Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie

LANDELIJK JAARVERSLAG 2018

Onderzoek naar ons maritiem erfgoed in de modder! Geen probleem voor LWAOW’ers.
(foto:Joost van den Besselaar)
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______________________________________________________________________________
Naast dit jaarverslag brengt de AWN een jaaroverzicht uit. Dit geeft een beeld van de diverse uitvoerende
activiteiten, die door onze afdelingen zijn gerealiseerd en ook landelijk dit jaar hebben plaatsgevonden. Ook
brengen afdelingen veelal zelf een eigen jaarverslag uit. Zie daarvoor onze website www.awn-archeologie.nl.
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1

verslag van het bestuur

1.0

missie en beleid

De AWN verenigt belangstellenden in de archeologie, archeologie-beoefenaars en archeologie-vrijwilligers.
Wij willen archeologie, als bron van kennis over ons verleden, laten leven in het heden en behouden voor de
toekomst. Wij doen dit door het uitvoeren van drie kernfuncties:
- bijdragen aan de kennis over archeologie,
- het uitdragen van die kennis en het bevorderen van publieke betrokkenheid,
- belangenbehartiging voor het archeologisch erfgoed.
Deze missie is in 2011 vastgesteld en nog steeds leidend voor ons beleid.
De financiële positie van de AWN is ultimo 2018 gunstig. We schrijven weer zwarte cijfers en het eigen
vermogen heeft weer een omvang die een stootje kan hebben.
De begroting 2020 is sluitend en biedt nog genoeg ruimte om te investeren in het kennisniveau van de
AWN'ers. Daartoe is een aantal relevante begrotingsposten naar boven bijgesteld. De AWN en de AWNafdelingen kunnen daarnaast voor projecten, als daar in de reguliere AWN-begroting geen ruimte voor is,
een beroep doen op het AWN – Archeologiefonds. Dit fonds heeft een goed gevulde kas en heeft in 2018
ruim € 20.000 bijgedragen aan o.a. de publieksopgraving Zanderij in Katwijk, het jubileum van de afdeling
Nijmegen en omstreken en de realisatie van een tentoonstelling over de Ridderlijke Duitse Orde door de
Archeologische Werkgroep Schoonhoven.
Zie ook bijlage B4 “Jaarverslag Stichting AWN – Archeologiefonds” en www.awn-archeologiefonds.nl.

1.1

samenstelling bestuur

Bestuursleden worden voor vier jaar benoemd en kunnen aansluitend voor een tweede termijn worden
benoemd. Op 1 januari 2018 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
functie

naam

benoemd

herben. aftredend

voorzitter

Tonnie van de Rijdt

2010

2014

2018

vice-voorzitter / voorzitter Jeugd en Erfgoededucatie

Wim Schennink

2011

2015

2019

secretaris

Henk Kluitenberg

2017

2021

penningmeester

Harmen Spreen

2013

2017

vertegenwoordiger LWAOW

Willem de Rhoter

2017

2021

voorzitter Belangenbehartiging

Paul van Wijk

2012

2016

voorzitter Bijzondere projecten & Externe relaties

Henk Hegeman

2014

2018

voorzitter Public Relations & Communicatie

Paul Flos

2015

2019

voorzitter Deskundigheidsbevordering

Channa Cohen Stuart

2017

2021

hoofdredacteur AiN+AM

William ten Brink

2016

2020

2021

2020

Op de algemene ledenvergadering van 7 april 2018 in Vlaardingen, te gast bij AWN-afdeling 08,
Helinium, was Tonnie van de Rijdt na twee bestuursperioden reglementair niet meer herkiesbaar.
Zij werd opgevolgd door Gajus Scheltema, die na een kennismakingsgesprek op 5 januari 2018 bereid
was gevonden de voorzittershamer over te nemen. Voorts trad Renger van de Hoef als nieuw bestuurslid
aan met de bedoeling om in 2019 Wim Schennink als vice-voorziter op te volgen
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31 december 2018
functie

naam

benoemd

herben.

