theo de 
Jong, Laura Koehler en Jan Pelsdonk namen ons vervolgens mee in lezingen over resp. botten, 
hout en munten. In twee workshoprondes konden de deelnemers daarna hun inzichten verder 
verdiepen – naast de onderwerpen die al eerder waren ingeleid werd aandacht besteed aan 
aardewerk en glas, en werd een introductie in tekentechnieken gegeven. 
 
31 oktober: studiedag Aardewerk, Bergen op Zoom 
Bergen op Zoom kent een continue traditie van aardewerkproductie van prehistorische tijden tot nu. 
Stadsarcheoloog Marco Vermunt verzorgde lezingen en een tweetal workshops daarover. 
Vervolgens konden de 31 deelnemers in diverse workshops dieper ingaan op het maken, gebruiken, 
herkennen, restaureren en tekenen van aardewerk. Voor wie daar nog energie voor had werd de 
dag besloten door een begeleide stadswandeling door de historische binnenstad van Bergen op 
Zoom. 
 
De werkgroep had meer plannen voor het jaar.  Door de afhankelijk van de beschikbaarheid  van 
docenten en ruimte werden deze plannen opgeschort.  
De activiteiten die hebben plaatsgevonden waren voor de deelnemers zonder meer geslaagd – 
maar er hadden in Eindhoven en Bergen op Zoom wel wat meer deelnemers mogen zijn. Deels is 
dat te wijten aan ons eigen ad-hoc-organiseren, deels ook aan de vaak moeizame 
communicatielijnen binnen de AWN. 
 

 
Archeologisch depot, Bergen op Zoom. Foto: werkgroep Deskundigheidsbevordering  
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Financieel jaarverslag 2015 

 
Het jaar 2015 sluit met een voordelig resultaat van € 81.736 (2014: € 334.343). Ook dit jaar met 
name als gevolg van een ontvangen legaat (slotuitkering; voorschot is in 2014 verantwoord). Kijken 
we verder naar de ontwikkelingen in de baten en de lasten dan laten deze nog een aantal (grotere) 
verschuivingen zien. Een samenvatting hiervan in vergelijking met 2014 en de begroting 2015 is 
weergegeven in onderstaand overzicht. 
 

 
Alle bedragen in euro’s, afgerond op € 100 

Resultaat  
2014 

 Begroting  
2015 

 Resultaat 2014 resp. Begroting 2015    334.300       (6.550) 

 Contributies    500     (9.850) 

 Projectsubsidies (excl. bijdragen Westerheem)        7.300        9.100 

 Verkoop publicaties en CD's          -      (900) 

 Giften (251.600)      97.900 

 Bureau AWN (secretariaat en ledenadministratie)/  
Accountantskosten 

 
         - 

  
   1.000 

 Bestuur (2.000)   (3.000) 

 Bureaukosten, drukwerk, bankkosten en porti     (2.000)      (2.000) 

 Contributies/abonnementen en verzekeringen          -      (200) 

 Kosten jaarvergadering, jaarverslag en afgevaardigdendag    (2.000)      (2.900) 

 Afdelingen (200)        700 

 Kosten PR, website en legpenningen     (1.800)          300 

 Graafkampen     (1.700)      (800) 

 Deskundigheidsbevordering     (1.600)   (1.300) 

 Westerheem (incl. porti) minus bijdragen van derden        4.100      (800) 

 Rentebaten     (1.600)       300 

 Dotatie voorziening lustrum/afdelingen          -      700 

 Resultaat 2015    81.700     81.700 

 
Toelichting 
De opbrengsten uit contributies zijn in 2015 vrijwel gelijk aan 2014 (+ 0,5%). De daling in de stand 
van het aantal leden (zie bijlage 1) is dus nog niet zichtbaar in de contributie-inkomsten, mede als 
gevolg van in 2015 dubbel betaalde contributies. Ten opzichte van de begroting 2015 kunnen de 
achterblijvende contributies (€ 9.850) worden verklaard door de nog niet ingeboekte NJBG 
contributies. Deze worden vooralsnog door de NJBG zelf geïncasseerd. 
De projectsubsidies van € 21.021 bestaan uit een bijdrage van de RCE (€ 14.090 voor de 
totstandkoming van de handreiking “Archeologie voor gemeenten”); 50% van de subsidie (€ 5.000 
toegekend door het Fonds voor Cultuurparticipatie voor het ledenwerf-project, looptijd 2013-2015), 
een ontvangen bijdrage (€ 3.500) voor de Nationale Archeologie Dagen en doorberekende kosten 
samenhangende met de ArcheoHotSpots (€ 931). 
Tegenover deze extra baten staan ook extra lasten; per saldo resteert er een bedrag van € 11.665 
(2014: € 4.327; begroot € 2.500). 
 
