VERENIGING VAN VRIJWILLIGERS IN DE ARCHEOLOGIE

TOEKOMSTVISIE AWN
Vrijwilligers verrijken de archeologische kennis
en zorgen voor draagvlak.

De Toekomstvisie is vastgesteld tijdens de Algemene
Ledenvergadering van 16 april 2011.
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ONZE MISSIE
De AWN verenigt en ondersteunt vrijwilligers in de archeologie. AWN-leden zetten zich,
op vrijwillige basis in voor het bescher men en behouden van het archeologisch erfgoed
in Nederland.
Dit door middel van:
• het bijdragen aan de kennis over het archeologisch erfgoed
• het uitdragen van die kennis en het bevorderen van betrokkenheid van de bevolking, als
ambassadeurs voor de archeologie
• belangenbehartiging voor het bodemarchief.
AWN-leden zorgen hiermee voor verrijking van de archeologische kennis en versterking
van het maatschappelijk draagvlak.
De AWN doet dit aanvullend op de rol en de verantwoordelijkheden van de overheden
(met name de gemeentelijke overheid) en de professionele archeologie. Voor het realiseren van onze missie werken we samen met andere landelijke en locale vrijwilligersorganisaties op het gebied van cultureel erfgoed en met onderwijs, erfgoedhuizen en museale
instellingen.
Het realiseren van deze missie kan alleen door de inzet van onze leden. Het vinden en
binden van deze leden is daarom een wezenlijk onderdeel van onze missie. De AWN
moet voor belangstellenden een aansprekende organisatie zijn met aantrekkelijke activiteiten. Een aantal beroepsarcheologen is lid van de AWN en deze archeologen zetten
zich, eveneens vrijwillig, ook in voor deze missie.
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EEN NIEUWE POSITIE VOOR DE AWN
Deze missie bouwt voort op wat vanaf de oprichting de doelstellingen van de AWN zijn.
Een nieuwe verwoording van de oorspronkelijke doelstelling en tevens een uitbreiding
daarvan is nodig omdat de afgelopen jaren het archeologisch veld is veranderd en daarmee de positie van de AWN.
60 jaar AWN
In 1951 is de AWN opgericht. In die periode was archeologie nog vooral een zaak van
‘liefhebbers’, van amateurarcheologen. Deze amateurarcheologen waren de lokale experts. Zij kenden de voor archeologie interessante locaties en archeologisch onderzoek
werd voor een groot deel door amateurs uitgevoerd. Veel AWN-ers waren correspondent
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voor de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Door amateurs
zijn vele belangrijke archeologische vindplaatsen ontdekt en beschreven. Resultaten
waar we nog steeds trots op kunnen zijn.
In de laatste decennia van de vorige eeuw is archeologisch onderzoek steeds meer een
beroep geworden. Beroepsarcheologen en amateurs werkten nog veel samen en hadden
elkaar nodig. Beroepsarcheologen steunden op hen voor waarnemingen en het melden
van vondsten.
Een nieuw bestel
Die situatie werd anders toen in 1992 het Europees Verdrag inzake bescherming van
het archeologisch erfgoed is gesloten (Verdrag van Malta). Dat verdrag is in 1998 door
Nederland bekrachtigd en verankerd in de Wet op de Archeologische Monumentenzorg
(2007, Wamz). Reeds in de aanloop naar die wet veranderde de positie van amateurarcheologen. Archeologie werd een verantwoordelijkheid voor de overheid en een professionele bedrijfstak. Dat heeft veel goeds gebracht. Vrijwilligers leken daarbij echter naar
de marge te verschuiven. De AWN heeft zich bij de voorbereiding van de Wamz en ook
daarna sterk gemaakt voor een blijvende rol voor amateurarcheologie en met succes.
Mede dankzij onze signalen hebben amateurarcheologen een eigen positie behouden.
Uitvoerend archeologisch onderzoek blijft in verschillende vormen mogelijk. Daarnaast
zijn er nieuwe rollen bij gekomen zoals ambassadeur van de archeologie en belangenbehartiger. We zien een nog steeds actieve groep AWN-leden, een reeks aan publicaties uit
eigen gelederen en afdelingen die zich profileren als archeologische belangenbehartiger.
Er is sprake van een stabiel ledenbestand en een groeiend maatschappelijk draagvlak
voor archeologie.
Dat alles is geen reden om tevreden achterover te leunen. De AWN moet ook voor de
toekomst haar plaats in het bestel markeren en laten zien dat zij ook de komende jaren
maatschappelijke relevantie heeft.
Artikel 9 Verdrag van Malta
Artikel 9 in het Verdrag van Malta gaat over bewustmaking van het publiek. Dit artikel
verplicht landen bij het publiek besef te kweken en te ontwikkelen van de waarde van het
archeologische erfgoed voor begrip van het verleden en de bedreigingen voor dit erfgoed.
Hierover is in de Wamz niets opgenomen en het archeologisch bestel voorziet ook niet
duidelijk in die functie. Als vrijwilligersorganisatie kunnen en willen we een rol spelen
om dat publieksbereik meer van de grond te helpen tillen. Daarnaast blijven we attent op
het tijdig signaleren van bedreigingen. Daar liggen nut en noodzaak van de AWN en die
rollen gaan we de komende jaren uitbouwen en versterken.
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Samengaan met de NJBG
Met de Nederlandse Jeugdbond voor Beoefening van Geschiedenis wordt al enige tijd
samengewerkt in de Werkgroep Jeugd en Archeologische Erfgoededucatie. Begin 2011 is
de intentie uitgesproken dat de NJBG een onderdeel van de AWN zal worden. De uitwerking hiervan vindt in de loop van 2011 plaats. Voor de AWN is dit samengaan van grote
meerwaarde omdat hiermee ons bereik voor het realiseren van onze missie juist onder
jongeren wordt versterkt.
De toekomst van de AWN
In het AWN beleidsplan 2009 - 2012 is reeds een nieuwe koers voor de AWN uitgezet en
zijn de kernactiviteiten van de amateurarcheoloog en daarmee van de AWN benoemd. De
positie van de AWN binnen het nieuwe bestel is door de landelijke overheid erkend met het
toekennen van een subsidie in het kader van de Cultuurnota. De AWN krijgt een vierjarensubsidie (2009 - 2012) uit het Fonds voor Cultuurparticipatie op basis van dit beleidsplan.
Deze toekomstvisie reikt verder. We hebben onze missie en onze positie in het archeologisch veld opnieuw geformuleerd. Daarmee willen we de condities scheppen om blijvend
uivoering te kunnen geven aan onze missie. We kiezen ervoor meer naar buiten te treden
en duidelijk te profileren wat wij aan de maatschappij te bieden hebben.
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ACTIVITEITEN
Deze missie wordt waargemaakt door een breed scala aan activiteiten, zowel regionaal
/ lokaal als landelijk. We willen die activiteiten bestendigen en versterken.
Lokale en regionale activiteiten worden uitgevoerd door afdelingen en lokale werkgroepen. Afdelingen kiezen zelf welke activiteiten zij uitvoeren en waar hun prioriteiten
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liggen, binnen onze missie als AWN.
Het landelijk bestuur heeft een dubbele taak. Zij voert zelf een aantal activiteiten uit en biedt
daarnaast ondersteuning aan leden en afdelingen bij de regionale en lokale activiteiten.
Zie voor de organisatiestructuur van de AWN de bijlage.