voorzitter

Gajus Scheltema

2018

2022

vice-voorzitter / voorzitter Jeugd en Erfgoededucatie

Wim Schennink

2011

2015

secretaris

Henk Kluitenberg

2017

2021

penningmeester

Harmen Spreen

2013

2017

bestuurslid algemeen

Renger van de Hoef

2018

2022

vertegenwoordiger LWAOW

Willem de Rhoter

2017

2021

voorzitter Belangenbehartiging

Paul van Wijk

2012

2016

voorzitter Bijzondere projecten & Externe relaties

Henk Hegeman

2014

2018

voorzitter Public Relations & Communicatie

Paul Flos

2015

2019

voorzitter Deskundigheidsbevordering

Channa Cohen Stuart

2017

2021

hoofdredacteur AiN+AM

William ten Brink

2016

2020

aftredend

2019

2021

2020

Het dagelijks bestuur (DB) kwam in 2018 bijeen op 16 januari, 13 februari, 13 maart en 8 mei. Op 16 januari
en 13 maart vergaderde ook het gehele landelijk bestuur (LB). Op de DB-vergadering van 8 mei werd
besloten een Heidag te houden om diverse onderwerpen, waaronder de vergaderstructuur, open te
bespreken. Op deze Heidag (14 juni 2018) werd besloten om de DB-vergaderingen te laten vervallen en als
LB zesmaal per jaar te vergaderen. In 2018 geschiedde dat op 4 september, 30 oktober en 11 december.
Daarnaast kenden we de algemene ledenvergadering op 7 april 2018 en de Afgevaardigdendag op 9
november 2018, voor het eerst sinds lange tijd op een vrijdag.
Alle vergaderingen werden uitstekend genotuleerd door Louise Olerud of haar vervangster Lisa van Luling.

De Heidag van het landelijk bestuur, te gast bij Leen de Keijzer in het oude stationsgebouw te Houten
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1.2

landelijke activiteiten

1.2.0

algemeen

Het landelijk bestuur heeft als eerste taak afdelingen en leden te ondersteunen bij het realiseren van
onze missie. Dit wordt voor een belangrijk deel gedaan door de bestuurlijke werkgroepen. Hun activiteiten
komen in dit jaarverslag afzonderlijk aan bod.
Het landelijk bestuur heeft tevens de taak te zorgen voor goede voorwaarden en een sterke positie als
vrijwilligersorganisatie. De landelijke activiteiten worden over het algemeen gekenmerkt door samenwerking met derden, waarin de AWN soms een leidende rol heeft, soms een ondersteunende en soms
een gecombineerde. Daarbij kan de insteek initiërend zijn, maar ook reactief, afhankelijk van diverse
factoren.
Organisaties, waarmee samengewerkt werd en wordt, zijn onder andere: de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE), het Convent van Gemeentelijke Archeologen (CGA), de Vereniging van Ondernemers in de
Archeologie (VOiA), de Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven (NVAO), het Groot
Reuvens Overleg (GRO: een platform voor archeologie). Ook werd samengewerkt met organisaties voor
publieksbereik: de ArcheoHotspots, de Nationale Archeologie Dagen, de Maand van de Geschiedenis, de
Limesstichting en Romeinen Nu. Met andere erfgoed-organisaties zoals de Stichting Menno van Coehoorn,
de Archeologische Vereniging Limburg en STIMON (Noordzee-duikers) wordt ook regelmatig contact
onderhouden en waar zinvol samen opgetrokken.
Van een aantal in het oog springende landelijke activiteiten volgt nu een korte beschrijving.
1.2.1

