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Uitnodiging voor de 64e Algemene Ledenvergadering op 
zaterdag 11 april te Rhenen 

 

Het hoofdbestuur van de AWN heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van 
de Algemene Ledenvergadering (ALV) 

in het partycentrum Hof van Rhenen, Koningin Elizabethplantsoen, 3911 KV Rhenen, 
Telefoon 0317-612101.www.hofvanrhenen.com. 

Het Hof van Rhenen is in 1937 gebouwd en is van oorsprong een kerkgebouw 
 
U bent van harte welkom.  
 

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 
 
10.00 - 10.30 uur  Ontvangst  
 
10.30 - 10.35 uur Opening voorzitter 
 
10.35 - 10.45 uur Welkomstwoord door de burgemeester van Rhenen, de heer H. van der Pas 
 
10.45 - 11.00 uur Gerti de Koeijer zal een lezing geven in kader van haar historische roman ‘Cunera en de  
   macht van de sleutel’. Zij vertelt over de aanval van de Hunnen op het reisgezelschap,  
   Waarmee Cunera onderweg was. Gerti de Koeijer is bestuurslid van de AWN 
    werkgroep PR&Communicatie. 
 
11.00 - 12.30 uur Ledenvergadering  - zie toelichting per agendapunt vanaf blz. 3.   
 
12.30 - 13.30 uur Lunch 
 
13.30 - 16.00 uur Middagprogramma  - excursie Grebbeberg of stadswandeling door Rhenen. 
 
16.00 - 17.00 uur Afsluiting met een hapje en een drankje in het gemeentemuseum “Het Rondeel”, 
   Kerkstraat 1, Rhenen, tel. 0317 - 61 20 77 

 
De stad Rhenen ligt met haar laat-Gotische Cunerakerk en toren schilderachtig aan de Neder-Rijn tegen de 
zuidflank van de Utrechtse Heuvelrug. Vanwege de fraaie ligging tegen de heuvel en de vele pittoreske 
hoekjes is Rhenen veelvuldig door kunstenaars van naam bezocht en geschilderd.  
In gemeentemuseum Het Rondeel zijn enkele van deze schilderijen en etsen te bekijken. 
Eeuwenlang is Rhenen door rampen en krijgsgeweld geteisterd. Het grootste krijgsgeweld vond plaats in mei 
1940 tijdens de Slag om de Grebbeberg. De historische binnenstad werd door Duits geschut grotendeels 
doelgericht verwoest. Na de vernielingen in de meidagen van 1940 heeft Rhenen, als een van de weinige 
Nederlandse steden in de oorlogsjaren, gelegenheid gehad aan de wederopbouw van de binnenstad te 
werken. Karakteristiek is de stijl die de architecten hebben toegepast: de ‘Delftse School’-stijl.  
 

mailto:secretaris@awn-archeologie.nl
http://www.awn-archeologie.nl/
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Middagprogramma 
In het middagprogramma kan een keuze worden gemaakt in een wandeling met gids door de stad en of 
samen met een gids over de Grebbeberg. Hier liggen loopgraven de bunkers uit WOII en de erebegraafplaats 
waar vele gesneuvelden liggen begraven. Er zal mede aandacht zijn voor het abrupte einde van dit deel van 
de in de IJstijd ontstane Utrechtse Heuvelrug.  
 
Carpoolen 
Wij vragen de leden die met de auto zijn gekomen, leden mee te willen nemen naar de Grebbeberg.  Het is 
enkele kilometers rijden. De nieuwe parkeervoorziening bij de Erebegraafplaats vindt u aan de linkerzijde van 
de weg. Deze is met bebording goed aangegeven.  
 
Bezoek aan het stadsmuseum Het Rondeel 
De dag van de ledenvergadering wordt afgesloten met een drankje en een hapje in het gemeentemuseum Het 
Rondeel aan de Kerkstraat 1 in Rhenen. Het museum geeft een beeld van de rijke geschiedenis van de stad 
Rhenen, van archeologisch verleden tot de twintigste eeuw.  
 
Kortom het wordt weer een leerzame, boeiende en gezellige dag.  
 

Routebeschrijving en parkeren zie bijgaand kaartje en/of op:  
www.hofvanrhenen.com/routebeschrijving-en-parkeren  
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Agenda 64e Algemene Ledenvergadering van de AWN op zaterdag 11 april 2015 te 
Rhenen       

 
1. Opening door voorzitter Tonnie van de Rijdt. 

  
2. Mededelingen, ingekomen stukken en vaststelling van de agenda.    

 
3. Verslag van de 63e Algemene Ledenvergadering AWN op zaterdag 12 april 2014  in het Allard 

Piersonmuseum te Amsterdam.  
  

4. Jaarverslagen Hoofdbestuur en  werkgroepen vanuit het bestuur. 
 

5. Financieel jaarverslag en 2014 en de begroting  van  2016. 
 

6. Presentatie nieuwe AWN ledenwerffolder door de werkgroep PR & Communicatie.  
 

7. Vaststelling van de wijze van besteding van het legaat dat is ontvangen van ons lid wijlen  
de heer P.J. Roda uit Utrecht.   

 
8. Verkiezing bestuursleden.  

 
9. Uitreiking AWN Bronzen legpenning. 

 
10. Voorstel wijziging voor het verlenen van de Bronzen AWN Legpenning. 

 
11. De 65

e
 AWN Landelijke Ledenvergadering is op zaterdag 9 april 2016 te ?. Voorstellen zijn van harte 

welkom! 
 

12. Wat verder ter tafel. 
 

13. Rondvraag. 
 

14. Sluiting. 
 

 
Toelichting agendapunten 
 

Ad.  2  Mededelingen, ingekomen stukken en vaststelling van de agenda.   
 
Leden kunnen (een) onderwerp(en) ter bespreking aan de vergadering voorleggen. Deze onderwerpen dienen 
minimaal 14 dagen, voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering, schriftelijk bij het hoofdbestuur te zijn 
ingediend. Deze voorstellen dienen gemaild te worden naar secretaris@awn-archeolgie.nl. 
 

Ad. 3 Verslag van de 63e Algemene Ledenvergadering AWN op zaterdag 12 april 2014 
in de Nina van Leer zaal van het Allard Pierson Museum in Amsterdam. 
 
Volgens telling zijn 63 leden aanwezig. 
m.k.a. Winnie van Veghel, Dick Bakkenes, Jeroen ter Brugge, Kees Daleboudt en Anton Cruysheer en afd. 
14. 
 

1. Opening. 

Tonnie van de Rijdt, algemeen voorzitter van de AWN, opent de vergadering om 10.30 uur en heet iedereen 
welkom. Een speciaal welkom voor de heer  Herman Lubberding (erelid)  en de heer Saïd Mooijman, oud 
voorzitter van de AWN. 
Daarna geeft zij het woord aan de heer Wim Hupperetz, directeur van het Allard Pierson Museum. 

mailto:secretaris@awn-archeolgie.nl
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De heer Wim Hupperetz geeft een toelichting over de huidige samenwerking met de AWN en het Allard 

Pierson Museum. Het afgelopen jaar  is een aantal mensen van de AWN en het Allard Pierson Museum druk 

bezig geweest met een plan voor Archeologische Hotspots. Vier grote cultuurfondsen het Mondriaanfonds, het 

VSB fonds, Dioraphte en stichting Doen hebben aangegeven akkoord te zijn met de plannen en hebben een 

bedrag toegezegd. Er  is ook een aantal samenwerkingspartners die aan de zijlijn staan maar nog 

aangesproken gaan worden.  

Op donderdag 10 april jl. heeft de Kick-off plaatsgevonden. De bedoeling van de Hotspots is verbinding te 

leggen tussen drie domeinen namelijk onder de grond, in het depot of achter de vitrine waarbij wordt 

uitgegaan van een concept dat bestaat uit plaatsen waar je als bezoeker gewoon, zonder een afspraak te 

maken, kunt binnenlopen. Op die plaatsen moet je zoveel mogelijk over de archeologie, ook online, in 

Nederland kunnen achterhalen wat er al is. Uiteindelijk moet het een etalage van de archeologie worden.  

Het project gaat twee jaar duren. De locaties, die geselecteerd zijn, zijn Amsterdam, Den Bosch en 

Eindhoven.  Er is nog ruimte voor drie extra locaties om het project goed op te zetten. Het vervolg is dat er 

een projectcoördinator, Marloes van de Somme, voor deze twee jaar is benoemd. De eerste locaties worden 

ontwikkeld. Men is al in gesprek met een aantal die dit concept wel zien zitten. Dit is een hele mooie kans voor 

de gehele archeologiesector, bedrijven, onderzoekers, rijksdienst, provincies en de gemeentes. De Hotspots 

kunnen misschien ook wel een extra doelstelling en een plek zijn om leden voor de AWN te werven. In dit 

project is daarom de inzet van vrijwilligers cruciaal.  

2. Mededelingen, ingekomen stukken en vaststelling agenda. 

2.1 De uitreiking van de bronzen legpenning gaat niet door. Het bestuur heeft geen nominaties binnen 
gekregen die er voor in aanmerking komen.  
2.2. Afgelopen jaar zijn, zover bekend, twee leden ontvallen. De heer P.J. Roda, lid afd. Utrecht, die een deel 
van zijn erfenis aan de AWN heeft nagelaten. Hij is in de jaren tachtig en negentig actief geweest voor de 
afdeling Utrecht en voorts de heer K. Milot, oprichter en lange tijd voorzitter van de archeologische werkgroep 
in Voorburg.  
Hij heeft in 1999 de bronzen legpenning van de AWN ontvangen. De voorzitter vraagt de aanwezigen een 
moment stilte in acht te nemen om deze twee leden te gedenken. 
2.3 Er is vrij veel vraag naar de AWN folder om nieuwe leden te werven. Er liggen een 500 tal folders klaar om 
mee te nemen voor de mensen die ze nodig hebben. Als er niet genoeg zijn, kunnen folders aangevraagd 
worden bij secr. Fred van den Beemt. 
 

3. Naar aanleiding van het Verslag van de 62
e
 Algemene Ledenvergadering AWN van 13 april 

2013 in het educatief centrum voor natuur en historie “de veldschuur” in Rouveen bij 

Staphorst. 

Tekstueel: 
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld. 
N.a.v. 
Pag. 12 punt 5; De Atheneumbibliotheek heeft de hele bibliotheek van de AWN overgenomen en ontsloten. 
De Koninklijke bibliotheek heeft er ook belangstelling voor deze themabibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek 
maakt samen met de Atheneumbibliotheek een plan om de gehele AWN bibliotheek in de vorm van E-books 
te ontsluiten. Dat betekent dat men over een aantal jaren “alle” archeologisch gerichte boeken via internet kan 
raadplegen. Er is een groot bedrag als subsidie aangevraagd door beide bibliotheken. De AWN participeert 
daarin vanwege onze deskundigheid en is gevraagd als adviseur in de stuurgroep. 
 
Pag.13 punt 6; het huishoudelijk reglement is vorig jaar tijdens de vergadering niet vastgesteld. Er bleef ruimte 
om te reageren maar er zijn geen opmerkingen meer binnengekomen. Daarmee  is het aangenomen zoals het 
er vorig jaar lag. 
 

4. Jaarverslagen hoofdbestuur en werkgroepen vanuit het bestuur. 

N.a.v. 
Bram van de Walle: 
Blz. 10. Bijdragen aan kennis; er staat dat de bereidheid van de bedrijven er vaak wel is maar de 
communicatie slecht is omdat ze de adressen van de afdelingen niet weten. Bram doet de suggestie de 
adressen van de afdelingen door te spelen naar de bedrijven.  
Er liggen plannen klaar om dit te verbeteren via de digitale kanalen. 

Project educatie vrijwilligers; In het verslag staat dat een aantal mensen is benaderd door middel van een 
enquête maar het resultaat ontbreekt. 
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Het is gepubliceerd op de afgevaardigden dag en de afdelingen zijn geïnformeerd via de nieuwsbrief maar dat 
blijkt niet altijd bij alle leden aan te komen. Fred van den Beemt zal het verslag aan alle aanwezige leden 
toezenden.  
Hilda van Wensveen (Helinium): 
Blz. 17. Studiedag bouwhistorie; moet zijn 19 oktober 2013 in plaats van 2014. 
Blz. 17. Veiligheidstraining moet zijn; 30 november 2013 in plaats van 2014. 
Els Koeneman:  
Blz.19. NJBG; de NJBG is in het geheel onzichtbaar. Het was goed geweest als het webadres in het verslag 
had gestaan om er meer bekendheid aan te geven. 
De volgende keer wordt het er bij gezet. 
 