3.1 BIJDRAGEN AAN DE KENNIS OVER HET
ARCHEOLOGISCH ERFGOED
De kracht van vrijwilligers is lokale binding en betrokkenheid. Nu archeologisch onderzoek steeds vaker door wisselende bureaus wordt uitgevoerd hebben amateurarcheologen een rol in het lokaal/regionaal bundelen van alle informatie en dat over een lange
periode. Zij leveren daardoor, als constante factor, een belangrijke bijdrage aan een
lokaal of regionaal kenniscentrum
Lokale en regionale activiteiten:
• informatie aanleveren voor bureauonderzoek door bedrijven / gemeentelijke diensten.
Dit betreft onder meer informatie over eerder archeologisch onderzoek en vondsten
door amateurs, archiefonderzoek, historisch geografisch onderzoek en bouwkundig
onderzoek;
• meewerken ‘in het veld’ aan archeologisch onderzoek door bedrijven / gemeentelijke
diensten
• het uitwerken van vondstmateriaal voor bedrijven / gemeentelijke diensten
• het uitwerken van oude opgravingen
• zelfstandig onderzoek binnen de wettelijke kaders.
- veldverkenningen
- booronderzoek of opgravingen op vrijgegeven gebieden met toestemming van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
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- uitwerken van vondstmateriaal uit eigen onderzoek
• melden/ registeren toevalsvondsten.
Activiteiten van de landelijke werkgroepen
De AWN kent landelijke werkgroepen die, specifiek rond één thema, hun bijdrage leveren
aan de archeologische kennis en de verspreiding daarvan. Op dit moment is dat alleen
de Landelijke Werkgroep Archeologie onder Water (LWAOW). De LWAOW heeft binnen
de AWN een eigen ledenbestand en de LWAOW legt zich met name toe op het door
leden uit te voeren archeologisch onderzoek onder water. De LWAOW heeft eigen onderafdelingen. De landelijke werkgroep organiseert cursussen voor haar leden. en adviseert
onderafdelingen bij hun activiteiten en het leggen van contacten met professionele
organisaties en de overheid.
Initiatieven voor nieuwe landelijke werkgroepen zijn welkom.
Deskundigheidbevordering
Amateurarcheologen moeten zelf voldoende deskundig zijn om een bijdrage aan kennisvermeerdering te kunnen leveren. De AWN biedt daarvoor landelijke studiedagen en
veldwerkpractica aan.