Vanaf 2014 ontvangt de AWN geen rijkssubsidie meer. De gevolgen van de subsidie-beëindiging 
kunnen nog worden opgevangen door een groot legaat waarop in januari 2014 een voorschot  
(€ 350.000) is uitbetaald.  
 
De eindafrekening (€ 98.646) heeft plaatsgevonden in december 2015. 
De bestuurskosten zijn in 2015 verder toegenomen, zowel ten opzichte van 2014 als de begroting. 
Het absolute niveau is hoog door het grote aantal activiteiten en onderwerpen die spelen; het 
bestuur is daarnaast compleet/op sterkte en het hele jaar 2015 actief. 
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De bureaukosten zijn hoog door kosten voor folders/posters en de verspreiding hiervan over 
afdelingen en instellingen. 
 
In 2015 is naast het reguliere jaarverslag, separaat een (glossy) activiteitenverslag gemaakt. Dit 
activiteitenverslag laat goed zien wat de AWN voor een veelzijdige vereniging is. Het verslag is een 
grote oplage gedrukt en wordt mede als PR-middel ingezet. Dit bracht natuurlijk kosten met zich 
mee. De Afgevaardigdendag kon dit jaar niet bij de RCE plaatsvinden door 
verbouwingswerkzaamheden. Daardoor moesten wij uitwijken naar een commercieel verhuurder; 
ook dit bracht extra kosten met zich mee. 
De kosten voor de AWN-website vallen ook dit jaar weer lager uit, door eigen redzaamheid. Doordat 
de werkgroep PR en Communicatie het hele jaar 2015 actief is geweest zijn de kosten net even 
boven het niveau van de begroting uitgekomen (2014: actief vanaf augustus). 
De per saldo kosten voor graafkampen zijn het gevolg van het graafkamp in Dalfsen en door de 
uitbetaalde vergoedingen voor reiskosten, die de AWN vanaf dit jaar verstrekt aan AWN-ers die hun 
kennis en ervaring op peil houden op graafkampen die de AWN in het buitenland weet te regelen. 
De kosten besteedt aan deskundigheidsbevordering namen toe door tegenvallende inkomsten en 
bijdragen in de productiekosten van een aantal interessant publicaties (Zo word je Archeoloog; 
Archeologisch tekenen: middeleeuwse keramiek en glas en Swoertje wroet in vroeger - de 
grafheuvel). 
De kosten van Westerheem overschrijden de begroting door het jubileumnummer van afdeling 1  
“40 jaar afdeling Noord-Nederland” – 128 pagina’s dik (twee maal zo dik als een regulier nummer). 
In 2014 verschenen naast twee jubileum-nummers (afdeling 17 en afdeling 19) een themanummer 
(Tweede Wereldoorlog archeologie) en de special “Graven in Holland”. De laatste werd grotendeels 
gedekt door een bijdrage van de gemeente Vlaardingen. 
 
De rentebaten staan onder druk als gevolg van dalende rentevergoedingen. 
 
Zoals afgesproken in de voorgaande ledenvergadering zal het Roda-legaat (verantwoord in de 
exploitatierekening 2014 en 2015) worden ondergebracht in het Pieter van der Voorde Fonds, dat 
na de statutenwijziging d.d. maart 2016 verder gaat onder de naam AWN - Archeologiefonds. Deze 
steunstichting (jaarverslag is separaat aan de vergaderstukken toegevoegd) zal de AWN en haar 
afdelingen gaan ondersteunen. Voor o.a. publicaties en educatieprojecten kan een beroep worden 
gedaan op deze stichting. 
 
2015 is net als 2014 financieel een bijzonder jaar geworden. Onderaan de streep staat weliswaar 
een positief bedrag van € 81.736; genormaliseerd voor eenmalige effecten resteert er echter een 
fors verlies. De herbezinning waarover in 2012 al werd gesproken (vanwege de aangekondigde 
subsidiekorting) is dan ook een belangrijk (op te lossen) punt bij het opstellen van het beleidsplan 
2017-2021. Zie ook verder onder “Begroting AWN voor het jaar 2017”. 
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Toelichting 

       

         Algemeen. 
       

         De vereniging is opgericht op 6 september 1951 oorspronkelijk onder de naam Archeologische 

Werkgemeenschap voor Westelijk Nederland.  

Op 5 oktober 2011 werd de vereniging voortgezet onder de huidige naam. 

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd en stelt zich ten doel het beschermen en 

behouden van het archeologisch erfgoed van Nederland en het bevorderen en beoefenen  

van de archeologie en haar hulpwetenschappen. 
    