Wim Schennink: 
Blz. 24. Reuvensdagen; De programmacommissie komt volgende week bij elkaar en de locatie wordt dit jaar 
Den Haag. 
Tonnie van de Rijdt: 
Blz.25. Ledenbestand en project ledenwerving; Dat is niet helemaal gelopen zoals gewenst. Daar moet 
opnieuw invulling aan gegeven worden. Zes studenten van Fontys Hogescholen zijn daar mee bezig geweest. 
Ze hebben niet de gevraagde handreiking voor afdelingen geschreven. Ze hebben vooral de image van de 
AWN zelf onderzocht.  
Het wordt weer opgepakt. De nieuwe stagiaire studente, Lotte Visser uit Groningen, gaat hier verder invulling 
aan geven.  
Joop Bosch (afd. 1): 
Blz. 25. Samenwerking met opleidingsinstituten; Als aanvulling geeft Joop aan dat we in het verleden altijd via 
de SOJA geprobeerd hebben wat meer ingang te krijgen bij studenten. Het lijkt een uitgelezen mogelijkheid, 
nu we wat extra geld hebben dat de AWN projecten zou kunnen doen met ze. Jonge archeologen, 
afgestudeerd zonder werk die via ons toch netwerken kunnen opbouwen. In het jaarverslag staat dit wat 
onderbelicht.  
Het bestuur neemt dit punt van aandacht mee. 
Tonnie van de Rijdt: 
Blz. 25. PR en communicatie; Tonnie geeft aan dat het een probleem blijft voor de AWN. Het bestuur dacht 
een kandidaat te hebben maar dat is helaas niet doorgegaan. Er wordt een dringend beroep gedaan op 
iedereen om in eigen netwerk te kijken of er mensen zijn, die belangstelling hebben, ook al willen ze alleen 
deelactiviteiten doen. Men hoeft niet direct bestuurslid te worden. Het bestuur heeft dringend iemand nodig die 
de eindredactie van de website wil gaan doen maar ook iemand die verder inhoud gaat geven aan de pr en 
ledenwerving. Er zal via de website en in Westerheem een oproep geplaatst worden.  
Jaap Eelman (afd. Flevoland) geeft het advies, als men al zo lang op zoek is, dat de AWN misschien wat 
meer moet professionaliseren. Hij heeft hier wel ideeën over. 
Tonnie nodigt Jaap uit na de vergadering contact met haar op te nemen en in gesprek te gaan. 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 

5. Financieel jaarverslag en begroting 2014 

De penningmeester Harmen Spreen geeft met verwijzing naar de in het jaarverslag opgenomen toelichtingen 
nog nadere informatie. Als we de cijfers zien gaat het niet goed met de AWN. Op de een of andere manier zijn 
we niet in staat de exploitatie boven water te houden. We zijn de subsidie van bijna € 19.000, - kwijtgeraakt 
ten opzichte van 2012. Daarnaast werd dat effect verergerd doordat ons ledenbestand verminderd is met 100 
leden. Dat betekent op jaarbasis € 5.000, - minder inkomsten. We zijn in 2013 wel in staat geweest de 
teruglopende inkomsten te compenseren. Voor een belangrijk deel heeft dat te maken dat Westerheem een 
stuk goedkoper is geworden. We moeten ons als vereniging herbezinnen want ook het komende jaar worden 
we weer geconfronteerd met een extra subsidiekorting. We hebben in 2013 nog € 9.000, - ontvangen van 
OCW maar die zijn we ook kwijt.  
 
Als bestuur moeten we wel blijven ambiëren dat we in staat zijn onze ledental te verhogen. Een meevaller is 
de kosten van de website. Dick Bol heeft daar heel veel tijd ingestopt zodat de kosten € 5.000, - zijn 
teruggelopen. Daarnaast heeft  de post deskundigheidsbevordering een positief saldo van € 2.000, -. Dat zijn 
de meest standaard belangrijke zaken waar we mee geconfronteerd worden. In 2013 hebben we een 
subsidiebedrag van € 5.000, - in kunnen zetten voor het project educatie.  
 
Daarnaast  is er in 2013 ook nog een subsidie van € 5.000, - toegezegd voor het project ledenwerving. Die 
wordt in 2014 als baten opgenomen. Naast het legaat van de heer Roda hebben we ook nog legaat van 
1.000, - ontvangen van mevrouw Klinkhamer-Boom. Dit legaat zien we niet terug in de exploitatierekening 
want dat bedrag is direct doorgestort naar het Pieter van de Voordefonds. De bestuurskosten zijn hoog maar 
dat kan niet anders met een bestuur met zoveel ambities. Het voorstel is geen besparing in te boeken.  
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Het streven van de penningmeester is de standaard organisatie met de standaard kosten ieder jaar positief af 
te sluiten. 
 
Ton van Bommel (afd. 5): 
De vraag luidt waar de algemene reserve van € 58.000, - voor is. 
In feite is dat een continuïteitsreserve die de AWN in staat stelt een aantal jaren te overleven. 
De tweede vraag is iets te zeggen over de overschrijding van de bestuurskosten. 
Het budget was nogal wat ambitieus vastgesteld. Het heeft te maken met het ambitie niveau van dit bestuur.  
 
Carla Dekker (afd. 5) 
Is het mogelijk jaarlijks via een notariële akte een schenking te doen? Dat kan want de AWN heeft een ANBI 
status. Het staat nog op ons lijstje als PR activiteit om de mogelijkheden te publiceren. 
Aly Dijkstra (afd. 18): 
Het hoeft tegenwoordig niet meer bij de notaris. Men kan tegenwoordig direct bij de belastingdienst een 
formuliertje downloaden en invullen. 
Het bestuur gaat het bekijken en er meer publiciteit aan geven. 
 
Els Koeneman (afd. 6): 
Het Pieter van de Voordefonds is uit het verslag gelaten en de vraag is om enige transparantie. Het is nu 
helemaal uit zicht. 
Volgend jaar zal het fonds in het verslag opgenomen worden. 
Joop Bosch (afd. 1) 
Even toch de euforie weghalen. We komen terug van € 30.000, - subsidie per jaar en die valt weg. Dat 
moeten we in feite ophoesten. We hebben dat in het verleden kunnen doen doordat de kosten van 
Westerheem naar beneden zijn gegaan.  
Het jaar 2012 is vergelijkbaar omdat het Pieter van de Voorde fonds er door heen gespeeld heeft. Om nu 
maar in één keer over te gaan met het idee dat we het wel ophoesten, moeten we voorzichtig zijn. We praten 
wel over een tekort van € 30.000, - wat we altijd structureel nodig hadden, is nu weg. 
Hes Meijer (afd. 1): 
Het bureau AWN, secretariaat en ledenadministratie worden op één hoop gegooid. Voor de ledenadministratie 
stond vorig jaar een bedrag van € 14.000, - genoteerd. Klopt dat?  
De penningmeester heeft daar een gesprek over gehad met Van Dinther over de aard van de dienstverlening. 
De scheiding van een aantal zaken is heel moeilijk te maken.  
Fré Spijk ( afd. 20): 
De ANBI status is op dit moment onderhevig aan zware eisen van de belastingdienst. Heeft de AWN er aan 
gedacht om aan de eisen te voldoen? 
Het is allemaal gecontroleerd en daar voldoen we aan. Alleen het financiele deel moet nog op de website 
worden gepubliceerd. 
Het financieel jaarverslag wordt vastgesteld. 
 

6. Begroting 2015 
Henk Rebel (afd. 12): 
Op pagina 34 staat een totaal bedrag wat betreft deskundigheidsbevordering terwijl het in het jaaroverzicht 
uitgesplitst is. Er staat een bedrag bij voor de graafkampen. Mag er vanuit gegaan worden dat het bedrag van 
€ 3.950, - beschikbaar is, en zo ja, mag het gebruikt worden? Er gaan waarschijnlijk vier groepen naar 
Duitsland toe. Welke bedragen mogen worden gedeclareerd?  
Als er activiteiten georganiseerd worden, zou het streven moeten zijn minimaal kostendekkend te werken. 
Waarom staat er dan een bedrag van € 3.950, - op de begroting?  
In het verleden is in de ALV vastgelegd dat elke werkgroep voor de organisatie en voorbereiding van een 
activiteit € 1.000, - ter beschikking heeft. Dus ook het onderdeel graafkampen. 
Voor bijzondere projecten moet in principe geldmiddelen ter beschikking komen. Het is handig deze 
projectmiddelen apart aan te vragen en niet binnen de begroting. 
 

7. Verslagen van de AWN-afdelingen 

Gezien het feit dat de inhoud, omvang en vormgeving van de verslagen zeer divers van aard zijn, is het niet 
optimaal gelukt om deze verslagen goed aan te bieden. Op de Afgevaardigdendag zal dit punt geagendeerd 
worden waar we opnieuw gaan kijken wat precies het doel is van het jaarverslag en hoe we het volgend jaar  
op een goede manier zowel het samenvattend verslag als de afzonderlijke verslagen per afdeling vorm 
kunnen geven.  
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8. Besteding van het legaat ontvangen van ons lid wijlen de heer P. J. Roda uit Utrecht 

De AWN krijgt een schenking bij erfenis van € 440 000,00. Dit bedrag is nagelaten door de heer P.J. Roda uit 
Utrecht. Hij heeft een zelfde bedrag nagelaten aan erfgoedvereniging Heemschut. Hoe deze donatie te gaan 
besteden? Bij dit agendapunt bespreken we de verschillende opties en suggesties die leden ingediend 
hebben.  
 
De procedure om tot een besluit te komen: 

 we nemen ruim een jaar de tijd om tot een besluit te komen. 

 t/m ALV 2014 inventarisatie, voorstellen, ideeën. 

 tijdens de ALV voorkeuren peilen en op basis daarvan kaders bepalen. 

 hoofdbestuur selecteert op basis van de kaders enkele concrete voorstellen. 

 voorstellen worden besproken op de Afgevaardigdendag in november. 

 definitieve besluitvorming op de ALV 2015. 
Tijdens de vergadering wordt met stembriefjes gestemd over de ontvangen suggesties voor besteding van het 
legaat. 
 
Joop Bosch geeft aan dat hij geen prettig gevoel bij heeft met de gang van zaken. De voorgestelde werkwijze 
is namelijk niet vooraf bij de leden bekend gemaakt.  
Er worden weliswaar geen besluiten genomen maar het is strijdig met de filosofie die in het verleden opgezet 
hebben toen de AWN het eerste legaat van Pieter van de Voorde ontvangen heeft.  
Toen is afgesproken een steunfonds te creëren voor extra opbrengsten. In dat steunfonds zit het dagelijks 
bestuur van de AWN, de oud-voorzitter en iemand van buitenaf.  
Dat bestuur maakt op basis van aanvragen bekend wat men wil subsidiëren. Joop heeft moeite met een 
algemeen verhaal zo van hier wat geven en daar wat geven. 
Tonnie van de Rijdt antwoordt dat er alleen geïnventariseerd wordt welke ideeën er zijn en waar de voorkeur 
naar uit gaat. Naderhand komt aan de orde of we het willen samenvoegen of een apart fonds oprichten en 
hoe gaan we het uitgeven.  
De vergadering wordt gevraagd te stemmen. 
Voorstel: 
Een AWN-prijs met een daaraan verbonden bedrag     4 stemmen 
Ondersteuning archeologisch onderzoek     50 stemmen 
AWN-kennis beter toegankelijk maken      50 stemmen 
Ontwikkelen educatiemateriaal       10 stemmen 
Belangenbehartiging        26 stemmen 
Contributie verlagen          2 stemmen 
Afdelingen financieel ondersteunen      20 stemmen 
Extra bijdragen voorprojecten/evenementen     25 stemmen 
Versterking ondersteuning AWN-beleid      20 stemmen 
Herkenbaarheid AWN           5 stemmen 
 
Hoe te beheren en te besteden? 
Een nieuw fonds (of andere beheervorm)?     24 stemmen 
Samenvoegen met het Pieter van der Voorde fonds?    18 stemmen 
Het hele kapitaal vastleggen en alleen jaarlijks rentes en dividenden besteden? 7 stemmen 
Jaarlijks op het kapitaal mogen interen?      28 stemmen 
Een of een beperkt aantal herkenbare bestedingen?    25 stemmen 
Een mix van bestedingen?       25 stemmen.  
Verdere discussie zal plaatsvinden op de Afgevaardigdendag in november a.s.      
 

9. Verkiezing bestuursleden 

Per 1 oktober 2013 heeft Suzanne Klüver op haar verzoek haar bestuursfunctie neergelegd. 
Bestuursleden Tonnie van de Rijdt (voorzitter) en Akke de Vries (hoofdredacteur Westerheem) zijn statutair 
aftredend. Beiden hebben aangegeven zich herkiesbaar te stellen. 
De vergadering gaat akkoord met beide herbenoemingen. 
 
Voor de functie projecten en samenwerking met externe relaties stelt het bestuur voor de heer Henk Hegeman 
( afd.6) te benoemen. 
De ledenvergadering stemt unaniem in met zijn benoeming. 
 
Tonnie staat stil bij het vertrek van Suzanne Klüver en bedankt haar voor al het werk wat zij gedaan heeft voor 
de AWN.   
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10. Datum en plaats van de 64
e
 Algemene Leden Vergadering 2015 

De volgende algemene ledenvergadering zal gehouden worden op zaterdag 11 april 2015. 
Secr. Fred van den Beemt heeft het aanbod ontvangen om de volgende ALV in Rhenen te organiseren. Dit in 
samenwerking met het museum van Rhenen. Er kan aandacht worden besteedt aan zowel prehistorie, 
historie en aan de 2

e
 wereld oorlog. 

Mochten er meer suggesties voor de organisatie van de ALV van 2015 dan hoort het bestuur dat graag.  
 

11. Wat verder ter tafel komt 

Er zijn geen punten aangedragen. 
 

12. Rondvraag 

Guus van de Poel (Helinium): 
Er was een mogelijkheid geboden om bij Katwijk zand te zeven op een bouwterrein aan het strand. Twee 
mensen van ons, die de veiligheidscursus hadden gevolgd, werden niet toegelaten. Het diploma werd als niet 
geldig en nutteloos gezien!  
 
Jaap Eelman (afd. Flevoland): 
Het jaarverslag, dat werd thuis gestuurd, met een porto van € 3,84 is wel zonde van het geld. 
Misschien kan er de toekomst op voorhand gevraagd worden of mensen het digitaal willen ontvangen. 
 