3.2 KENNIS UITDRAGEN
Een tweede speerpunt onze missie is de betrokkenheid van burgers bij archeologie
te versterken. Amateurs zijn per definitie ‘liefhebbers’ van de archeologie en worden
gekenmerkt door hun enthousiasme voor dit onderwerp. Dat is een prima basis om dat
enthousiasme te delen met de maatschappij. Al tientallen jaren wordt hier door AWN’ers
veel aan bijgedragen. Door lezingen, rondleidingen, educatie, publicaties, mediapresentaties etc etc.. Zij zijn daarmee de ambassadeurs voor de archeologie. Dit verdient alle
ondersteuning en nieuwe impulsen. Onze kernboodschap is dat archeologie in positieve zin bijdraagt aan kennis van de wordingsgeschiedenis van Nederland. Die kennis
versterkt de betrokkenheid van burgers bij de plaats waar zij wonen, werken of recreëren.
Kennis van de voorgeschiedenis is een impuls voor ruimtelijke kwaliteit. Met name deze
activiteiten zijn een invulling van art 9 uit het verdrag van Malta.
Jeugdeducatie wordt voor de komende jaren een speerpunt, Samen met de NJBG en
onderwijsinstellingen worden programma’s voor scholen ontwikkeld en activiteiten voor
jongeren aangeboden.
Een andere belangrijke doelgroep voor het uitdragen van onze kennis is de groep ‘beslis-
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sers’, ‘veroorzakers’ en ‘uitvoerders’ van ruimtelijke projecten. Zij hebben uit de aard
van hun werk met archeologie te maken maar menig maal nog weinig belangstelling of
begrip voor archeologie.
Lokale en regionale activiteiten:
• cursussen, lezingen, excursies
• ledenbrieven / nieuwsbrieven
• educatie voor basisscholen / voortgezet onderwijs
• maatschappelijke stage
• (meewerken aan) open dagen bij een opgraving
• (meewerken aan) archeologische tentoonstellingen
• (meewerken aan) publicaties voor een breed publiek
• publiciteit via lokale media.
Activiteiten op landelijk niveau
Reeds genoemd is de deskundigheidsbevordering via landelijke studiedagen en veldwerkpractica. Deze activiteiten zijn specifiek bestemd voor wie actief als amateurarcheoloog aan de slag wil.
Voor het uitdragen van kennis voor een breder publiek wordt, landelijk, gebruik gemaakt
van publicaties, de website en publieksevenementen.
Publicaties
• Westerheem. Dit tijdschrift is al vele jaren toonaangevend voor de Nederlandse
archeologie en die positie willen we ook in de toekomst behouden.
• Monografieën en andere AWN-publicaties.
Website
De website wordt uitgebouwd tot een zowel voor leden als een breder publiek goed
toegankelijk en informatief medium. De website moet een forum worden om kennis over
het archeologisch erfgoed op te zoeken en ervaringen te delen. Daarbij hoort dan tevens
het gebruikt van nieuwe media.
Landelijke publieksevenementen
De AWN is medeorganisator van het tweejaarlijkse Weekend van de Archeologie
Archeologie.. Op het
jaarlijkse archeologiecongres, ‘de Reuvensdagen’ presenteert de AWN haar rol en activiteiten.
Nieuwe mogelijkheden verkennen
Nieuwe mogelijkheden voor een breder publieksbereik gaan we verkennen, zoals:
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• veldwerkpratica voor jongeren (als voortzetting van de NJGB-kampen)
• ‘zomeracademie archeologie’ of andere meerdaagse evenementen met archeologie
als thema.