         Deze jaarrekening is nog opgesteld rekening houdend met de bepalingen van het  

"Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen 2009 - 2012" omdat de vereniging 

tot en met 2012 een instellingssubsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(via het Fonds voor Cultuurparticipatie) ontving. Dit format is goed bruikbaar gebleken en dus 
gehandhaafd. 
 

De AWN bestaat uit een landelijke organisatie en kent daarnaast een groot aantal afdelingen. 

Deze afdelingen hebben soms zelf een rechtspersoonlijkheid; in andere gevallen zijn afdelingen 

beter te kenschetsen als lokale werkgroepen, die haar werkzaamheden uitoefenen onder de 

paraplu van de landelijke organisatie. 

De bezittingen en schulden van de AWN-afdelingen maken geen onderdeel uit van deze balans. 

De AWN inclusief al haar afdelingen heeft dan ook een groter eigen vermogen dan bijgaand 

gepresenteerd. De baten en lasten van de afdelingen maken eveneens geen onderdeel uit van 

bijgaande exploitatierekening. 

         Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
    

         Algemene reserve 
       Deze post is het samenstel van de exploitatiesaldi uit het verleden. 

  

         Bestemmingsfonds kampen 
      Dit betreft een uit de nalatenschap van mevrouw J.E. Noordenbos verkregen legaat. 

 Door erflaatster is dit deel bestemd ten behoeve van de werkkampen van de AWN.  
 

         Bestemmingsreserves 
      De bestemmingsreserve afdelingen is gevormd voor de financiering van activiteiten van 

afdelingen, waarbij de doelstelling gericht is op ledenwerving. Door het bestuur wordt jaarlijks 
bepaald welke uitgaven/kosten ten behoeve van afdelingen ten laste van deze reserve kunnen 

komen. 
 De hoogte van de reserve is maximaal gelijk aan de betaalde retributies over het laatste boekjaar. 

         Voorzieningen 
       Door de algemene ledenvergadering is besloten om met ingang van het boekjaar 2001 een 

voorziening te treffen ten behoeve van lustrum vieringen van de vereniging en haar afdelingen. 

In 2014 is hieraan € 300 toegevoegd. 
     

         Voor zover niet specifiek anders vermeld, worden de (overige) activa en passiva opgenomen 
tegen nominale waarde. De resterende looptijd van de schulden is minder dan één jaar 

De baten en lasten worden verwerkt in het jaar waaraan zij toe te rekenen zijn. 
 

         De AWN heeft geen personeel in dienst. Bestuurders ontvangen geen beloning. 
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         Balans per 31 december  
    

2015 
 

2014 

          Activa: 
     

€ 
 

€ 

          Vlottende activa: 
        

          Voorraden 
      

 P.M.  
 

 P.M.  

          Vorderingen: 
        

          Debiteuren 
     

       550  
 

       725  

Overlopende activa 
     

     2.077  
 

     2.703 

       
     2.627  

 
     3.428  

          Liquide middelen 
     

 523.282  
 

 472.647  

          Totaal activa 
     

 525.909  
 

 476.075  

          Passiva: 
         

          Eigen vermogen: 
        

          Algemene reserve 
     

 474.926  
 

392.515 

Bestemmingsfonds kampen 
    

     3.275  
 

     3.950  

Bestemmingsreserve afdelingen 
    

   17.154  
 

   17.154  

       
 495.355  

 
413.619 

          Voorzieningen 
     

   13.314  
 

   13.314  

          Crediteuren 
     

   13.465  
 

   42.868  

Overlopende passiva 
     

     3.775  
 

     6.274 

       
   17.240  

 
   49.142  

          Totaal passiva 
     

 525.909  
 

 476.075  
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       Exploitatierekening 
 

2015 
 

2015 
 

2014 

    
Begroot 

  

       Baten: 
 

€ 
 

€ 
 

€ 

       Opbrengsten  
 

   93.561  
 

 106.000  
 

   92.458  

Projectsubsidies 
 

   21.021  
 

     2.500  
 

   52.310 

Giften 
 

 98.921  
 

     1.000  
 

350.563 

Som der baten 
 

 213.503  
 

 109.500  
 

 495.331  

       Lasten: 
      

       Beheerlasten: 
      Bureau AWN (secretariaat en ledenadministratie) 
 

   21.500  
 

   22.500  
 

   21.500  

Materiële lasten 
 

   25.554  
 

   18.450  
 

   20.241  

Totaal beheerlasten 
 

   47.054  
 

   40.950  
 

   41.741  

       Activiteitenlasten: 
      Materiële lasten 
 

   31.096  
 

   32.100  
 

   28.436  

Deskundigheidsbevordering 
 

   56.466  
 

   45.500  
 

   95.239  

Totaal activiteitenlasten 
 

 87.562  
 

   77.600  
 

123.729 

       Som der lasten 
 

 134.616  
 

 118.550  
 

 165.470  

       Exploitatieresultaat 
 

 78.887  
 

    (9.050) 
 