Hilde van Wensveen (Helinium): 
Bij de begroting is de ledenadministratie ook al genoemd maar er zijn nog steeds problemen met 
aanmeldingen en opzeggingen. Het blijft een zorg. 
 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit om 12.15 uur de vergadering. 
Het middagprogramma wordt tussen 16.30 uur – 17.00 uur afgesloten met een hapje en een drankje. 
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Ad. 4 Jaarverslag Hoofdbestuur en Bestuurlijke Werkgroepen 
  
Toelichting 
Het Jaaroverzicht van de afdelingen is apart van dit verslag gemaakt en vormgegeven. U treft het bij de stukken van de 
Ledenvergadering. Het kan gebruikt worden voor: 
- externe relaties, als staalkaart voor wat de AWN te bieden heeft 
- voor de afdelingen, als voorbeelden en inspiratie. 
Het wordt aantrekkelijk opgemaakt, gedrukt en naar externe relaties verzonden en op de website geplaatst.  
Afdelingen hebben hun eigen uitgebreide jaarverslagen, die zullen op de websites van de afdelingen te vinden zijn. 

 

4.1 Missie en beleid  
Onze missie is omschreven in de Toekomstvisie 2011 en luidt: 
De AWN verenigt en ondersteunt vrijwilligers in de archeologie. AWN-leden zetten zich, op vrijwillige basis, in 
voor het beschermen en behouden van het archeologisch erfgoed in Nederland.  
Zij doen dit door : 
• 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 
• bescherming van het bodemarchief als belangenbehartiger en zorg voor behoud en beheer.  

 
Het nu geldende beleidsplan beslaat 2013-2014 en was een bijstelling van het beleidsplan 2011-2012. 
Toen de Toekomstvisie en beleidsplannen werden opgesteld verkeerde de AWN in een overgangsfase. De 
vaste vierjaarlijkse subsidie werd afgebouwd en we moesten zien hoe we dat konden compenseren. In 2013 
werd nog een kleine doorloopsubsidie ontvangen, in 2014 was alleen nog projectsubsidie beschikbaar. Het 
tweede jaar zonder vaste subsidie is inmiddels afgesloten en in allerlei opzichten kunnen we daar tevreden 
over zijn. Financieel zijn de gevolgen goed opgevangen, hoewel die voor de langere termijn wel een punt van 
zorg blijven. De afdelingen draaien vol elan, we verwijzen naar het Jaaroverzicht 2014 dat een beeld geeft van 
de veelheid aan activiteiten.  
De positie van de AWN en daarmee van vrijwilligers in de archeologie is de afgelopen jaren duidelijk versterkt. 
We zijn partner in onder meer De Limes Stichting, De Maand van de Geschiedenis, Het Romeinenfestival en 
ArcheoHotspots. We zijn actief betrokken bij de discussies over de nieuwe Erfgoedwet en de Omgevingswet .  
Vanaf 2016 wordt certificering verplicht voor opgraven en we praten mee over de invulling van de 
certificeringseisen, als onafhankelijke belangenbehartiger van de archeologie. We willen participeren in het 
nieuw te vormen Platform Archeologie. 
We realiseren ons echter maar al te goed dat onze missie op de eerste plaats door leden en afdelingen wordt 
gerealiseerd. De taak van het landelijk bestuur ligt daarom evenzeer bij het ondersteunen van leden en 
afdelingen bij hun activiteiten. Goede onderlinge contacten zijn daarvoor essentieel. Het landelijk bestuur is 
steeds opzoek naar een goed evenwicht tussen interne ondersteuning en externe contacten voor het 
bewaken van het archeologisch belang en de positie van vrijwilligers. 
 
Ook nu is er weer sprake van een zekere overgangsfase. De Erfgoedwet maar nog meer de economische 
crisis verandert de positie van vrijwilligers. De hele maatschappelijke tendens is, meer betrokkenheid van 
burgers en een grotere rol van vrijwilligers, in tal van sectoren. We zien het aan ‘publieksopgravingen’ en ook 
meer ‘overlaten’ aan vrijwilligers. Dat is een kans, meer mogelijkheden om actief met archeologie bezig te zijn. 
Maar we moeten er ook kritisch naar blijven kijken omdat we niet gebruikt willen worden als goedkope 
vervanging van beroepsarcheologen.  
 
In 2015 zullen we een nieuw beleidsplan maken dat inspeelt op al deze ontwikkelingen. We zullen dan ook 
opnieuw kijken naar de Toekomstvisie en die actualiseren. 
 
Naast dit jaarverslag brengen we ook een Jaaroverzicht 2014 uit. Dat is een samenvattend overzicht van alle 
activiteiten, van afdelingen en landelijk, die direct de uitvoering van onze missie betreffen. Afdelingen brengen 
bovendien een eigen jaarverslag uit.  
Dit jaarverslag van Hoofdbestuur en Bestuurlijke Werkgroepen is de verantwoording voor de ondersteunende 
en voorwaardenscheppende taken van het hoofdbestuur. 

 
4.2 Ondersteuning voor het bijdragen aan kennis  
 
Versterking van de positie van vrijwilligers 
De mogelijkheden voor verschillende vormen van archeologisch onderzoek proberen we te versterken. 
Gekoppeld aan de nieuwe Erfgoedwet zal er, via een Algemene Maatregel van Bestuur, een nieuwe en 
waarschijnlijk ruimere invulling komen voor zoeken en graven door vrijwilligers, waaronder ook 
detectorzoekers. De AWN is betrokken bij de voorbereiding daarvan.  
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De modelovereenkomsten met bedrijven voor meewerken door vrijwilligers zijn bijgesteld. Het Convent van 
Gemeentelijke Archeologen heeft onder haar eigen leden geïnventariseerd of en hoe zij samenwerken met 
vrijwilligers en wat hun waardering en wensen daarbij zijn. Het komend jaar bekijken we wat er met de 
uitkomsten kan worden gedaan. 
Als onderdeel van het RCE project ‘Archeologie voor gemeenten’ heeft de AWN, in opdracht van de RCE een 
handreiking geschreven voor gemeenten. De handreiking laat zien hoe gemeente de inbreng van vrijwilligers 
kunnen benutten en wat daarbij de winst is voor de gemeente.  De handreiking wordt begin 2015 door de RCE 
uitgebracht.   
 
Basiscurriculum  
Kennis en vaardigheden voor archeologisch onderzoek worden voor een groot deel in de praktijk verworven, 
door lid te worden en mee te doen. Afdelingen zelf organiseren cursussen, lezingen en excursies om die 
kennis verder te ontwikkelen. 
Ter ondersteuning van afdelingen is in 2013 een curriculum ontwikkeld voor de gewenste basiskennis voor 
archeologisch onderzoek.  Dit curriculum heeft ook tot doel externe partners duidelijkheid te geven over de 
basiskennis van AWN-ers. 
Vier afdelingen hebben in 2014 een basiscursus gegeven, enkele andere afdelingen zijn bezig met de 
voorbereiding daarvan. Wim Schennink is het aanspreekpunt voor de inhoud van het curriculum en Henk 
Hegeman voor de organisatie daarvan. 
De LWAOW biedt een eigen basiscursus voor onderwater archeologie aan.  
 
Landelijke studiedagen 
Voor de meer specialistisch kennis organiseert de Werkgroep Deskundigheid studiedagen en workshops. 
Dat waren er drie in 2014. 
 
15 februari: studiedag Aardewerk, Gorinchem 
Met 52 enthousiaste deelnemers luisterden wij naar lezingen van Sebastiaan Ostkamp (over het Deventer 
Systeem), Roos van Oosten (over haar onderzoek van beerputmateriaal) en Benedict Goes (over zijn geliefde 
kleipijp). ’s Middags werd de kennis verder verdiept in workshops over de onderwerpen van de lezingen, 
regionaal aardewerk, restauratie en documenterend tekenen. 
 
13 maart: workshop Hout, Lelystad, 24 april, lezing Hout, Houten 
Het was de bedoeling dat een lezing op donderdagavond gevolgd zou worden door een workshop op 
zaterdag. Ziekte van de spreker gooide roet in het eten – dus kwam de lezing enkele weken later. 
Ook zonder theoretische voorbereiding bleek de workshop bij de RCE-vestiging in Lelystad een succes. Lukas 
Visscher en Laura Koehler wijdden 17 deelnemers in in de geheimen van de omgang met archeologisch hout. 
De lezing bleef echter door pech te worden achtervolgd. Op 24 april was het in de omgeving van Utrecht zulk 
extreem weer, dat treinen uitvielen en deelnemers afzagen van de reis met eigen vervoer. De 11 deelnemers 
die uiteindelijk de elementen trotseerden werden door Okke Dorenbos meegenomen in een boeiende 
verkenning van de vele houtsoorten en hun eigenaardigheden. 
 
15 november: studiemiddag Textiel en Metaal, Amsterdam 
Een interessante combinatie – omdat de aanwezigheid van metaal bij textielvondsten onverwachte gevolgen 
heeft voor de conservering. Geralda Jurriaans en Ron Leenheer, resp. conservator textiel en restaurator 
metaal bij het Allard Pierson Museum, lichtten voor 24 deelnemers deze bijzondere relatie toe. 
 

4.3 Veldwerkeducatie  
Graafweken als educatieproject zijn in Nederland lastig te organiseren, zo blijkt al enige jaren. De afdelingen 
Utrecht en Amsterdam weken daarom al eerder uit naar Duitsland en dit jaar hebben zij extra mogelijkheden 
weten te vinden, waardoor deelname mogelijk werd voor alle AWN-ers. 
Er zijn vijf weken gepland waar in totaal 23 personen hun kennis en ervaring hebben kunnen versterken. 
De geplande werkweek in Koksijde (België) is door onvoldoende belangstelling niet doorgegaan. Jammer 
want juist dit jaar vond er ook een archeologische opgraving plaats. 
Contactpersoon voor veldwerkeducatie in Nederland en België is Ruud Raats. Voor de graafweken in 
Duitsland is dat Henk Rebel. 
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De vijf weken in Duitsland waren: 
  

1. Bandkeramische cultuur in Aldenhoven: 12 t/m 16 mei 2014 

Er waren voor deze week vier AWN-leden aangemeld bij het LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland 
aangemeld. 
Algemeen: Dit LVR-Amt stelt als voorwaarde dat de deelnemers een Wettelijke Aansprakelijkheids-
verzekering hebben en dat ze veiligheidsschoenen S3 dragen. 
De groep werd gastvrij ontvangen en zonder kosten ondergebracht in drie twee-persoonskamers, huiskamer, 
keuken, douche en toilet. 
Leermomenten: schaven en inkrassen vlak, couperen, aardewerk verzamelen en wassen, uitzoeken 
bandkeramisch aardewerk, uitgraven en verpakken van urnen, en het meten van hoogte en sporen (met een 
theodoliet)  

 
2. Romeinse nederzetting in Weilerswist in het Kreis Euskirchen: 11 t/m 15 augustus 2014 

Er waren voor deze week vier AWN-leden aangemeld bij het LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland 
aangemeld. 
 
Algemeen: Dit LVR-Amt stelt als voorwaarde dat de deelnemers een Wettelijke Aansprakelijkheids-
verzekering hebben (afgesloten) en dat ze veiligheidsschoenen S3 dragen. 
De groep werd gastvrij ontvangen en kosteloos ondergebracht in drie twee-persoonskamers, huiskamer, 
keuken, douche en toilet. 
 
Leermomenten: Veldloop om eventuele vondstconcentraties te ontdekken,  bespreken veiligheids-
voorschriften, coupewand schaven in een put, wassen en verwerken van vondstmateriaal, kennis nemen van 
verschillende opgravingsresultaten in de omgeving, bezoek aan andere opgraving, uitleg over het vaststellen 
van typen grondlagen, meten van hoogte en afstand. 
 

                   
 

3. Opgraving Regio Xanten 
 
Slechts één AWN-er (van de vier die zich opgaven) heeft drie dagen meegeholpen op een opgraving  
 

4. Vicus Belginum op de Hunsrück 1 
 

De eerste AWN-groep die naar Belginum vertrok bestond uit vier personen. Dwars over de vicus moet een 
oprit/aansluiting worden aangelegd naar de Autobahn. Reden genoeg om op te graven. 
Algemeen: De opgraving was in handen van de directrice van het museum Belginum, dat ressorteert onder 
“Trier”. Naast drie archeologen en twee opgravingsarbeiders werd er gewerkt met studenten en vrijwilligers. 
De AWN-ers sliepen en aten op eigen kosten in een klein hotel in het nabijgelegen Gonzerath (Morbach). 
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Leermomenten: 
Informatie over de opgraving van honderden Keltische en Romeinse graven nabij de vicus, tentoongesteld in 
het museum Belginum, informatie over opeen volgende tempels uit de prehistorie en de Romeinse tijd, 
voorbereidende werkzaamheden voor het aanleggen van vlakken, schaven, couperen en uitgraven van 
afvalkuilen van Romeinse “langhuizen”.  
 

      
 

5. Vicus Belginum op de Hunsrück 2 
 
Deze groep AWN-ers bestond maar liefst uit tien personen, uit de afdelingen Amsterdam en Utrecht. Ze 
waren zeer welkom, omdat een regenperiode van drie weken een flinke achterstand had veroorzaakt in het 
opgravingsschema. 
 
Leermomenten:  
zie boven + het uitwerken van een fundamentlaag van grote natuurkeien, waarvan de archeologen vermoeden 
dat het om een verdedigingswal gaat tegen invallen van Germanen in de derde en vierde eeuw na Chr. Het 
vlak werd “fotoklaar” gemaakt, inclusief uitgewerkte bijzondere vondsten.  
 