3.3 BELANGENBEHARTIGER VAN HET BODEMARCHIEF
Door de onafhankelijke positie van de AWN binnen het bestel kan de vereniging de
enthousiasmerende rol hebben maar ook een kritische vinger opsteken wanneer het
archeologische belang in het geding is. Archeologische bedrijven moeten rekening
houden met opdrachtgevers, gemeentelijke en provinciale diensten en met bestuurders.
Universiteiten concentreren zich (terecht) op (wetenschappelijk) onderzoek. De AWN
kan echter ongebonden als een waakhond optreden. Dit door meewerken aan en het
volgen van de wijze waarop de archeologische monumentenzorg wordt ingepast in de
ruimtelijke planologie.
Lokale en regionale activiteiten
• afdelingen volgen actief hoe in hun werkgebied archeologische monumentenzorg en
archeologisch onderzoek gestalte krijgen
• ze werken samen met gemeenten, provincie, waterschappen en eventuele andere
instanties en met gemeentelijke, regionale en provinciale archeologen om een goede
inpassing van archeologie in de ruimtelijke ordening te realiseren
• ze maken gebruik van inspraak volgens de informele weg (‘in gesprek blijven’/draagvlak
creëren), maar ook van formeel-juridische acties wanneer dit opportuun is
• ze werken samen met andere erfgoedorganisaties zoals historische verenigingen en
natuurorganisaties voor een integrale aanpak van het cultureel erfgoed.
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Activiteiten op landelijk niveau
Op landelijk niveau volgt de AWN actief de ontwikkelingen in het bestel en de wet- en
regelgeving en is betrokken bij de evaluatie van de Wet archeologische monumentenzorg
(Wamz) en de Beleidsregel archeologische monumentenzorg (Bamz). Onze insteek
daarbij is op de eerste plaats goede zorg voor het archeologisch erfgoed. De Wamz heeft
veel goeds gebracht, maar functioneert nog lang niet overal zoals we zouden wensen. Bij
de evaluatie en het vervolgbeleid zullen we uiteraard tevens de positie van vrijwilligers
naar voren brengen en zien te versterken.
We werken hierbij samen met andere archeologische vrijwilligersorganisaties en andere
erfgoedorganisaties. Zie daarvoor onder Samenwerken en Krachten bundelen.
Het Platform RCE-AWN is een vast overleg waar we onze wensen, vragen en knelpunten
over de positie van vrijwilligers aan de orde kunnen stellen.