329.861 

       Saldo rentebaten en -lasten 
 

     2.849  
 

     2.500  
 

     4.482  

Per saldo rentebaten 
 

     2.849  
 

     2.500  
 

     4.482  

       Resultaat 
 

 81.736  
 

    (6.550) 
 

334.343 

       Verdeling resultaat boekjaar: 
       - Algemene reserve  
 

 82.411  
   

 334.343  

 - Bestemmingsfonds kampen 
 

      (675)    
   

          -    

  
 81.736  

   
334.343 
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         Toelichting balans  
    

2015 
 

2014 

         

      
€ 

 
€ 

         Voorraden 
        Aan de voorraad cd's en boeken wordt geen waarde meer toegekend. 

  Oude voorraden worden ingezet voor publiciteitsdoeleinden bij ledenwerving. 
  

         Liquide middelen 
       

         ING, Betaalrekening 
    

       216  
 

        219  

ING, Contributierekening 
   

       66  
 

        428  

ING, Spaarrekening 
    

   23.000  
 

   19.000  

ING, Kwartaalspaarrekening 
   

 500.000  
 

 453.000  

      
 523.282  

 
 472.647  

         Alle bedragen zijn in overeenstemming met de saldo-opgaves einde 
boekjaar. 

  

         Algemene reserve  
       Saldo per 1 januari  
    

 392.515  
 

   58.172  

Bij: verdeling resultaat boekjaar 
   

 82.411  
 

 334.343 

Saldo per 31 december  
   

 474.926  
 

 392.515  

         Bestemmingsfonds kampen  
      Saldo per 1 januari  

    
     3.950  

 
     3.950  

Af: verdeling resultaat boekjaar 
   

      (675)    
 

          -    

Saldo per 31 december  
   

     3.275  
 

     3.950  

         Bestemmingsreserve afdelingen 
      

Saldo per 1 januari  
    

   17.154  
 

    
17.154  

Bij: dotatie boekjaar 
    

          -    
 

          -    

Bijdragen aan afdelingen 
   

          -    
 

          -    

Saldo per 31 december  
   

   17.154  
 

   17.154  

         Voorzieningen: 
       

         Lustrumvoorziening  
       

         Saldo per 1 januari  
    

   13.314  
 

   13.314  

Bij: dotatie boekjaar 
    

       250  
 

     300  

Kosten jubilea 
    

      (250) 
 

   (300) 

Saldo per 31 december  
   

   13.314  
 

   13.314  
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      Toelichting exploitatierekening 2015 
 

 2015  
 

2014 

   
Begroot  

  

      Baten: € 
 

 €  
 

€ 

      Opbrengsten: 
     

      Contributies    90.148  
 

 100.000  
 

   89.664  

Graafkampen        800    
 

          -    
 

     -  

Educatie/themadagen      1.860  
 

     2.500  
 

     1.985  

Verkoop publicaties en CD's         140  
 

     1.000  
 

     179  

Jaarvergadering         613  
 

     1.000  
 

     630  

Advertenties           -    
 

     1.500  
 

          -  

 
   93.561  

 
 106.000  

 
   92.458  

      Lasten: 
     

      Materiële lasten - beheer: 
     Bestuur    11.025  

 
     8.000  

 
     9.029  

Kosten samenstellen jaarrekening      2.500  
 

     2.500  
 

     2.500  

Bank- en portokosten      3.018  
 

     2.000  
 

     2.103  

Drukwerk en kantoorbenodigdheden      1.121  
 

     1.000  
 

     1.043  

Kosten jaarverslag      2.667  
 

     1.000  
 

     1.396  

Contributies en abonnementen      1.029  
 

     1.000  
 

        969  

Verzekeringen en veiligheid      2.371  
 

     2.200  
 

     2.371  

Posters, folders etc.      1.823  
 

        750  
 

        830  

 
   25.554  

 
   18.450  

 
   20.241  

      Materiële lasten - activiteiten: 
     Jaarvergadering      1.560  

 
     2.500  

 
     2.021  

Verenigingsnieuws      3.500  
 

    3.500    
 

     3.500  

Afgevaardigdendag(en)      2.776  
 

     1.000  
 

     1.557  

Dotatie voorziening lustrum         250  
 

    1.000    
 

     300  

Dotatie voorziening afdelingen           -    
 

          -    
 

          -    

Afdelingen    18.275  
 

   19.000  
 

   18.075  

Public Relations      4.603  
 

     4.000  
 

     2.465  

Website         107  
 

     1.000  
 

     518  

Legpenningen           25    
 

        100  
 

          -    

 
   31.096  

 
   32.100  

 
   28.436  

      Deskundigheidsbevordering: 
     