4.4 Westerheem in 2014: zes nummers en een special 
 
Het jaar 2014 was een topjaar voor Westerheem wat betreft het uitgegeven aantal pagina’s. Dat waren er 692. 
In vergelijking met vorig jaar betekent dat bijna een verdubbeling: in 2013 verschenen 368 pagina’s. De 
redactie heeft samen met de auteurs en vormgevers hard gewerkt om zes zeer gevarieerde nummers het licht 
te laten zien.  
De zes nummers van Westerheem waren gevuld met in totaal 43 artikelen. Die gingen over vondsten en 
opgravingen, dus echt klassieke onderwerpen. Daarnaast waren er artikelen over de mens in de archeologie, 
zoals een biografie over Jan Mezger en een artikel met de titel ‘De vrijwilliger in tijden van crisis’. Westerheem 
besteedde ook aandacht aan projecten, waarin de archeologie de hoofdrol heeft, zoals het 
erfgoededucatieproject in Leiden en het project ‘Zonder boer geen voer’. Daarmee zet de redactie de koers 
voort om in Westerheem aan vrijwilligers en archeologie in de brede zin aandacht te besteden. Verder 
verschenen er in 2014 twee jubileumnummers. Dit zijn edities waarin alle artikelen afkomstig zijn van een 
jubilerende AWN-afdeling. In augustus was er een jubileumnummer met elf artikelen van de 40-jarige Afdeling 
17 Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland. In oktober bracht de 40-jarige Afdeling 19 Twente met acht artikelen de 
archeologie in het eigen werkgebied onder de aandacht. De decembereditie was een themanummer gewijd 
aan de archeologie van de Tweede Wereldoorlog. Eén van de negen artikelen in deze bundel gaf de 
resultaten weer van een enquête onder archeologische verenigingen, waaronder AWN-afdelingen. De vraag 
was in welke mate deze verenigingen aandacht hebben voor archeologisch onderzoek naar de Tweede 
Wereldoorlog. Samengevat bracht Westerheem  in 2014 drie reguliere nummers, één themanummer en twee 
jubileumnummers uit. 
In de vaste rubrieken bracht Westerheem de lezer op de hoogte van andere archeologische ontwikkelingen. 
De vaste rubriek ‘Rondom de Stad’ besteedde aandacht aan de gemeentelijke archeologie in Zutphen, 
Oudewater, Almere (2x), Vasse en Ede. In de ‘Literatuurrubrieken’  kwamen recent uitgegeven archeologische 
publicaties aan bod, terwijl de rubriek ‘De Vereniging’ de lezer op de hoogte stelde van wat er bij de AWN-
(afdelingen) gebeurde in 2014. In het redactioneel en de column was ruimte voor algemene bespiegelingen 
over de Nederlandse archeologie. In 2014 was Evert van Ginkel de vaste columnist. 
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Naast de zes reguliere nummers verscheen in september 2014 de ‘special’ met als titel ‘Graven in Holland’. 
De ‘special’ is een bijzondere extra uitgave van Westerheem. Eerdere specials verschenen over DNA en 
Archeologie in 2008 en over de Vlaardingencultuur in 2010. De special ‘Graven in Holland’ is onder redactie 
van het voormalig Westerheem-redactielid Tim de Ridder ontstaan en telt maar liefst 276 pagina’s. 
 
In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden gaat het in deze Westerheem niet alleen over archeologie in 
het westen van het land. De invloedssfeer van de Hollandse graven in de Middeleeuwen reikte verder en zo 
zijn er ook bijdragen over Middelburg, Zutphen, Vlaanderen, en Drenthe. Tijdens het symposium ‘Grafelijke 
bijdrage aan Hollands welvaren’, dat op 19 september plaatsvond in Vlaardingen, werd door AWN-voorzitter 
Tonnie van de Rijdt-van de Ven een exemplaar van de ‘special’ overhandigd aan Jeroen Bouwmeester van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.    
 
Stabiele samenstelling van de redactie 
Begin 2014 was er een wisseling van de eindredacteur. Jacobine Melis, die al als webredacteur aan 
Westerheem verbonden was, nam deze taak van Saskia Appel over. Saskia verliet in februari de redactie. De 
redactie van Westerheem bestond in 2014 uit zeven personen, drie mannen en vier vrouwen.  
De redactie kan te rade gaan bij een adviesorgaan, de redactieraad. In 2014 bestond de redactieraad uit 
Jeroen Bouwmeester, Harry van Enckevort, Ronald van Genabeek, Tom Hazenberg, Roel  Lauwerier, Marie-
France van Oorsouw, Tim de Ridder en Leo Verhart.  
 
De productie van Westerheem. 
Westerheem is door de volgende personen en bedrijven gemaakt.  
De redactie bestond in 2014 uit Ria Berkvens (redacteur ‘Rondom de stad’), Jan Coenraadts (redacteur ‘Werk 
in Uitvoering’), Gerrit Groeneweg (redacteur ‘Literatuurrubrieken’), Marijn Lockefeer (redacteur 
‘Verenigingsnieuws’), Jacobine Melis (eindredacteur), Ilse Scholman (redacteur speciaal voor contacten met 
archeologiestudenten) en Akke de Vries-Oosterveen (hoofdredacteur).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle redactieleden waren betrokken bij de begeleiding van artikelen die in Westerheem verschenen.  Elsa 
Zijlmans en Yvonne Keurentjes (Seña Ontwerpers) verzorgden de vormgeving en Westerheem is gedrukt 
door BEK-Grafische Producties in Veghel.  

 
4.5 Ondersteuning voor educatie en publieksbereik   
 
Ontwikkeling educatieprogramma’s 
De Werkgroep Jeugd- en Archeologische Erfgoededucatie ondersteunt afdelingen maar ook leraren en 
jeugdwerkers bij het bieden van archeologische erfgoededucatie. Ze ontwikkelen educatieprogramma’s en 
lespakketten, in samenwerking met studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).  
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Die programma’s en lespakketen zijn toegankelijk via een speciale website archeologieopschool.nl en daar 
zijn ook voorbeelden te vinden. 
Dit jaar zijn door studenten van de HAN 3 projecten gemaakt . . 
Het beschikbare materiaal is gedemonstreerd op het  Romeinen festival Nijmegen 31 mei 1 juni en tijdens de 
Reuvensdagen in Den Haag op  20 en 21 november 2014. 
 
NJBG zomerkampen 
De NJBG zomerkampen voor jongeren  zijn ervaringskampen en archeologische kampen. De NJBG blikt 
terug op een zeer succesvolle zomer vol geslaagde kampen in binnen- en buitenland. Zo was er het 
Swifterkamp  in Lelystad :  " Junioren in de Prehistorie " voor kinderen tot 13 jaar. In Groot-Brittannië bij Butser 
Ancient Farm een WEA 16 + kamp. In de bossen bij Apeldoorn een WEA mediorenkamp voor 12 tot 16 
jarigen. Het Medioren Excursiekamp ( voor 14-18 jaar ) had als bestemming Dresden en Praag. 
 
Stand op evenementen  
De afdelingen van de AWN staan regelmatig op lokale evenementen om de AWN te promoten. De Werkgroep 
PR en Communicatie probeert hierbij aan te sluiten door een standaard draaiboek van de stands in elkaar te 
zetten, het beheer over de stand te verbeteren en te zorgen voor promotiemateriaal. Daarnaast kijkt de 
werkgroep hoe we op deze evenementen het beste aan ledenwerving kunnen doen. De werkgroep hoopt 
deze activiteiten in 2015 verder uit te bouwen. 
 
ArcheoHotspots  
We zijn als partner betrokken bij het realiseren van de ArcheoHotspot. Tonnie van de Rijdt en Henk Hegeman 
zijn lid van de stuurgroep. Ons aandeel richt zich in het bijzonder op het ontwikkelen van scholing en maker 
van hulpmateriaal voor vrijwilligers voor hun rol in de hotspot en de bijdragen van vrijwilligers bij het verder 
uitrollen van ArcheoHotspot na afloop van het project. We willen bereiken dat het concept van de 
ArcheoHotspot door leden en afdelingen gedragen wordt en dat zij actief meewerken aan het realiseren van 
een breed net van hotspots over het land.  
 
Landelijke publieksactiviteiten 
De AWN ondersteunt het werk van de RLN, de Romeinse Limes Nederland door zitting te nemen in het 
stichtingsbestuur van RLN. 
Voor de Maand van de Geschiedenis, een initiatief van het Rijksmuseum Amsterdam en het Nederlands 
Openluchtmuseum Arnhem is Wim  Schennink de contactpersoon namens AWN. 
Het Romeinenfestival organiseert ook een speciale scholendag, waaraan  NJBG en de Werkgroep 
Archeologische Erfgoededucatie een belangrijke gezamenlijke bijdrage leveren. 
 

4.5.1 Belangenbehartiging 
 
Belangenbehartiging is een gezamenlijke opdracht voor het landelijk bestuur en de Werkgroep 
Belangenbehartiging.  
Het bestuur heeft primair als taak de mening van de AWN te laten horen bij het landelijk beleid. De taak van 
de werkgroep Belangenbehartiging is het landelijk bestuur daarbij te ondersteunen en, als belangrijkste taak, 
de afdelingen te ondersteunen bij de lokale belangenbehartiging. 
Dit jaar was er extra aandacht voor bescherming van het Cultureel Erfgoed onder water. Daar was ook de 
LWAOW bij betrokken.  
 
Cultureel Erfgoed Onder Water 
Door het landelijk bestuur is mede ondersteund voor de LWAOW, een brief gestuurd naar de minister van 
OCW met een beargumenteerd verzoek om als Nederland de Unesco Conventie voor bescherming van 
Cultureel Erfgoed Onder Water te ondertekenen. Het antwoord van de minister was dat binnen de territoriale 
wateren dat erfgoed door de bestaande wet en regelgeving reeds wordt beschermd en dat alle consequenties  
van de Conventie voor erfgoed in niet-territoriale wateren nog nader worden onderzocht.  
 
Erfgoedwet en Omgevingswet 
Vanuit hoofdbestuur en werkgroep is de voorbereiding op beide nieuwe wetten actief gevolgd.  
Het hoofdbestuur heeft gebruik gemaakt van de Openbare Internetconsultatie voor de Erfgoedwet en haar 
mening gegeven. De Erfgoedwet wordt door ons op hoofdlijnen gewaardeerd, we missen kansen om 
beperkingen in de huidige praktijk op te lossen. Bij de behandeling in de Tweede Kamer, in 2015, zullen we 
hier opnieuw aandacht voor vragen.  
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Op het voorstel van de Omgevingswet is indertijd samen met de FIM gereageerd. Het nu bij de Tweede 
Kamer liggende ontwerp is op enkele voor ons belangrijke punten bijgesteld. We wachten de vaststelling met 
vertrouwen af.  
 
Verstoringsdiepte bij agrarisch grondgebruik 
Dit gaat over de vraag naar voldoende bescherming van archeologische waarden in relatie tot het belang van 
agrariërs. LTO heeft een pilot laten uitvoeren om op eenvoudige wijze bestaande verstoringen vast te stellen. 
Als AWN hebben we bedenkingen bij de realiseerbaarheid  van de gebruikte methoden en zijn op 
verschillende plaatsen de discussie daarover aangegaan, samen met de afdelingen Rijnstreek, Kempen- en 
Peelland en de Archeologische Vereniging Limburg. We blijven ook het komende jaar alert op dit onderwerp.    
 
Romeins grafveld in Huissen 
De landelijke AWN heeft vorige jaar samen met de Afdeling Nijmegen eo, de plaatselijke historische 
vereniging en het Limesproject, bij de betreffende gemeente geijverd voor het alsnog laten opgraven van het 
grafveld. Er zou een woonwijk op gebouwd worden, de maatregelen voor behoud in situ waren ons inziens 
onvoldoende. De actie heeft resultaat gehad. Het grafveld is dit jaar opgegraven, met hulp van vele AWN-ers.  
 
Certificering archeologische bedrijven 
Als onderdeel van de Erfgoedwet gaat de opgravingsbevoegdheid vervangen worden door certificering. We 
hebben ons aangemeld voor deelname in de voorbereidingscommissies, om zowel het archeologisch belang 
als de rol van vrijwilligers zo goed mogelijk te borgen. Die deelname is geeffectueerd en wordt in 2015 
voortgezet. 
 
Ondersteuning afdelingen 
Via een eigen Nieuwsbrief, berichten in de landelijke Nieuwsbrief ‘Even Bijpraten’ en in Westerheem heeft de 
Werkgroep Belangenbehartiging haar bestaan, doelstellingen en activiteiten bekend gemaakt. Het levert 
weinig vragen en reacties op vanuit afdelingen. Een enkele afdeling heeft advies gevraagd bij het inbrengen 
van bezwaar. De werkgroep zal zich nader beraden op haar rol in deze.  
 
Website - subpagina bescherming  
Doel van dit onderdeel van de website is informatie en voorbeelden te leveren voor afdelingen en andere 
erfgoedorganisaties voor hun rol als belangenbehartigers voor  en beschermers van het cultureel erfgoed. De 
webpagina is dit jaar beperkt geactualiseerd. Dat verdient komend jaar meer aandacht.  
In de personele samenstelling zijn er geen wijzigingen te melden ten opzichte van vorig jaar.  
Contactpersoon voor de werkgroep is Paul van Wijk.  
 

4.5.2 Samenwerken en krachten bundelen 
 
Extern relatienetwerk 
Het hoofdbestuur heeft voor zichzelf een overzicht gemaakt van alle externe contacten. Het bleek in totaal om 
39 externe relaties te gaan, verdeeld in 10 clusters: overheid, subsidiegevers/fondsen, zusterorganisaties, 
andere erfgoedorganisaties en natuurorganisatie, belangenorganisaties, beroepsarcheologen, provinciale 
erfgoedorganisaties, landelijke activiteiten/projecten, opleidingsinstituten en buitenlandse contacten. De 
contacten die de Werkgroep PR en Communicatie aan het leggen is met musea en uitgevers van 
archeologische boeken en tijdschriften ontbreken daar nog in. 
In samenhang met het nieuw op te stellen beleidsplan 2015-2018 zullen we daar prioriteiten in gaan stellen. 
 