4

SAMENWERKEN EN KRACHTEN BUNDELEN
In onze missie is verwoord dat onze activiteiten aanvullend zijn op activiteiten van
overheden, professionele archeologen en erfgoedorganisaties. Alleen door samenwerken
kunnen we onze missie realiseren. Reeds vermeld is het samengaan van AWN en NJBG.
Dat samengaan zal in de komende jaren verder haar beslag krijgen.
Samenwerking met andere organisaties doet zich zowel voor op lokaal / regionaal niveau
als op landelijk niveau. Archeologische monumentenzorg staat niet los van de zorg voor
gebouwde monumenten en het behoud van historische cultuurlandschap. Dat vraagt
een meer integrale aanpak en dat geldt ook voor onze activiteiten. Als AWN zijn we in
het verleden vooral op onze eigen vereniging en andere archeologische vrijwilligersorga-
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nisaties gericht geweest. Dat willen we uiteraard behouden, maar nu ook gaan verbreden. We gaan meer contacten leggen met andere erfgoedorganisaties om een meer
gezamenlijke visie op cultureel erfgoed tot stand te brengen en meer gezamenlijk als
belangenbehartiger op te treden. De AWN heeft en houdt daarbij archeologie als insteek
en maakt zich sterk voor het verbreden van het draagvlak voor archeologie in de samenleving en de participatie van vrijwilligers in de archeologische monumentenzorg.
Samenwerking op regionaal / lokaal niveau
Op regionaal en lokaal niveau gaat het vooral om een goede samenwerking met de gemeente en met andere lokale vrijwilligersorganisaties. Dat zijn met name historische verenigingen
/ heemkundekringen, detectoramateurs en lokale organisaties voor natuurbehoud.
AWN-afdelingen beoordelen zelf wie voor hen belangrijke samenwerkingspartners en
bondgenoten kunnen zijn en geven zelf invulling aan die samenwerking.
Samenwerking op landelijk niveau
Landelijk wordt reeds met een aantal organisaties samengewerkt. Die contacten worden
gecontinueerd en waar nodig versterkt. Dat geldt voor:
• Het Ronde Tafeloverleg: een overleg van vrijwilligersorganisaties in de archeologie.
Deelnemers zijn: de Archeologische Vereniging Limburg (AVL),de Drentse Prehistorische Vereniging (DPV), het Frysk Wurkferban, de Detectoramateurs (DA) en de
Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis (NJBG)
• het reeds genoemde Platform RCE-AWN
• Federatie instandhouding Monumenten (FIM). Dit is een organisatie voor belangenbehartiging voor monumentenzorg, waaronder archeologische monumenten. De AWN is
lid van deze federatie
• Erfgoed Nederland en provinciale Erfgoedhuizen
• Erfgoedorganisatie Heemschut, als grootste vrijwilligersorganisatie op het gebied van
monumentenzorg.
Nieuwe samenwerkingsrelaties op landelijk niveau gaan we leggen met organisaties voor
natuurbehoud en historisch landschap.
Een andere nieuwe vorm van samenwerking is die met hogescholen, zoals Saxion Next,
de Hogeschool Arnhem Nijmegen en universiteiten. Dat biedt nieuwe kansen die we
verder gaan verkennen.
Verder worden contacten gelegd met buurlanden, zoals België, Duitsland en Oostenrijk,
onder andere voor het uitwisselen van educatieprogramma’s en het organiseren van
veldwerkpractica.
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5

VOORWAARDEN
Onze toekomstvisie is ambitieus. Deze zal alleen te realiseren zijn als aan een aantal
voorwaarden kan worden voldaan. De reacties van de afdelingen op de Startnotitie voor
deze visie wijzen daar heel nadrukkelijk op. De meeste afdelingen hebben voor alle te
ontplooien activiteiten een beperkt aantal actieve leden. Die leden zijn vooral geïnteresseerd in meewerken met archeologisch onderzoek (bijdragen aan kennis). Slechts een
deel wil zich ook inzetten voor educatie, publieksvoorlichting en belangenbehartiging.
Enkele afdelingen worstelen bovendien met problemen rond huisvesting en zijn daar
veel tijd en energie aan kwijt. Daar moeten we dus ook aan werken, willen we onze ambitie waar kunnen maken.
Het hoofdbestuur ziet het als opdracht in komende jaren die voorwaarden zoveel mogelijk in samenwerking met de afdelingen te realiseren.