Graafkampen  
        

2.793  
 

     1.200  
 

     308  

Educatie/themadagen/werkgroepen        5.494  
 

     4.800  
 

     4.062  

Kosten projecten     9.356  
 

          -    
 

  34.211  

Westerheem (incl. porti)    35.826  
 

   43.000  
 

   54.037  

Kosten redactie      2.997  
 

     3.000  
 

     2.675  

 
   56.466  

 
   52.000  

 
   95.293  
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          Mededeling inzake de samenstelling van de jaarrekening 

          In gevolge het verzoek van het bestuur van de AWN, Vereniging van Vrijwilligers in de  
 Archeologie, hebben wij, Van Dinther administratiekantoor, belastingadvies, accountancy  
 en bedrijfsadvies te Rhoon, het voorgaand opgenomen financieel jaarverslag 2015 van de 

AWN, aan de hand van de door de penningmeester verstrekte gegevens administratief 

verwerkt. 
 De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en het hierop  
 gebaseerde financieel jaarverslag berust bij het bestuur van de AWN. Het is onze  
 verantwoordelijkheid op basis van de gegevens een jaarrekening samen te stellen. 
 

          Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen in 
 hoofdzaak uit verzamelen, verwerken en samenvatten van financiële gegevens.  
 Door de aard en omvang van de werkzaamheden kan daaraan niet de zekerheid worden 
 ontleend die wordt verkregen bij de uitvoering van een opdracht tot beoordeling of tot  

controle. 
  

Wij zijn van mening dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van het handelen van  
 het bestuur en de toestand van de vereniging. De ultimo bankoverzichten komen overeen  

met de in de balans opgenomen beschikbare geldmiddelen.  

                  

Aldus opgemaakt d.d. 23 maart 2016 te Rhoon. 
      

          

          Drs. J.N.A. van Dinther 
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Begroting AWN voor het jaar 2017 

 
De begroting 2016 is niet aangepast ten opzichte van de eerder gepubliceerde versie en dus in 
overeenstemming met eerdere besluitvorming. 
De begroting 2017 is daarentegen wel aangepast naar aanleiding van ontwikkelingen in 2015; 
waarbij tendensen indien van toepassing zijn doorgetrokken. De begroting 2017 is sluitend. Dat was 
echter slechts mogelijk door toch ook in dit jaar weer een bijdrage (€ 20.000) vanuit het AWN - 
Archeologiefonds in te boeken. Zoals wij vorig jaar reeds schreven is dit op de langere termijn een 
financieel ongezonde situatie. Het streven van het bestuur is de baten en lasten op termijn toch 
weer sluitend te krijgen. Door het ontvangen legaat hebben wij de tijd om de organisatie aan te 
passen aan de nieuwe werkelijkheid. 
Dat is voor 2017 dus nog niet gelukt. Dit is niet in overeenstemming met hetgeen hierover eerder is 
besproken. Op termijn dient de begroting sluitend te zijn, zonder dat er structureel middelen vanuit 
het AWN – Archeologiefonds worden ingezet om jaarlijks weerkerende uitgaven te dekken. Het 
Archeologiefonds mag in principe alleen aangesproken worden om extra’s mogelijk te maken. 
Tijdens de afgelopen Afgevaardigdendag zijn de eerste denkrichtingen en oplossingen 
gepresenteerd om de bijdrage vanuit het Archeologiefonds terug te brengen naar nul. Omdat we 
momenteel ook druk bezig zijn een nieuw beleidsplan voor de periode 2017-2021 op te stellen en 
we de financiële keuzes die hieruit voorvloeien nog niet kennen is vooralsnog begroot op basis van 
de bestaande werkplannen en besloten tekorten tijdelijk voor lief te nemen. Het uiteindelijk vast te 
stellen beleidsplan 2017-2021 zal rekening houden met besluiten die zijn genomen over het AWN – 
Archeologiefonds (zie hiervoor). 
 
De baten uit contributies zijn begroot op het huidige niveau, de verenigingscontributie-bedragen 
worden dus (nog) niet verhoogd. 
In de begrote lasten wordt gerekend met hoge kosten bestuur, maar toch op een iets lager niveau 
dan in 2015. Op bepaalde aspecten was 2015 bestuurlijk een druk jaar (Erfgoedwet, Archis 3.0, 
Nationale Archeologie Dagen, Beleidsplan 2017-2021 etc). 
Kosten voor posters, folders etc en portokosten zijn iets naar beneden bijgesteld ten opzichte van 
de werkelijke uitgaven 2015, omdat 2015 is gebruikt om een groot aantal instellingen te voorzien 
van (nieuw) promotiemateriaal. De uitgaven voor public relations zijn vrijwel vastgesteld op het 
2015-niveau om niet teveel in te leveren op dit belangrijke aandachtsgebied; de uitgaven website 
zijn lager begroot omdat het beheer en de ontwikkeling hiervan in eigen beheer wordt uitgevoerd. 
Tenslotte zijn de kosten voor deskundigheidsbevordering (excl. Projecten) begroot op het 
bestaande 2015-niveau. 
 