Dit jaar zijn vooral de contacten met de RCE en ministeries intensief geweest. Deze hebben betrekking op de 
nieuwe wetgeving, het RCE-project ‘archeologie voor gemeente’, ARCHIS en erfgoed onder water. 
Andere frequente contacten zijn met de landelijke projecten zoals Limes Stichting en ArcheoHotspot. 
Met vereniging De Detector Amateur (DDA) wordt zo veel mogelijk samengewerkt. Dat loopt deels via 
afdelingen, zoals het project Noordhorn van afdeling Noord. Op evenementen zoals de DDA zoekdagen en de 
Muntmanifestatie zijn we met de AWN-stand aanwezig. We hebben een speciale  informatiefolder en een 
wervingsfolder voor detectorzoekers gemaakt.  
Met de Archeologische Vereniging Limburg zijn er contacten voor belangenbehartiging en willen we in de 
toekomkomst zo mogelijk meer samenwerken bij het organiseren van gezamenlijke symposia en studiedagen.  
De deelname aan de Federatie Instandhouding Monumenten is op een lager pitje gezet. We blijven lid omdat 
we een erfgoedbrede organisatie belangrijk vinden. De deelname aan het FIM-bestuur is teruggebracht tot 
agendalid omdat, helaas vinden wij, de focus van de FIM te eenzijdig ligt bij gebouwde rijksmonumenten.  
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4.5.3 Voorwaarden  
 
De eigen organisatie  
Een goed samenspel tussen afdelingen en hoofdbestuur is een essentiële voorwaarde voor het goed draaien 
van de vereniging. Een belangrijk middel daarvoor is de contactpersoon vanuit het hoofdbestuur voor ieder 
afdeling. Deze contactpersoon moet actief volgen wat zich in de afdeling afspeelt via bestuursverslagen, 
nieuwsbrieven, het bijwonen van de jaarvergadering en bij voorkeur ook een bestuursvergadering. In elke 
vergadering van het hoofdbestuur staat nieuws uit de afdelingen op de agenda. Tot onze spijt loopt dat niet 
altijd zoals we graag zouden willen, doordat contacten niet goed lopen en de agenda’s te vol zijn.  
Daarnaast zijn de Nieuwsbrieven ‘Even bijpraten’, het Verenigingsdeel in Westerheem, de Algemene 
ledenvergadering en de Afgevaardigdendag de middelen voor wederzijds contact. 
De nieuwsbrief is tweemaal verschenen. Deze worden verstuurd naar de afdelingssecretarissen. We hebben 
er geen zicht op in hoeverre verdere verspreiding binnen de afdeling plaatsvindt. Uit signalen blijkt dat die 
nieuwsbrieven in ieder geval niet alle leden bereiken.  
De ALV vond dit jaar plaats in het Allard Pierson Museum en werd door 63  leden bezocht. Op de 
Afgevaardigdendag in november waren 54 bestuursvertegenwoordigers aanwezig. Een belangrijk punt voor 
beide vergaderingen was het onderbrengen en besteding van een ontvangen legaat  en van toekomstige 
donaties. Een tweede belangrijk punt op de Afgevaardigdendag was pr en communicatie en ledenwerving. 
Het verder verbeteren van de interne communicatie is een van de ‘opdrachten’ voor de werkgroep PR en 
Communicatie. We nodigen leden en afdelingen uit daar suggesties voor te doen.   
 

4.6 PR en Communicatie  
 
Pr en communicatie was lange tijd moeilijk in te vullen. Dit jaar is er een nieuwe en enthousiaste werkgroep 
gestart. De Werkgroep PR&Communicatie (PR&C) is in de tweede helft van 2014 aan de slag gegaan. De 
leden van de werkgroep zijn Paul Flos, Gerti de Koeijer, Charlotte Visser en Matthijs Poelmans. Het balletje 
begon te rollen in september en kreeg zijn uiteindelijke vorm tijdens de Afgevaardigdendag van 8 november 
j.l. De onderlinge taakverdeling is tot nu toe:  

 Paul Flos: coördinatie en public relations 

 Gerti de Koeijer: tekstschrijver, sociale media 

 Charlotte Visser: marketing en communicatie 

 Matthijs Poelmans: website 
Isabel van de Velde (Voorzitter afdeling 1) en Henk Hegeman (lid HB) functioneren daarnaast als 
klankbordgroep van de werkgroep. 
In nauwe samenwerking met het hoofdbestuur en onder leiding van Paul Flos is een flitsende start gemaakt. 
Activiteiten zijn:  

Communicatieplan 
In 2014 is een start gemaakt met een communicatieplan voor de AWN. Het wordt een standaard document, 
dat als leidraad moet gaan dienen voor allerlei communicatie activiteiten van de vereniging. Hierin wordt onder 
andere opgenomen hoe het contact met externe partijen eruit zou moeten zien. Bovendien is 
marketingcommunicatie belangrijk: hoe we omgaan met onze huisstijl en op welke manier we aan 
ledenwerving doen. Dit document zal naar verwachting  in de tweede helft van 2015 bekend worden gemaakt 
of ter beschikking worden gesteld. 
 
In 2014 is ook een begin gemaakt met het schrijven en ontwerpen van een nieuwe ledenwervingsfolder. Het 
belangrijkste is dat de folder een breed publiek aanspreekt (zowel actievelingen als mensen die liefst alleen 
Westerheem lezen) en past bij onze gewenste uitstraling. Daarnaast krijgt onze samenwerking met de NJBG 
een meer centrale plek om ook de zeer jeugdige archeologie liefhebbers te enthousiasmeren. De nieuwe 
folder is in het voorjaar 2015 klaar. 

Public Relations 
Namens de AWN is de Werkgroep PR&C het contact aangegaan met meerdere musea en uitgevers van 
archeologische boeken en tijdschriften. Gekeken is naar mogelijkheden voor gezamenlijke activiteiten, maar 
ook en vooral  het organiseren van boekverkoop via deze instellingen. Natuurlijk doet de werkgroep dit in 
samenwerking met de redactie van Westerheem. 
Voor nieuwe leden is een begin gemaakt met het samenstellen van een welkomstpakket, dat in 2015 
beschikbaar komt. 
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Website 
In 2014 is door de werkgroep een begin gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe landelijke website. Doel 
is om de website in een modern en herkenbaar jasje te stoppen dat recht doet aan de gewenste uitstraling 
van de vereniging.  
Zaken als nieuwsvoorziening en verkoop van publicaties zullen via de nieuwe website beter beheersbaar zijn. 
Ook zullen de afdelingen via de landelijke site makkelijker benaderbaar zijn. Het is de verwachting dat de 
vernieuwde website in het voorjaar 2015 ‘life’ gaat.  

Sociale media 
Als AWN zijn we ook actief op Twitter, LinkedIn, Facebook en Twitter. Ook deze zaken zijn door de werkgroep 
opgepakt om eens goed te kijken hoe we dit allemaal aanpakken. Thans zijn deze media nog ondergebracht 
bij het landelijk secretariaat.  
  

4.7 Leden en ledenwerving  
Het ledenaantal loopt al een aantal jaren gestaag terug. Daarin zijn we geen uitzondering. Uit de 
Erfgoedmonitor blijkt dat vrijwel alle landelijke erfgoedorganisaties daarmee te maken hebben.  
In 2014 hebben zich 108 nieuwe leden gemeld en zijn er 102 vertrokken. Een licht herstel! Het saldo, is dus 
1866. 
Ledenwerving staat al enkele jaren hoog op onze prioriteitenlijst. Het is nodig om al onze ambities te 
realiseren maar ook om financieel gezond te blijven.  Begin 2014 is een onderzoek naar ledenwerving door 
zes studenten van Fontys Hogeschool Eindhoven afgesloten. Zij hebben onderzoek onder de huidige leden 
gedaan naar wat hen bindt met de AWN en het imago van de AWN. Hun belangrijkste conclusie was dat de 
AWN geen duidelijke kernboodschap en imago heeft. Dat maakt het moeilijk nieuwe leden te trekken. Het 
opstellen van een handreiking ledenwerving voor afdelingen, het doel van hun onderzoek, vroeg om eerst het 
beeld van de AWN te verduidelijken en te versterken    
Lotte Visser, heeft voor haar eindrapportgage, als student van de Hanze hogeschool in Groningen  onderzoek 
gedaan onder archeologiestudenten naar hun kennis over en beeld van de AWN. Enkele afdelingen zijn 
onderzocht op huidige contacten met studenten en wat zij studenten zouden kunnen bieden. Doel van dat 
onderzoek was een advies over de positionering van de AWN richting studenten archeologie. Haar advies is 
via diverse kanalen de AWN beter zichtbaar te maken. Lotte gaat daar, als lid van de Werkgroep PR&C nu 
ook zelf mee aan de slag.  
 

Ad. 5 Financieel jaarverslag en begroting 2016 
 
Het financieel verslag en de begroting 2016 zijn verderop  in dit verslag opgenomen. Dat geldt ook voor de 
financiële gegevens van Stichting Pieter van der Voorde Fonds over het boekjaar 2014. 

 
Ad. 6 Presentatie nieuwe AWN ledenwerffolder door de werkgroep PR & 
Communicatie. 
De ledenwerffolder was voor wat betreft de inhoud toe aan vernieuwing. Vandaag presenteert de 
werkgroep de nieuwe ledenwerffolder waarin de doelstellingen en de activiteiten van de AWN nog 
beter tot  zijn recht komen. We gaan er vanuit dat met deze nieuwe folder geïnteresseerden de stap 
zullen maken om lid te worden van de AWN. 

 
Ad. 7 Voorstel voor de besteding van het legaat dat is ontvangen van ons lid wijlen 
de heer P.J. Roda uit Utrecht.  
 
Voorstel onderbrenging en besteding ontvangen en nog te ontvangen (toekomstige) legaten binnen 
bestaande Stichting Pieter van der Voorde Fonds 
In aanmerking genomen dat: 
- op 5 december 2012 de Stichting Pieter van der Voorde Fonds is opgericht; 
- in 2013 naast het legaat van Pieter van der Voorde, de AWN-bestemmingsreserve publicaties is ingebracht 
in het Pieter van der Voorde Fonds; 
- op 19 november 2013 aan de AWN is medegedeeld dat zij in het testament van de heer P.J. Roda voor ½ 
gedeelte tot erfgenaam is benoemd; 
- in aanloop naar de jaarvergadering op12 april 2014 leden is verzocht met voorstellen te komen voor de 
besteding/bestemming van het Roda-legaat; 
- op de jaarvergadering van 12 april 2014 deze voorstellen alsmede de wijze van beheren zijn besproken en 
voorkeuren zijn geïnventariseerd; 
- een 1ste concept-voorstel op de Afgevaardigdendag van 8 november 2014 is besproken; 
- definitieve besluitvorming zal plaatsvinden tijdens de jaarvergadering op 11 april 2015. 
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Te overwegen om: 
ontvangen (ook het J.E. Noordenbos Fonds) en nog te ontvangen (toekomstige) legaten en de besteding 
daarvan onder te brengen binnen de bestaande Stichting Pieter van der Voorde Fonds. 
 
Stichting Pieter van der Voorde Fonds 
Deze is mede opgericht om, na het wegvallen van de rijkssubsidie, externe bijdragen te gaan verwerven, 
waarbij het nuttig zou kunnen zijn dat het vermogen van de AWN zelf, zo beperkt mogelijk wordt gehouden.  
 
Deze argumentatie geldt nog steeds. 
De statuten van Stichting Pieter van der Voorde Fonds bieden voldoende garanties dat de besteding zal 
geschieden op een wijze die de AWN en haar leden voorstaat. Zie hierna: 
 
 

Uit statuten van Stichting Pieter van der Voorde Fonds: 
Artikel 2 (Doel) 
De stichting stelt zich ten doel: 
a. het bevorderen van en bewaken van een goede archeologische monumentenzorg; het beschermen en 
behouden van het archeologisch erfgoed van Nederland en het bevorderen en beoefenen van de archeologie 
en haar hulpwetenschappen. 
b. het geven van steun aan activiteiten die gericht zijn op archeologische onderzoek, educatie en 
belangenbehartiging. 
Artikel 3 (Middelen) 
De stichting tracht haar doel te bereiken door het geven van steun aan de vereniging: AWN, vereniging van 
vrijwilligers in de archeologie; die steun zal onder meer gericht zijn op: het bevorderen en bewaken van een 
goede archeologische monumentenzorg door gemeenten en andere overheden en (het bevorderen van) de 
verspreiding van kennis van de archeologie onder brede lagen van de bevolking. 
Voorts zal de stichting gebruik kunnen maken van alle middelen die tot het doel kunnen leiden. 
Artikel 5 (Bestuur) 
1. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit ten minste vijf leden, en zal bestaan uit het dagelijks bestuur 
van de AWN, aangevuld met twee andere bestuurders. 
5. Het bestuur van de AWN benoemt de bestuursleden. 
Artikel 7 (Vergaderingen en besluitvorming) 
7. Behoudens in deze statuten anders bepaald, beslist het bestuur met twee derde (2/3) meerderheid van 
stemmen. 
Artikel 9 (Statutenwijziging) 
1. … De statutenwijziging behoeft de goedkeuring van het bestuur van AWN. 
Artikel 11 (Vereffening) 
2. Het na vereffening resterend batig saldo van de stichting vervalt aan de AWN. 

 
 
Tenaamstelling 
De naam van het Stichting Pieter van der Voorde Fonds wordt statutair gewijzigd in: 

 
AWN – Archeologiefonds 

 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen van de Stichting is opgebouwd uit ontvangen legaten, die indien gewenst binnen het 
vermogen afzonderlijk en op naam worden geadministreerd, om legaatgevers via de naamgeving van een 
fonds te kunnen memoreren. 
Fondsen kunnen ieder hun eigen doelbestemming, daarbij behorende budget en beoordelingscriteria hebben, 
afhankelijk van testamentaire voorwaarden. Indien voor ontvangen legaten geen specifieke voorwaarden 
gelden zullen deze zoveel mogelijk besteed worden volgens de voorkeuren zoals die zijn uitgesproken door 
de leden van de AWN in de jaarvergadering van 12 april 2014. 
Voor legaat kan ook worden gelezen een substantiële (eenmalige) donatie. 
Besteding 
De jaarvergadering van 12 april 2014 heeft de volgende voorkeuren (uitgedrukt in procenten) uitgesproken 
voor de besteding van de (jaarlijks) beschikbare middelen: 
- 50% aan archeologisch onderzoek en het beter toegankelijk maken van AWN-kennis.  
 