5.1 VERGROTING EN VERJONGING LEDENBESTAND
De AWN ‘vergrijst’. We hebben geen cijfers over de leeftijdopbouw maar duidelijk is dat
we relatief veel senioren als lid hebben. Dat is ook begrijpelijk omdat dat de groep is die
tijd heeft voor vrijwilligerswerk en vaak ook meer geïnteresseerd is in het verleden van de
eigen omgeving. We moeten blijvend nieuwe leden aantrekken en leden uit alle leeftijdsgroepen.
Onze belangrijkste wervingskracht is te laten zien wat we doen. We moeten zelf met
onze activiteiten zoveel mogelijk naar buiten treden. Educatie en publieksvoorlichting
leveren daar een belangrijke bedrage aan. Door het samengaan met de NJBG gaan we
meer activiteiten voor jongeren organiseren.
Gezamenlijke activiteiten met locale erfgoedorganisaties en natuurorganisaties maken
archeologie bij een bredere groep bekend en de ervaring leert dat dat wederzijds tot
versterking van het aantal leden leidt.
Ook de website en gebruik van nieuwe media moeten beter worden ingezet om een
grotere groep belangstellenden te bereiken en daarmee potentiële leden.

5.2 DE EIGEN ORGANISATIE VERSTERKEN
Missie en activiteiten moeten aansluiten bij wat leden motiveert om zich bij de AWN aan
te sluiten. Deelnemen moet leuk en aantrekkelijk zijn. Dat vraagt een sterkere band tus-
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sen leden, afdelingen en hoofdbestuur dan in het verleden gebruikelijk was.
In 2010 is reeds begonnen met het versterken van de contacten tussen afdelingen en
hoofdbestuur. Door meer gebruik te maken van bestuurlijke werkgroepen worden meer
leden betrokken bij het landelijk beleid en via deze werkgroepen krijgt het hoofdbestuur
meer voeding vanuit de afdelingen en leden.
De website wordt nog te weinig gebruikt voor onderlinge communicatie. Dat moet beter.
Tevens hebben afdelingen meer eigen armslag nodig om zelf subsidies en donaties te
kunnen ontvangen, overeenkomsten te sluiten en als belanghebbende organisatie te
kunnen optreden bij planologische besluiten.
De juridische structuur van de AWN wordt de komende jaren omgebouwd waarbij afdelingen meer eigen zelfstandigheid krijgen binnen de vereniging.
We zijn een vrijwilligersorganisatie die functioneert door de inzet van vele leden. Dat
moeten we ook zo houden. Om al onze ambities waar te maken denken we op den duur
toch een vorm van professionele ondersteuning nodig te hebben. De wenselijkheid daarvan en de haalbaarheid gaan we onderzoeken.

5.3 COMMUNICATIE EN PR
We gaan meer naar buiten treden en dat vraagt een goed communicatieplan en pr. Westerheem en de website zijn de visitekaartjes van AWN. Die moeten we ook als zodanig
profileren en gebruiken om te laten zien wat we als AWN te bieden hebben en wat ons
maatschappelijk nut is.
De mogelijkheden voor gebruik van nieuwe media gaan we onderzoeken, zoals toepassingen op smarttelefoon en tabletcomputers en sociale media. De website en andere di-
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gitale mogelijkheden moet beter gebruikt gaan worden als communicatiemiddel binnen
de vereniging en om geïnteresseerden in de archeologie te bereiken.

5.4 EEN GOEDE FINANCIËLE BASIS
In 2011 heeft de AWN een goede financiële positie. Door contributieaanpassingen aan de
ontwikkelingen in de subsidieverstrekking in de voorafgaande jaren, was de uitvoering
van het beleid voldoende verzekerd. Voor de komende jaren is die positie veel minder
duidelijk. Onze missie met nieuwe ambities gaat meer kosten met zich meebrengen.
Voor 2011 en 2012 krijgen we te maken met een ‘efficiencykorting’ op onze subsidie door
het Fonds voor de Cultuurparticipatie en subsidie na 2012 is onzeker.
We gaan actief op zoek naar een bredere financiële basis. De kosten voor het lidmaatschap mogen daarbij niet onevenredig stijgen, om voor leden aantrekkelijk te blijven.
Wanneer we er in slagen het aantal leden te vergroten, krijgen we daarmee ook een
betere financiële basis.