Begroting 2017    

Exploitatierekening Werkelijk Begroting  Begroting 

 2015 2016 2017 

Baten: € € € 

Opbrengsten:    

Contributies     90.148     90.000     90.000  

Activiteiten landelijke werkgroepen       2.660           2.500         3.000  

Verkoop publicaties en CD’s          140         1.000       250  

Jaarvergadering         613         1.000         750  

Advertenties               -                    1.500                 -  

Totaal opbrengsten:     93.561     96.000     94.000  

Giften 98.921        1.000       1.000    

Projectsubsidies     21.021           -                 -    

Bijdrage AWN - Archeologiefonds               -                 20.000                  20.000  

Som der baten:   213.503     117.000    115.000  
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Vervolg Begroting 2017    

Exploitatierekening Werkelijk Begroting  Begroting 

 2015 2016 2017 

Lasten:    

Bureau AWN (secretariaat en ledenadministratie)     21.500       22.500       21.500  

Materiële lasten – beheer:    

Bestuur     11.025         8.000         8.000  

Kosten samenstellen jaarrekening       2.500         2.500         2.500  

Bank- en portokosten       3.018         2.000         2.000  

Drukwerk en kantoorbenodigdheden       1.121         1.000         1.000  

Kosten jaarverslag       2.667         1.000         2.000  

Contributies en abonnementen       1.029         1.000         1.000  

Verzekeringen en veiligheid       2.371         2.200         2.200  

Posters, folders etc.       1.823         1.000         1.000  

Totaal materiele lasten     25.554       18.700       19.700  

Totaal beheerlasten     47.054       41.200       41.200  

    

Materiële lasten - activiteiten:    

Jaarvergadering       1.560         2.500         1.500  

Verenigingsnieuws       3.500         3.500         3.500  

Afgevaardigdendag       2.776         1.000         1.000  

Dotaties lustrum, afdelingen en kosten penningen         275        1.100       -  

Afdelingen     18.275       18.000       18.500  

Public Relations       4.603         4.000         4.500  

Website         107        1.000            500  

Totaal materiele lasten     31.096       31.100       29.500  

Deskundigheidsbevordering:    

Activiteiten landelijke werkgroepen*       8.287         7.700         7.800  

Kosten projecten     9.356                 -                 -    

Westerheem (incl. porti)     35.826      36.000       36.000  

Kosten redactie       2.997         3.500         3.000  

Uniforme uitgavereeks en kosten CD’s              -                 -                 -    

Totaal deskundigheidsbevordering     56.466       47.200       46.800  

Totaal activiteitenlasten   87.562       78.300       76.300  

    

Som der lasten:   134.616     119.500     117.500  

    

Exploitatieresultaat   78.887 (2.500) (2.500) 

    

Saldo rentebaten - en lasten       2.849         2.500         2.500  

Per saldo baten       2.849         2.500         2.500  

    

Resultaat 81.736  -    - 

 
* Hiervoor zijn vier werkgroepen gevormd: 

 Deskundigheidsbevordering 

 Graafactiviteiten 

 Jeugd en Archeologische Erfgoededucatie 

 Belangenbehartiging 
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Aantal leden per 31 december 2015 
 
 AWN leden per 31 december 2015 2014 2013 2012 2011 

 Stand per 1 januari 1.866 1.860 1.955  2.083   2.136  

 Nieuwe leden 137 108 125  193   194  

 Opzeggingen/wanbetalers (171) (102) (220) (321) (247) 

 Stand per 31 december 
 

1.832 1.866 1.860  1.955   2.083  

A Basisleden 1.587 1.619 1.607  1.683   1.791  

B Studenten 67 71 68  76   86  

C Jeugdleden 27 30 32  32   23  

D Geassocieerde leden 36 41 44  51   65  

E Huisgenootleden 56 58 53  57   64  

 Ereleden 2 3 3  3   4  

 Ruilabonnementen 53 40 50  50   47  

 Betaling Boekhandel 4 4 3  3   3  

  1.832 1.866 1.860  1.955   2.083  

 leden per afdeling:      