Denk daarbij aan subsidies voor eigen nieuw onderzoek, uitwerken van oud onderzoek (een AWN-Odyssee 
project), publicaties van onderzoeken. Ook educatie van eigen leden/vrijwilligers voor onderzoek valt hier 
onder. 
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- 25% aan educatie en publieksbereik. Denk aan subsidies voor projecten en evenementen en het 
ontwikkelen van educatiemateriaal. 
- 25% kan verder breed worden ingezet voor belangenbehartiging, versterking AWN-beleid en ondersteuning 
van afdelingen bij bijzondere activiteiten. 
Het bestuur van het Fonds zal in principe de wensen van de AWN-jaarvergadering opvolgen. 
De AWN kan daarnaast altijd een beroep op het AWN – Archeologiefonds doen indien de financiële positie 
van de AWN dit verlangt; wanneer de vereniging haar baten en lasten niet in evenwicht krijgt, leden niet om 
een hogere contributie kan worden gevraagd en het vermogen van de vereniging in het rood dreigt te komen. 
 
Criteria voor het toekennen van bijdragen 
Specifieke criteria gelden voor bijdragen uit fondsen waarvoor (testamentair) specifieke voorwaarden zijn 
geformuleerd. Deze specifieke voorwaarden zijn herkenbaar in de naam van het fonds of worden specifiek 
vermeld bij het fonds. Algemeen gelden de volgende criteria: 
- bijdragen worden alleen verleend aan de AWN, AWN-afdelingen of (regionale) werkgroepen, ook als deze 
hierbij samenwerken met derden; 
- bijdragen worden verleend voor bijzondere activiteiten of projecten; 
- deze activiteiten of projecten dragen bij aan kennis over, educatie en publieksbereik rondom of behoud en 
bescherming van het archeologisch erfgoed in Nederland; 
- ondersteunt en versterkt de rol van de vrijwilligers binnen het archeologische bestel; 
- wordt bij voorkeur mede gefinancierd door derden of er zijn aantoonbaar inspanningen verricht om externe 
bijdragen te verkrijgen; 
- heeft een sluitend financieel dekkingsplan; 
- de resultaten van de activiteiten of het project zijn publiek toegankelijk of openbaar te raadplegen; 
- bij bijdragen boven de € 5.000 wordt aan een externe deskundige, voor de activiteit of het project, advies 
gevraagd; 
- het bestuur mag gemotiveerd afwijken van de criteria. 
Procedure 
Een bijdrage kan het hele jaar door worden aangevraagd bij de secretaris van het Fonds. Deze aanvraag 
wordt ingediend met behulp van het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Een AWN-
(afdelings/werkgroeps)bestuurslid dient het aanvraagformulier in. 
De aanvraag wordt beoordeeld door het bestuur van het Fonds, gebruikmakende van de bovengenoemde 
criteria. Het bestuur doet binnen vier weken na ontvangst (per e-mail) uitspraak over de (eventuele) 
toekenning en stelt de bijdrage als voorschot ter beschikking. 
De aanvrager, die een bijdrage heeft ontvangen, doet uiterlijk drie maanden na de activiteit of de afsluiting van 
het project verslag aan het bestuur van het Fonds, door deze in kennis te stellen van de resultaten. 
 
Verantwoording 
 
Het bestuur van het Fonds is verplicht het jaarverslag en de jaarrekening ter kennisgeving over te leggen aan 
het bestuur van de AWN (Statuten Art. 8 lid 6 Boekjaar, jaarverslag, rekening en verantwoording). Deze 
verantwoordingsstukken worden ook behandeld tijdens de jaarvergadering van de vereniging. 

 
Ad. 8 Verkiezing bestuursleden  
 
Het bestuur stelt voor om voor de vacature PR en Communicatie de heer Paul Flos uit Hillegom  
te benoemen als bestuurslid met als specialiteit van PR en Communicatie. De heer Flos is voorzitter van de 
AWN werkgroep PR en Communicatie.   
 
Voorts is aftredend de heer Wim Schennink, vice voorzitter en herbenoembaar. De heer Schennink heeft 
aangegeven voor een tweede termijn zitting te nemen in het hoofdbestuur. 
 
Wij vragen de ledenvergadering met de benoeming  van de heer Flos te willen instemmen en zo ook met de 
herbenoeming van de heer Wim Schennink.. 
 
Overeenkomstig de statuten kunnen tegenkandidaten worden aangemeld met tenminste tien stemgerechtigde 
leden van de vereniging, uiterlijk zeven dagen voor 12 april 2014, de datum van de algemene vergadering, 
schriftelijk worden aangemeld. Deze kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een schriftelijke akkoord 
verklaring door de betrokken kandidaat/kandidaten. 
De statuten van de vereniging kunt u raadplegen op de website www.awn-archeologie.nl of kunnen worden 
opgevraagd bij de algemeen secretaris van de AWN, Fred van den Beemt, secretaris@awn-archeologie.nl 

 
 
 

mailto:secretaris@awn-archeologie.nl
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8.1 Rooster van aftreden leden Hoofdbestuur 

 

Naam benoemd herbenoemd aftredend in 

    

Kees Daleboudt 2008 2012 2016 

Fred van den Beemt 2008 2012 2016 

Ruud Raats 2009 2013 2017 

Tonnie van de Rijdt-v.d. Ven 2010 2014 2018 

Akke de Vries-Oosterveen 2010 2014 2018 

Wim Schennink 2011  2019 

Jan Venema 2012  2020 

Paul van Wijk 2012  2020 

Harmen Spreen 2013  2021 

Henk Hegeman 2014  2022 

 
 

Ad 9. Voorstel wijziging voor het verlenen van de Bronzen AWN Legpenning 
Voorstel aan de ALV voor het aanpassen van de regeling voor 
het toekennen van de  Bronzen Legpenning van de AWN 
 

Artikel 22 van het Huishoudelijk Regelement van de AWN (april 
2013) bepaalt: 

 De bronzen legpenning kan jaarlijks worden toegekend aan 
een lid van de vereniging dat zich op bijzondere wijze heeft ingezet 
voor de Nederlandse archeologie. 

 Voor toekenning van de bronzen legpenning beslist het 
hoofdbestuur, na advisering door het afdelingsbestuur of het 
bestuur van de landelijke werkgroep waar het genomineerde lid 
staat ingeschreven.  

 Voor de verdere gang van zaken m.b.t. de bronzen 
legpenning wordt verwezen naar de procedure voor nominaties  AWN legpenning, zoals 
vastgesteld op 21 april 2007 door de ALV van de AWN. 
 

Het hoofdbestuur is van mening dat door nieuwe inzichten en nieuwe doelstellingen van de 
vereniging de criteria voor het uitreiken van de Bronzen legpenning moeten worden gewijzigd c.q. 
verruimd. We stellen daarom een aanpassing voor van de procedure. 

 
Richtlijnen nominatie en toekenning Bronzen Legpenning AWN 
 
Artikel 1 

Deze richtlijnen vervangen de in 2007 door de ALV vastgestelde procedure.  
 
Artikel 2 
De Bronzen legpenning van de AWN wordt in bijzondere gevallen toegekend. Het is een blijk van 
waardering en dankbaarheid voor de bijzondere wijze waarop het lid zich verdienstelijk heeft 
gemaakt, dan wel door zijn of haar grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich 
de toekenning heeft waardig gemaakt. 
 
Artikel 3 
Een voordracht voor het toekennen van de onderscheiding kan alleen geschieden door een AWN-
afdelingsbestuur. 
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Artikel 4 
Het hoofdbestuur beoordeelt de nominatie aan de hand van criteria. Het centrale criterium is : "is er 
sprake van bijzondere verdiensten jegens de AWN en de archeologie van Nederland. 
Daarbij wordt gekeken naar: 
- uitstraling naar de leden van de vereniging 
- uitstraling naar de samenleving 
- mate van vrijwilligheid 
- intensiteit (mate van tijdsbesteding) 
- duur 
- cumulatie 
- gelegenheid van  uitreiking  
 
Artikel  6 
De onderscheiding wordt gewaardeerd met een bronzen legpenning en een oorkonde. 
Het hoofdbestuur van de AWN is belast met de vormgeving van penning en de 
oorkonde. 
 
Artikel 5 
Elke aanvraag wordt op zijn eigen waarden beoordeeld. 
Ervaringen kunnen leiden tot het bijstellen van de criteria. 
 
Nadere invulling criteria artikel 4 
 

Uitstraling 
Hoe groot is de betekenis van de verdiensten voor de AWN als vereniging. 
 
Intensiteit 
Hoeveel (vrije) tijd wordt er wekelijks/maandelijks in gestoken. De intensiteit is een goede indicatie 
van de daadwerkelijke activiteiten van een persoon en het belang ervan voor de vereniging of 
samenleving. 
 
Duur 
Het betalen van contributie en het bijwonen van verenigingsactiviteiten alleen is niet voldoende. 
Bedoeld wordt dat iemand zich actief opstelt ten behoeve van de vereniging. Actief lidmaatschap 
hoeft niet persé bestuurlijke verdiensten in te houden. Ook een lid buiten een AWN bestuur kan 
door zijn of haar verdiensten in aanmerking komen voor de onderscheiding. 
 
Cumulatie 
Een optelsom van activiteiten, waardoor in totaal wordt voldaan aan het criterium "langdurig actief 
lidmaatschap". Het hoofdbestuur  is van mening dat het actief lidmaatschap gedurende een 
bepaalde periode van de vereniging zwaar kan wegen. 
 
Gelegenheid van uitreiking 
De bronzen legpenning wordt uitgereikt "lopende de rit" als stimulans voor iemand om 
zich te blijven inzetten voor de vereniging. Voorts kan de penning worden uitgereikt bij jubilea of bij 
het moeten beëindigen van een bestuursfunctie. 
 
Richtlijnen voor de voordracht door een AWN afdeling 
 

De nominatie wordt ingediend door het afdelingsbestuur, uiterlijk 4 weken voor de eerstkomende 
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.   
 
De nominatie bevat de volgende basisgegevens van de genomineerde: volledige voor- en 
achternamen, geboortedatum, adres, alsmede datum waarop de genomineerde AWN-lid is 
geworden; 
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In de voordracht worden de verdiensten van het voorgedragen lid opgesomd met voorbeelden  
waaruit deze verdiensten blijken. Deze verdiensten kunnen liggen op het gebied van relevant(e): 
- uitstraling naar de leden van de vereniging 
- uitstraling naar de samenleving 
- intensiteit (mate van tijdsbesteding) 
- duur 
- bijzondere omstandigheden 
 
Een combinatie van deze strekt tot aanbeveling; 
 
De voordracht bestaat (de basisgegevens niet meegerekend) bij voorkeur uit niet meer dan 1 A4 
tekst (= circa 450 woorden); 

 
De nominatie wordt afgesloten met vermelding van de gegevens van de indiener (naam afdeling, 
functie binnen de afdeling, of AWN-lid, alsmede contactgegevens). 
 
De nominatie wordt zowel schriftelijk als digitaal aangeleverd. De schriftelijke versie wordt door de 
indiener(s) gedateerd en ondertekend. 

 
De nominatie dient te worden verzonden aan het dan geldende adres van de Algemeen secretaris 
van de AWN. 
 
Verder: 
- De uitreiking vindt plaats tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering; 
- Het Hoofdbestuur vormt de jury; 
- Het hoofdbestuur oriënteert zich op de nominatie en doet indien er behoefte aan aanvullende 
informatie bestaat, navraag bij het afdelingsbestuur of andere relevante partijen of personen; 
- Getracht wordt de genomineerde tot het moment van uitreiking in het ongewisse te laten; 
- De ontvanger van de Bronzen Legpenning ontvangt de bewuste penning, waarin de datum en 
plaats van uitreiking, alsmede diens of dier naam, is gegraveerd. Tevens ontvangt deze een 
oorkonde, die door de algemeen voorzitter namens het Hoofdbestuur is ondertekend; 
- De ontvanger van de Bronzen legpenning en diens partner worden uitgenodigd om deel te nemen 
aan het bestuursdiner, ’s  avonds na afloop van de ALV en het aansluitende middagprogramma. 
 
Aldus vastgesteld door de Algemene Vergadering van de AWN op 11 april 2015 te Rhenen  
 
A.H.J. van de Rijdt-Van de Ven, (voorzitter) 
 
G. van den Beemt, (secretaris) 
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Financieel jaarverslag 2014 

Harmen Spreen, algemeen penningmeester 
 
Het jaar 2014 sluit met een voordelig resultaat van € 334.343 (2013: € 1.966 nadelig) met name als 
gevolg van een ontvangen legaat. Nadere beschouwing van de ontwikkelingen in de baten en de 
lasten laat nog een aantal (grotere) verschuivingen zien. Een samenvatting hiervan in vergelijking 
met 2013 en de begroting 2014 is weergegeven in onderstaand overzicht. 
 