Voor het kunnen realiseren van onze missie en alle daarbij genoemde activiteiten zijn
we afhankelijk van voldoende actieve leden en een stabiele ﬁnanciële positie
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BIJLAGE
        ORGANISATIE AWN
De AWN is een landelijke vereniging met regionale afdelingen en lokale werkgroepen.
Op al deze niveaus worden activiteiten uitgevoerd.
Afdelingen en lokale werkgroepen
Op regionaal en lokaal niveau zijn er afdelingen en binnen de afdelingen, lokale werkgroepen. Er zijn (in 2011) 22 afdelingen. Het aantal werkgroepen is niet bekend. De
afdelingen hebben hun eigen activiteiten en een eigen beleid. Afdelingen maken zelf de
keuze waar zij hun prioriteiten leggen: bij kennisvermeerdering, bij ambassadeurschap,
bij belangenbehartiging of dat alles tezamen. Om de afdelingen meer armslag te geven
voor hun eigen beleid wordt de structuur van de AWN aangepast en krijgen afdelingen
de mogelijkheid voor een eigen juridische status.
Landelijke werkgroepen
Landelijke werkgroepen zijn georganiseerd rond een inhoudelijk thema. Daar valt
in 2011 alleen onder de Landelijke Werkgroep Archeologie Onderwater (LWAOW).
De landelijke Werkgroep Steentijd is al enige tijd niet meer actief. Er is ruimte voor
nieuwe werkgroepen en waarschijnlijk wordt de NJBG ook een landelijke werkgroep
binnen de AWN.
Algemene ledenvergadering
De Algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. De ledenvergadering bepaalt het beleid en kiest de leden van het hoofdbestuur. De Algemene
Ledenvergadering vindt minimaal eenmaal per jaar plaats.
Hoofdbestuur
Het hoofdbestuur bereidt het beleid voor en is verantwoordelijk voor het realiseren van
het beleid en voor het goed draaien van de vereniging. Uit het hoofdbestuur wordt een

14

Toekomstvisie.indd 14

21-11-11 16:43

dagelijks bestuur gevormd (voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester).
Het hoofdbestuur bestaat uit minimaal zeven leden en ten hoogste vijftien leden.
Bestuurlijke werkgroepen
Bestuurlijke werkgroepen worden door het hoofdbestuur ingesteld om bepaalde
activiteiten te realiseren. Dit ter ondersteuning van hoofdbestuur, afdelingen en leden.
Bestuurlijke werkgroepen zijn (in 2011)
• Werkgroep Deskundigheidsbevordering
• Werkgroep Graafweken
• Veldwerk archeologie
• Werkgroep Jeugd en Archeologische Erfgoededucatie
• Werkgroep Belangenbehartiging.
Een Werkgroep Pr en Communicatie wordt zo spoedig mogelijk opgestart.
Doelstellingen en resultaten van de bestuurlijke werkgroepen worden jaarlijks in een
overleg tussen het hoofdbestuur en de werkgroep geëvalueerd.
Westerheem is het verenigingsorgaan en al vele jaren een breed gewaardeerd blad over
de Nederlandse archeologie. Het heeft een zelfstandige redactie, met een eigen beleid.
Website www.awn-archeologie.nl
De website is zowel bestemd voor interne communicatie als voor een breed publiek.
In oprichting is een redactie voor de website.
Administratiekantoor
Een administratiekantoor is het landelijke contactadres. Aan dat kantoor zijn tevens de
ledenadministratie en financiële administratie uitbesteed.
Postadres: Postbus 714, 3170 AA Poortugaal, e-mail: awn@vandinther.nl
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