1 Noord-Nederland 117 127 120 119  117  

2 Noord Holland Hoorn-Enkhuizen - ALWH  26 35 37 81  88  

3 Zaanstreek/Waterland 44 50 53 59  60  

4 Kennemerland (Haarlem en omstreken) 46 53 60 66  74  

5 Amsterdam en omstreken 89 94 97 100  103  

6 Rijnstreek 105 110 109 110  112  

7 Den Haag en omstreken 102 98 100 107  118 

8 Helinium  87 86 84 93  96  

9 Noord-Holland Noord 47 37 39 - - 

10 Zeeland 86 86 84 86  98  

11 Lek- en Merwestreek 73 78 76 84  87  

12 Utrecht en omstreken 104 103 94 96  118  

13 Naerdincklant Gooi- en Vechtstreek 59 55 48 50  51  

14 Vallei en Eemland – Amersfoort e.o. 62 62 62 73  78  

15 West- en Midden-Betuwe en Bommelerwaard 37 40 35 40  40  

16 Nijmegen en omstreken 128 129 132 133  144  

17 Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland 114 114 124 134  144  

18 Zuid-Salland-IJsselstreek-Oost-Veluwezoom 88 88 86 85  86  

19 Twente 48 45 41 44  44  

20 IJsseldelta-Vechtstreek 53 52 53 55  62  

21 Flevoland 49 52 53 56  60  

22 West-Brabant 24 26 25 26  30  

23 Kempen en Peelland 181 179 169 175  178  

24 Midden-Brabant 13 14 18 19  21  

 Limburg en omstreken 8 9 9 10  11  

 België 6 7 7 8  10  

 Duitsland 3 3 3 3  3  

 Ruil. Binnenland 14 14 15 15  16  

 Ruil. Buitenland 15 16 24 25  31  

 Betaling boekhandel 4 4 3  3   3  

   1.832 1.866 1.860  1.955   2.083 
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Samenstelling Landelijk bestuur AWN 2015  
 

 
Voorzitter  
A.H.J. van de Rijdt-van de Ven  (Tonnie) 
Luxemburglaan 43 
5625 NB  Eindhoven 
040-2415910 / 06-23483818 
vdrijdt@iae.nl 
 
Vice-voorzitter AWN en wgr. Jeugd en 
Archeologische educatie 
W. Schennink (Wim) 
Vossenberglaan 29 
6891 CP  Rozendaal (Gld) 
026-3610334 
Schennink-dekker@hetnet.nl 
 
Landelijk secretaris  
F.G. van den Beemt (Fred) 
Ruiterakker 19 
9407 BE  Assen 
0592-345165 / 06-50231996 
secretaris@awn-archeologie.nl 
 
Alg. penningmeester 
H. J. Spreen (Harmen) 
De Pauwentuin 19  
1181 MP  Amstelveen 
Tel.: 020-4537021 
hspreen@xs4all.nl 
 
Deskundigheidsbevordering 
C. Daleboudt (Kees) 
Dorpsstraat 21 
4641 HV  Ossendrecht 
06 - 306 225 29  
cdaleboudt@planet.nl 
 
PR en Communicatie 
P. H.A. Flos (Paul) 
Avenbeeck 91 
2182 RV  Hillegom 
paulflos@hotmail.com 
0252 86 74 21  
06 24 34 38 59  
  
Belangenbehartiging 
J.P. van Wijk (Paul) 
Reggestraat 11 
7523 CP  Enschede 
053-4314041 / 06-13765633 
pw566@hotmail.com 
 
 
 
 
 

 
Veldwerk Educatie en Website 
R. Raats (Ruud) 
Karper 41 
3824 LT  Amersfoort 
033-4808181 / 06-55784878 
ruud.raats@xs4all.nl 
 
Westerheem 
A. de Vries – Oosterveen (Akke) 
Ulvenhoutselaan 85 
4834 MD  Breda 
076-5600917 / 06-33730509 
redactiewesterheem@hotmail.com 
 
LWAOW afd. 31 
J. Venema (Jan) 
Groote Zijlroede 1 
8754 GG  Makkum 
0515-232160 
Voorzitter@lwaow.nl 
 
Algemeen bestuurslid 
H. Hegeman (Henk) 
Gerrit Rietveldlaan 59 
2343 MB  Oegstgeest 
071 - 5190400 / 06 - 33084721 
hehehegeman@gmail.com 
 
Notulist Vergaderingen Landelijk bestuur 
en DB 
I. van de Scheur (Ineke) 
Jachthoeve 70  
3992 NW  Houten 
030-6373357 
inekevandescheur@hetnet.nl 
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Secretariaten Afdelingen  
 

1.Noord-Nederland: mw. E. Hopmam 

(Eva)Wielewaalplein 28, 9713 BR Groningen, 06 

23557739, awn.noord@gmail.com 

 
2. Archeologie Land en Water Noord-Holland 
Noord - ALWH-AWN: Timo M.Perger, Venenlaan 
5, 1623 RA Hoorn, 
timper2012@g.mail.com 
 