 
Alle bedragen in euro’s, afgerond op € 100 

Resultaat  
2013 

 Begroting  
2014 

 Resultaat 2013 resp. Begroting 2014    (2.000)       (5.000) 

 Contributies    (1.200)     (12.100) 

 Projectsubsidies (excl. bijdragen Westerheem)        (800)         (700) 

 Verkoop publicaties en CD's     (1.100)      (300) 

 Subsidie ministerie van OCenW      (9.800)           -  

 Giften    349.500     349.500 

 Bureau AWN (secretariaat en ledenadministratie)/  
Accountantskosten -   1.900 

 Bestuur        (800)      (3.000) 

 Bureaukosten, drukwerk, bankkosten en porti        (600)      (200) 

 Contributies/abonnementen en verzekeringen       (100)        (200) 

 Kosten jaarvergadering, jaarverslag en afgevaardigdendag   100        (400) 

 Afdelingen        400          900 

 Kosten PR, website en legpenningen        1.900      3.600 

 Graafkampen        (200)      900 

 Deskundigheidsbevordering           300      700 

 Westerheem (incl. porti) minus bijdragen van derden     (4.400)       (2.000) 

 Rentebaten        2.400      1.000 

 Dotatie voorziening lustrum/afdelingen 700  (300) 

 Resultaat 2014    334.300     334.300 

 
Toelichting 
De opbrengsten uit contributies zijn in 2014 vrijwel gelijk aan 2013 (minus 1,3%) en daarmee in 
overeenstemming met de ontwikkeling in de stand van het aantal leden. Ten opzichte van de 
ambitieuze begroting 2014 is de omvang van het aantal leden nog niet op het door ons gewenste 
niveau, hetgeen de achterblijvende contributies verklaren (€ 12.100 t.o.v. de begroting 2014). 
De projectsubsidies bestaan uit een bijdrage van het VSBfonds (€ 30.000 voor de ontwikkeling van 
ArcheoHotSpots); een bijdrage van de RCE (€ 6.038 voor de totstandkoming van de handreiking 
“Archeologie voor gemeenten”); 50% van de subsidie (€ 5.000 toegekend door het Fonds voor 
Cultuurparticipatie voor een ledenwerf-project, looptijd 2013-2015) en ontvangen bijdragen  
(€ 13.772) voor Westerheem (special). 
Tegenover deze extra baten staan ook extra lasten; per saldo resteert er een bedrag van € 4.327 
(2013: € 5.130; begroot € 5.000). 
 
De instellingssubsidie die wij van het ministerie van OCenW ontvingen is met ingang van 2013 
gestopt. In het jaar 2013 zelf ontvingen wij ter overbrugging van de gevolgen van de subsidie-
beëindiging een eenmalige vergoeding voor frictie- en transitiekosten. Vanaf 2014 ontvangt de AWN 
helemaal geen rijkssubsidie meer. De gevolgen van de subsidie-beëindiging kunnen gelukkig 
worden opgevangen door een groot legaat dat de AWN eind 2013 toeviel. Een eerste voorschot  
(€ 350.000) is in januari 2014 ontvangen. Het nog resterend deel volgt naar verwachting in 2015. 
Het ontvangen voorschot heeft een positief effect gehad op de rentebaten; deze staan overigens 
onder druk als gevolg van dalende rentevergoedingen. 
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De bestuurskosten zijn in 2014 toegenomen ten opzichte van 2013 en daarmee weer op het niveau 
van 2012. Het absolute niveau blijft hoog als gevolg van het grote aantal activiteiten en 
onderwerpen die spelen. Het bestuur is in de loop van het jaar uitgebreid met één bestuurder: Henk 
Hegeman. 
De bureaukosten zijn weer hoger door kosten voor folders (o.a. voor Detector-amateurs). 
De kosten voor de AWN-website vallen ten opzichte van 2013 (in dat jaar was al een forse 
besparing gerealiseerd ten opzichte van 2012) en de begroting 2014 weer lager uit. Dit komt 
doordat wij met ingang van 2013 veel werkzaamheden zelf verrichten; dank daarvoor aan Dik Bol! 
Doordat de nieuwe werkgroep PR en Communicatie pas vanaf augustus actief is geworden vallen 
de kosten PR lager uit dan begroot. 
 
De kosten van Westerheem zijn toegenomen door ontbrekende advertentie inkomsten en het grote 
aantal verschenen pagina’s, mede als gevolg van twee jubileum-nummers (afdeling 17 Zuid-Veluwe 
en Oost-Gelderland en afdeling 19 Twente) en een themanummer (Tweede Wereldoorlog 
archeologie). De kosten voor de special “Graven in Holland” zijn in belangrijke mate gedekt door 
een bijdrage van de gemeente Vlaardingen (€ 13.272). 
 
Na goedkeuring door de ledenvergadering zal een belangrijk deel van het resultaat 2014 en delen 
van het bestaande eigen vermogen worden ondergebracht in het Pieter van der Voorde Fonds. 
Deze steunstichting (jaarverslag is separaat aan de vergaderstukken toegevoegd) zal de 
amateurarcheologie ondersteunen. Voor publicaties en educatieprojecten kan altijd een beroep 
worden gedaan op deze stichting. 
 
Al met al is 2014 financieel een bijzonder jaar geworden. Onderaan de streep staat weliswaar een 
positief bedrag van € 334.343; genormaliseerd voor eenmalige effecten resteert er echter een 
verlies van € 15.000. De verdere herbezinning waarover in 2012 al werd gesproken (vanwege de 
aangekondigde subsidiekorting) is dan ook nog steeds een absolute noodzaak. Wij hebben echter 
tijd gewonnen door het in 2014 ontvangen legaat. 
Zie verder onder “Begroting AWN voor het jaar 2016”. 
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         AWN, Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie 
   

         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.  

De vereniging maakte in 2013 nog aanspraak op een doorloopsubsidie gebaseerd op de regeling 
frictie en transitiekosten (zie brief d.d. 30 januari 2012). Deze frictiekostenvergoeding is 
vastgesteld op € 9.749 (zie brief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

d.d. 2 juni 2014 kenmerk: 635208). 

         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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          AWN, Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie 
     

          Balans per 31 december  
    

2014 
 

2013 

          Activa: 
     

€ 
 

€ 

          Vlottende activa: 
        

          Voorraden 
      

 P.M.  
 

 P.M.  

          Vorderingen: 
        

          Debiteuren 
     

       725  
 

       800  

Overlopende activa 
     

     2.703  
 

       486  

       
     3.428  

 
     1.286  

          Liquide middelen 
     

 472.647  
 

 117.235  

          Totaal activa 
     

 476.075  
 

 118.521  

          Passiva: 
         

          Eigen vermogen: 
        

          Algemene reserve 
     

 392.515  
 

   58.172  

Bestemmingsfonds kampen 
    

     3.950  
 

     3.950  

Bestemmingsreserve afdelingen 
    

   17.154  
 

   17.154  

       
 413.619  

 
   79.276  

          Voorzieningen 
     

   13.314  
 

   13.314  

          Crediteuren 
     

   42.868  
 

   11.378  

Overlopende passiva 
     

     6.274  
 

   14.553  

       
   49.142  

 
   25.931  

          Totaal passiva 
     

 476.075  
 

 118.521  
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       AWN, Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie 
     

       Exploitatierekening 
 

2014 
 

2014 
 

2013 

    
Begroot 

  

       Baten: 
 

€ 
 

€ 
 

€ 

       Opbrengsten  
 

   92.458  
 

 106.900  
 

   96.977  

Subsidie ministerie van OCenW 
 

          -    
 

          -    
 

     9.749  

Projectsubsidies 
 

   52.310  
 

     5.000  
 

     5.350  

Giften 
 

 350.563  
 

     1.000  
 

     1.122  

Som der baten 
 

 495.331  
 

 112.900  
 

 113.198  

       Lasten: 
      

       Beheerlasten: 
      Bureau AWN (secretariaat en ledenadministratie) 
 

   21.500  
 

   23.600  
 

   21.500  

Materiële lasten 
 

   20.241  
 

   16.250  
 

   18.819  

Totaal beheerlasten 
 

   41.741  
 

   39.850  
 

   40.319  

       Activiteitenlasten: 
      Materiële lasten 
 

   28.436  
 

   29.600  
 

   32.038  

Deskundigheidsbevordering 
 

   95.293  
 

   52.000  
 

   44.859  

Totaal activiteitenlasten 
 

 123.729  
 

   81.600  
 

   76.897  

       Som der lasten 
 

 165.470  
 

 121.450  
 

 117.216  

       Exploitatieresultaat 
 

 329.861  
 

    (8.550) 
 

    (4.018) 

       Saldo rentebaten en -lasten 
 

     4.482  
 

     3.500  
 

     2.052  

Per saldo rentebaten 
 

     4.482  
 

     3.500  
 

     2.052  

       Resultaat 
 

 334.343  
 

    (5.050) 
 

    (1.966) 

       Verdeling resultaat boekjaar: 
       - Algemene reserve  
 

 334.343  
   

    (1.966) 

 - Bestemmingsreserves 
 

          -    
   

          -    

  
 334.343  

   
    (1.966) 
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         AWN, Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie 
   

         Toelichting balans  
    

2014 
 

2013 

         

      
€ 

 
€ 

         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 
    

       219  
 

        946  

ING, Contributierekening 
   

       428  
 

        289  

ING, Spaarrekening 
    

   19.000  
 

            -  

ING, Kwartaalspaarrekening 
   

 453.000  
 

 116.000  

      
 472.647  

 
 117.235  

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

  

         Algemene reserve  
       

Saldo per 1 januari  
    

   58.172  
 

    
59.212  

Mutatie bestemmingsfonds OCenW 
  

            -  
 

        926  

      
   58.172  

 
   60.138  

Af: verdeling resultaat boekjaar 
   

 334.343  
 

   (1.966) 

Saldo per 31 december  
   

 392.515  
 

   58.172  

         Bestemmingsfonds kampen  
      Saldo per 1 januari  

    
     3.950  

 
     3.950  

Resultaatverdeling boekjaar 
   

          -    
 

          -    

Saldo per 31 december  
   

     3.950  
 

     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 
    

       300  
 

     1.000  

Kosten jubilea 2014 
    

      (300) 
 

   (1.000) 

Saldo per 31 december  
   

   13.314  
 

   13.314  
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      AWN, Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie 
     

      Toelichting exploitatierekening 2014 
 

 2014  
 

2013 

   
Begroot  

  

      Baten: € 
 

 €  
 

€ 

      Opbrengsten: 
     

      Contributies    89.664  
 

 101.800  
 

   90.885  

Graafkampen           -    
 

          -    
 

     1.350  

Educatie/themadagen      1.985  
 

     2.000  
 

        975  

Verkoop publicaties en CD's         179  
 

        500  
 

     1.292  

Jaarvergadering         630  
 

     1.000  
 

     1.250  

Advertenties           -    
 

     1.600  
 

     1.225  

 
   92.458  

 
 106.900  

 
   96.977  

      Lasten: 
     

      Materiële lasten - beheer: 
     Bestuur      9.029  

 
     6.000  

 
     8.219  

Accountantskosten      2.500  
 

     2.300  
 

     2.500  

Bank- en portokosten      2.103  
 

     2.000  
 

     2.082  

Drukwerk en kantoorbenodigdheden      1.043  
 

     1.000  
 

     1.132  

Kosten jaarverslag      1.396  
 

     1.000  
 

     1.469  

Contributies en abonnementen         969  
 

     1.000  
 

        961  

Verzekeringen en veiligheid      2.371  
 

     2.200  
 

     2.232  

Posters, folders etc.         830  
 

        750  
 

        224  

 
   20.241  

 
   16.250  

 
   18.819  

      Materiële lasten - activiteiten: 
     Jaarvergadering      2.021  

 
     2.500  

 
     3.191  

Verenigingsnieuws      3.500  
 

          -    
 

     3.500  

Afgevaardigdendag(en)      1.557  
 

     1.500  
 

     1.011  

Dotatie voorziening lustrum         300  
 

          -    
 

     1.000  

Dotatie voorziening afdelingen           -    
 

          -    
 

          -    

Afdelingen    18.075  
 

   19.000  
 

   18.450  

Public Relations      2.465  
 

     4.000  
 

     2.782  

Website         518  
 

     2.500  
 

     2.104  

Legpenningen           -    
 

        100  
 

          -    

 
   28.436  

 
   29.600  

 
   32.038  

      Deskundigheidsbevordering: 
     Graafkampen          308  

 
     1.200  

 
     1.452  

Educatie/themadagen/werkgroepen        4.062  
 

     4.800  
 

     3.410  

Kosten projecten     34.211  
 

          -    
 

        220  

Westerheem (incl. porti)    54.037  
 

   43.000  
 

   36.257  

Kosten redactie      2.675  
 

     3.000  
 

     3.520  

 
   95.293  

 
   52.000  

 
   44.859  
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          AWN, Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie 
     

          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 2014 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. 25 maart 2015 te Rhoon. 
      

          

          Drs. J.N.A. van Dinther 
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Begroting AWN voor het jaar 2016 

Harmen Spreen, algemeen penningmeester 
 
De vastgestelde begroting 2015 is alleen aangepast aan een ontvangen projectsubsidie voor 
“Nieuwe leden vinden en binden” van € 5.000, waarvan 50% zal worden besteed in 2015. Voor 
2015 wordt dan nog een negatief resultaat begroot van € 6.550 (was € 9.050). 
Het project “Nieuwe leden vinden en binden” moet leiden tot een bescheiden groei van het 
ledenbestand. Voorzichtigheidshalve is dit in de begroting 2016 niet zichtbaar gemaakt. Sterker nog, 
de opbrengsten uit contributies zijn teruggebracht naar het niveau 2013-2014. 
In de begrote kosten wordt gerekend met hoge bestuurskosten. Kosten voor Posters, folders etc en 
Public Relations zijn gelijk gehouden of verhoogd om onze naamsbekendheid op niveau te houden 
en hopelijk verder te vergroten. De kosten Website worden laag geraamd omdat de vereniging het 
beheer en de ontwikkeling van de website inmiddels in eigen beheer uitvoert. De kosten voor de 
landelijke werkgroepen zijn verhoogd om aan de wens voor graaf(instructie)kampen tegemoet te 
komen. En als het dan niet lukt in Nederland, dan gaan we op zoek naar mogelijkheden in het 
buitenland; in 2014 zijn al sites gevonden in Duitsland. Na het verschijnen van de Westerheem 
Special (oktober 2014) zullen de kosten voor Westerheem terugzakken naar het niveau van de 
kosten voor in totaal zes nummers per jaar. 
 
De begroting 2015 en 2016 lieten beide een tekort zien. Ook 2014 werd afgesloten met een tekort, 
indien het resultaat wordt genormaliseerd voor eenmalige effecten. Naar verwachting wordt het 
resultaat 2015 “positief” als het resterende deel van het de AWN toegevallen legaat wordt 
ontvangen. In 2016 wordt het tekort opgevangen door een bijdrage (€ 20.000) vanuit het AWN 
Archeologiefonds, waardoor de begroting voor dat jaar sluitend is gemaakt. 
Op de langere termijn is deze financiële situatie ongezond. Het streven van het bestuur is de baten 
en lasten op termijn toch sluitend te krijgen. Hoe precies, dat weten we nog niet, maar het 
ontvangen legaat geeft ons de tijd om de organisatie langzaam aan te passen aan de nieuwe 
werkelijkheid. 
Het bestuur is daarnaast van mening dat het tekort gedekt zou moeten worden met baten uit 
contributies. Deze moeten echter eerst gerealiseerd worden. Het project “Nieuwe leden vinden en 
binden” moet leiden tot een groei van het ledenbestand. Ook de inspanningen van onze werkgroep 
PR en Communicatie moet resulteren in een toename van het aantal leden. 
Mocht dit desondanks niet lukken, dan zullen we op termijn niet kunnen ontkomen aan het 
optrekken van de verenigingscontributie of het snijden in onze activiteiten. De keuzes die het 
bestuur gaat maken zullen voor het eerst zichtbaar worden in de begroting 2017. 
 

Begroting 2016    

Exploitatierekening Werkelijk Begroting  Begroting 

 2014 2015 2016 

Baten: € € € 

Opbrengsten:    

Contributies     89.664     100.000     90.000  

Activiteiten landelijke werkgroepen       1.985           2.500         2.500  

Verkoop publicaties en CD’s          179         1.000       1.000  

Jaarvergadering         630         1.000         1.000  

Advertenties               -                    1.500         1.500  

Totaal opbrengsten:     92.458     106.000     96.000  

Giften 350.563        1.000       1.000    

Projectsubsidies     52.310           2.500                 -    

Bijdrage AWN - Archeologiefonds               -                            -                  20.000  

Som der baten:   495.331     109.500    117.000  
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Vervolg Begroting 2016    

Exploitatierekening Werkelijk Begroting  Begroting 

 2014 2015 2016 

Lasten:    

Bureau AWN (secretariaat en ledenadministratie)     21.500       22.500       22.500  

Materiële lasten – beheer:    

Bestuur       9.029         8.000         8.000  

Accountantskosten       2.500         2.500         2.500  

Bank- en portokosten       2.103         2.000         2.000  

Drukwerk en kantoorbenodigdheden       1.043         1.000         1.000  

Kosten jaarverslag       1.396         1.000         1.000  

Contributies en abonnementen          969         1.000         1.000  

Verzekeringen en veiligheid       2.371         2.200         2.200  

Posters, folders etc.         830           750         1.000  

Totaal materiele lasten     20.241       18.450       18.700  

Totaal beheerlasten     41.741       40.950       41.200  

    

Materiële lasten - activiteiten:    

Jaarvergadering       2.021         2.500         2.500  

Verenigingsnieuws       3.500         3.500         3.500  

Afgevaardigdendag       1.557         1.000         1.000  

Dotaties lustrum, afdelingen en kosten penningen         300        1.100       1.100  

Afdelingen     18.075       19.000       18.000  

Public Relations       2.465         4.000         4.000  

Website         518        1.000         1.000  

Totaal materiele lasten     28.436       32.100       31.100  

Deskundigheidsbevordering:    

Activiteiten landelijke werkgroepen*       4.370         6.000         7.700  

Kosten projecten     34.211                 -                 -    

Westerheem (incl. porti)     54.037      36.000       36.000  

Kosten redactie       2.675         3.500         3.500  

Uniforme uitgavereeks en kosten CD’s              -                 -                 -    

Totaal deskundigheidsbevordering     95.293       45.500       47.200  

Totaal activiteitenlasten   123.729       77.600       78.300  

    

Som der lasten:   165.470     118.550     119.500  

    

Exploitatieresultaat   329.861 (9.050)    (2.500) 

    

Saldo rentebaten - en lasten       4.482         2.500         2.500  

Per saldo baten       4.482         2.500         2.500  

    

Resultaat 334.343  (6.550)    - 

* Hiervoor zijn vier werkgroepen gevormd: 

 Deskundigheidsbevordering 

 Graafactiviteiten 

 Jeugd en Archeologische Erfgoededucatie 

 Belangenbehartiging 
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   Jaarverslag 2014 - Stichting Pieter van der Voorde Fonds 
 

   Activiteiten 
  Het bestuur heeft in het afgelopen boekjaar een maal vergaderd. In deze vergadering is een 

aanvraag doorgesproken. Naar aanleiding van deze aanvraag zijn concept beoordelingscriteria 

gemaakt. Deze zijn ook voorgelegd aan AWN-leden, door deze toe te voegen aan de stukken die 

zijn besproken op de zogenaamde "Afgevaardigdendag". Daarnaast is een traject opgestart om 

middelen vanuit de AWN over te dragen aan de Stichting Pieter van der Voorde Fonds. Een voor- 

stel daartoe zal in de komende AWN-ledenvergadering op 11 april 2015 worden besproken. 

Over de ontvangen aanvraag is in het afgelopen boekjaar nog geen definitief besluit genomen. 

   Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 
  A.H.J. van de Rijdt-van de Ven - voorzitter J.P. ter Brugge - lid 

 H.J. Spreen – penningmeester 
Vanaf 11 april 2015 ook secretaris A. de Jong - lid 

 G. van den Beemt  tot 11 april 2015.  W. Schennink – lid – vanaf 11 april 2015 
 

   Toelichting op de jaarrekening 2014 van het Pieter van der  Voorde Fonds 

   Algemeen 
  De Stichting is opgericht per notariële acte op 5 december 2012. Per 13 januari 2013 is de 

Stichting door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook 

als culturele ANBI. 
  

   Balans per 31 december 2014 
  

   Vorderingen betreffen de nog te ontvangen interest over het afgelopen boekjaar. 
 Van de liquide middelen is € 25.750 rentedragend weggezet op spaarrekeningen bij de ING. 

   Het kapitaal wordt volgens de statuten aangewend binnen de ideële doelstelling van de Stichting. 

   Door de AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie zijn in 2013 middelen overgedragen 
samenhangende met nieuwe uitgaven (lees "publicaties"), voor zover niet gedekt door 
sponsoring. 

Deze middelen zijn ondergebracht in de bestemmingsreserve publicaties. 
 De mutatie in het boekjaar kan als volgt worden toegelicht: 
 Saldo 1 januari 2014 

 
15.696,12 

Toevoeging resultaat 2013 
 

88,24 

Saldo 31 december 2014 
 

15.784,36 

   Het legaat van de oud-AWN-voorzitter Pieter van der Voorde wordt geadministreerd binnen het 

Pieter van der Voordefonds. De AWN en haar afdelingen en werkgroepen kunnen aanvragen  

indienen ter subsidiering van projecten (zie "Criteria'). 
 De mutatie in het boekjaar kan als volgt worden toegelicht: 
 Saldo 1 januari 2014 

 
10.000,00 

Toevoeging resultaat 2013 
 

56,22 

Saldo 31 december 2014 
 

10.056,22 

   Het resultaat boekjaar 2013 is door het bestuur van de Stichting naar rato verdeeld over de 

bestemmingsreserve en het bestemmingsfonds. 
 

   Rekening van baten en lasten over 2014 
 

   Baten uit legaten in 2013 betrof het legaat van de oud-AWN-voorzitter Pieter van der Voorde. 

   In 2014 is één subsidieverzoek ontvangen. De behandeling hiervan is niet binnen het boekjaar 

afgewikkeld. 
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      Stichting Pieter van der 
Voorde Fonds 

     

      Balans per 31 december 2014 
     

      RSIN/fiscaal nummer: 8523 21 855 
    

          31 dec. 2014     31 dec. 2013 

(in EURO) 
     

      Activa 
     

      Vlottende activa 
     Vorderingen 
 

153,21 
  

143,49 

      Liquide middelen 
 

25.898,21 
  

25.717,34 

  
  

  
  

Totaal activa 
 

26.051,42 
  

25.860,83 

      

      Passiva 
     

      Eigen vermogen 
     Bestemmingsreserve  

     publicaties 15.784,36 
  

15.696,12 
 Pieter van der Voordefonds 10.056,22 

  
10.000,00 

 Resultaat boekjaar 186,64 
  

144,46 
 

  
26.027,22 

  
25.840,58 

      Kortlopende schulden 
 

24,20 
  

20,25 

      Totaal passiva 
 

26.051,42 
  

25.860,83 
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Stichting Pieter van der 
Voorde Fonds 

      
     Rekening van baten en lasten over 2014 

   

      RSIN/fiscaal nummer: 8523 21 855 
    

          2014     2013 

(in EURO) 
     

      Baten 
     Legaten 
 

0,00 
  

      10.000,00  

      Lasten 
     Bankkosten 88,90 

  
             69,37  

 

  
88,90 

  
             69,37  

Exploitatieresultaat 
 

-88,90 
  

        9.930,63  

      Rentebaten 
 

275,54 
  

           213,83  

  
  

  
  

Netto resultaat 
 

186,64 
  

      10.144,46  

      

      Toegevoegd aan 
bestemmingsfondsen 

 
- 

  
      10.000,00  

Resultaat boekjaar 
 

186,64 
  

           144,46  

Netto resultaat 
 

186,64 
  

      10.144,46  
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Bijlage 1 

 
Aantal leden per 31 december 2014 
 AWN leden per 31 december 2014 2013 2012 2011 2010 

 Stand per 1 januari 1860 1955 2083  2.136   2.160  

 Nieuwe leden 108 125 193  194   168  

 Opzeggingen/wanbetalers 102 (220) (321) (247) (192) 

 Stand per 31 december 
 

1866 1.860 1.955  2.083   2.136  

A Basisleden 1619 1.607 1.683  1.791   1.825  

B Studenten 71 68 76  86   91  

C Jeugdleden 30 32 32  23   31  

D Geassocieerde leden 41 44 51  65   74  

E Huisgenootleden 58 53 57  64   65  

 Ereleden 3 3 3  4   5  

 Ruilabonnementen 40 50 50  47   42  

 Betaling Boekhandel 4 3 3  3   3  

   1.860 1.955  2.083   2.136  

 leden per afdeling:      

1 Noord-Nederland 127 120 119 117  121  

2 Noord Holland Hoorn-Enkhuizen - ALWH  35 36 81 88  93  

3 Zaanstreek/Waterland 50 52 59 60  61  

4 Kennemerland (Haarlem en omstreken) 53 49 66 74  83  

5 Amsterdam en omstreken 94 94 100 103  96  

6 Rijnstreek 110 108 110 112  117  

7 Den Haag en omstreken 98 98 107 118  114  

8 Helinium  86 82 93 96  109  

9 Noord-Holland Noord 37 39 - - - 

10 Zeeland 86 81 86 98  89  

11 Lek en Merwestreek 78 75 84 87  90  

12 Utrecht en omstreken 103 97 96 118  115  

13 Naerdincklant Gooi- en Vechtstreek 55 49 50 51  52  

14 Vallei en Eemland –Amersfoort e.o. 62 61 73 78  77  

15 West- en Midden-Betuwe en Bommelerwaard 40 35 40 40  42  

16 Nijmegen en omstreken 129 127 133 144  148  

17 Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland 114 120 134 144  152  

18 Zuid-Salland-IJsselstreek-Oost-Veluwezoom 88 90 85 86  88  

19 Twente 45 39 44 44  44  

20 IJsseldelta-Vechtstreek 52 52 55 62  71  

21 Flevoland 52 52 56 60  60  

22 West-Brabant 26 25 26 30  31  

23 Kempen en Peelland 179 169 175 178  189  

24 Midden-Brabant 14 17 19 21  24  

 Limburg en omstreken 9 9 10 11  12  

 België 7 7 8 10  9  

 Duitsland 3 2 3 3  4  

 Ruil. Binnenland 14 14 15 16  17  

 Ruil. Buitenland 16 24 25 31  25  

 Betaling boekhandel 4 3 3  3   3  

   1866 1.860 1.955  2.083   2.136 
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Bijlage 2 

 

Hoofbestuur AWN 2014-2015 
 

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 

 

Algemeen secretaris  

F.G. van den Beemt (Fred) 

Ruiterakker 19 

9407 BE  Assen 

0592-345165 / 06-50231996 

awn@vdbeemt.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 

0164-672635 

cdaleboudt@planet.nl 

 

PR en Communicatie 

Kandidaat bestuurslid 

P.H.A. (Paul) Flos  
Avenbeeck 91 
2182 RV Hillegom 
paulflos@hotmail.com 
0031 6 24 34 38 59 (Mob) 
 

Belangenbehartiging 

J.P. van Wijk (Paul) 

Reggestraat 11 

7523 CP Enschede 

053-4314041 / 06-13765633 

pw566@hotmail.comflos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Verslaglegging Vergaderingen Hoofdbestuur 

en DB 

I. van de Scheur (Ineke) 

Jachthoeve 70 3992 NW Houten 

030-6373357 

inekevandescheur@hetnet.nl 
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