3. Zaanstreek/Waterland: Mw. M.B.  de Kort, 
Leeghwaterstraat 1, 1541 LS Koog aan de Zaan, 
075 - 7712363 maybritt.vd.scheer@chello.nl 
 
4. Kennemerland (Haarlem en omstreken): Mw. 
H.C. Vermast, Bankenlaan 2, 1944 NM Beverwijk, 
tel. 0251-200897, 
archeologiekennemerland@live.nl 
 
5. Amsterdam en omstreken:  

Donna Fluitsma, Geertruidahoeve 7    

1422 RD Uithoorn, 0297-567040 

awnamsterdam@gmail.com 

 
6. Rijnstreek: B. Zandbergen, Engelenburg 20, 
2402 KN Alphen aan de Rijn, 017 - 2745032 
awnrijnstreek@yahoo.com 
 
7. Den Haag en omstreken: D.C. Bakkenes, A. 
Duykstraat 8, 2582 TK Den Haag, 070-3507159, 
06 2214 3881, dcbakkenes@gmail.com 

 

8. Helinium (Waterweg Noord): Mw. H. van 
Wensveen, Westlandseweg 258, 3131 HX 
Vlaardingen, helinium@vanwensveen.nl 
 
9. Noord-Holland Noord J.W. van Rossum 

Nassauplein 58, 1815 GV Alkmaar, 072- 5157122 

-  0642853944 javaros@hetnet.nl 

 
10. Zeeland: Mw. D. de Koning-Kastelijn 
Populierestraat 47, 4431 CL ’s-Gravenpolder,  
tel. 06-28615255, dickydekoning@zeelandnet.nl 
 
11. Lek- en Merwestreek: C. Westra, Eigen Haard 
22, 3312 EH Dordrecht, tel. 078-6350184, 
corguzzi@yahoo.com 
 
12. Utrecht en omstreken: Alice Bij de Vaate, Prins 
Bernhardlaan 8, 3972 AX Driebergen, 0343 - 
554057 - 0618180271 
Alice@bijdevaate.speedling.nl 
 
13. Naerdincklant – Archeologie tussen Eem en 
Vechtstreek: Mw. M. Kroon, Wevershoek 4, 1383 
CP Weesp, tel. 0294-417894, 
secretaris@naerdincklant.nl 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Vallei en Eemland (Amersfoort en omstreken): 

E. Eimermann (Emile) 

Langegracht 11, 3811 BT, Amersfoort 

awn.afd14@gmail.com 

 
15. West- en Midden-Betuwe en Bommelerwaard: 
Jelle van Hemert 
Doorningstraat 22, 5328 CS  Rossum 
Tel. 06 12596050, e-mail  info@archeologie-
betuwebommelerwaard.nl 
 
16. Nijmegen en omstreken: Leo ten Hag, 
Lorkenstraat 14, 6523 DR Nijmegen, tel. 024-
6776168, hag00023@planet.nl 
 
17. Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland:  
P. L. Weegels, Van der Molenallee 131, 
6865 CC, Doorwerth, 026-3342385/06-51637454, 
p.weegels@hetnet.nl 
 
18 Zuid-Salland - IJsselstreek - Oost-Veluwezoom: 
ir. G.W.M. Tiemessen 
Heggerank 164, 7242 MN Lochem 
0573-252768, g.tiemessen164@kpnmail.nl 
 
19. Twente: Ben Klein Nagelvoort                                                                             
Coendersborg 7, 7608GL Almelo 
benkl1957@gmail.com 
 
20. IJsseldelta-Vechtstreek: F. Spijk, Gen. 
Eisenhowerlaan 55, 7951 AW Staphorst, tel. 0522-
461684, f.spijk@ziggo.nl 
  
21. Flevoland: J. Boes, Normandieplein 6, 8303 
HA Emmeloord, tel. 0527-699113, 
janboes60@gmail.com 
 
22. West-Brabant: Mw. A.M. Visser, Dorpsstraat 
21, 4641 HV Ossendrecht, tel. 01 64-672635, 
jmvisser@planet.nl 
 
23. Archeologische Vereniging Kempen en 
Peelland: Mw. W. van Vegchel, Deken van 
Somerenstraat 6, 5611 KX Eindhoven, tel.  
040 – 2386283 
awnafdeling23@gmail.com 
 
24. Midden-Brabant: Deze afdeling is voorlopig 
aangehaakt aan afd. 23. Zie daar het 
contactadres. 
 
31. Landelijke Werkgroep Archeologie Onder 
Water (LWAOW) 
dhr. A.F. Zandstra (Albert) 
W. de Zwijgerstraat 20; 8331 GT Steenwijk 0521-
517456 
secretariaat@lwaow.nl 
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Jong geleerd = oud gedaan…….  
Een opgraving in de vorm van Playmobiel. 