de RCE en de koepelorganisaties

Op 12 maart 2018 werd door de AWN een brief gezonden naar de RCE over het boren door vrijwilligers.
Doel hiervan was een uitzondering op de certificeringsplicht voor nader te omschrijven booronderzoek te
creëren door vrijwilligersorganisaties op te nemen in het Besluit Erfgoedwet Archeologie (BEA). Sinds de
invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg (WAMZ) stellen de RCE (toen RACM) en de
Erfgoedinspectie zich namelijk op het standpunt, dat dat booronderzoek met een archeologische
vraagstelling vergunningsplichtig is en derhalve in beginsel niet door vrijwilligers mag worden uitgevoerd.
Ook wordt in het BEA, dat de Erfgoedwet nader uitwerkt, de beslissing voor toestemming om te boren en op
te graven aan de gemeenten overgelaten en wordt er niet
meer centraal door de RCE beslist. De AWN bepleit om
booronderzoek vrij te stellen op terreinen met en zonder
een dubbelbestemming archeologie, voor zover het geen
IVO-booronderzoek betreft, dat in het kader van ruimtelijke planprocedures nodig is (bestemmingsplannen,
vergunningen).
Naar aanleiding van de brief van de AWN vond op 12
april verder overleg met de RCE plaats, helaas zonder
dat er sprake was van een doorbraak in enige richting.
Het overleg met RCE en anderen (in het bijzonder het
Convent van Gemeentelijke Archeologen) zal in 2019
worden voortgezet.
Door de wisseling van de wacht (voorzitter van de AWN) vond in 2018 geen voorzitters-overleg plaats met
de koepels, ook dit zal in 2019 worden hervat.
1.2.2

de ArcheoHotspots

In de zomer van 2018 werd naar aanleiding van een evaluatierapport van Prof. Riemer Knoop van de
Reinwardt-academie over het functioneren van de ArcheoHotspots besloten om de 2e fase van het project af
te sluiten met de oprichting van een nieuwe Stichting ArcheoHotspots. Het Allard Pierson-museum, een van
de trekkers van het eerste uur van het project, had ook de wens geuit om haar ‘trekkersrol’ te vervangen
door een onafhankelijke structuur. Tegelijkertijd bleef het museum nauw betrokken: prof. Wim Hupperetz
werd voorzitter van de nieuwe stichting, prof. Riemer Knoop secretaris en AWN-voorzitter Gajus Scheltema
penningmeester. Later traden nog drie andere leden toe tot het bestuur.
De Stichting heeft tot doel om de maatschappelijke betrokkenheid bij archeologie en erfgoed te bevorderen
door het ontwikkelen, tot stand brengen en onderhouden van ArcheoHotspots en het ondersteunen van
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activiteiten hierbinnen. Ook heeft de Stichting tot doel fondsen aan te trekken die de ArcheoHotspotsactiviteiten kunnen stimuleren.
Eind 2018 werden zowel door het Fonds voor Cultuurparticipatie als door het Mondriaanfonds hiervoor
bijdragen in het vooruitzicht gesteld. Het projectbureau van Marjolein Woltering, die tot dan toe de activiteiten
van de ArcheoHotspots had gecoördineerd, werd versterkt met Marie-France van Oorsouw voor de
strategische invalshoeken. Eind 2018 kende Nederland 10 Archeohotspots, waarnaast diverse tijdelijke
(‘pop-up’) hotspots werden gerealiseerd.
1.2.3

het Groot Reuvens Overleg (GRO)

Het Groot Reuvens Overleg, dat twee tot drie keer per jaar in Amersfoort wordt gehouden, verenigt het
archeologische veld in Nederland in een overkoepelende overlegstructuur. Het wordt georganiseerd door de
Stichting Reuvens en kreeg in 2018 een nieuwe voorzitter, Chrystel Brandenburg. Overigens werd in dat jaar
het Stichtingsbestuur zelf verkleind en nam de AWN dan ook geen deel meer aan dat bestuur – wel
vanzelfsprekend aan het Groot Reuvens Overleg.
Naast een forum voor informatie-uitwisseling tussen de verschillende archeologische partijen (overheid,
bedrijfsleven, stichtingen en verenigingen) beoogt het GRO ook bij tijd en wijle zelf in actie te komen. Zulks
was bijvoorbeeld het geval met de gemeenteverkiezingen waarbij al in 2017 een brochure werd opgesteld en
landelijk verspreid, met daarin een pleidooi voor aandacht voor erfgoed en archeologie bij de nieuwe
gemeentelijke bestuurders. Deze brochure, “Benut ons verleden, investeer in archeologie " (5 punten voor
uw verkiezingsprogramma), is in 2018 nogmaals onder de aandacht van de nieuwe gemeentebesturen
gebracht. Ook werd gewerkt aan de voorbereiding van een soortgelijke actie voor de verkiezingen van de
Provinciale Staten in 2019.
1.2.4

kwaliteitsslag Archeologische waarde- en verwachtingskaarten

De AWN nam bij monde van de voorzitter in 2018 deel aan een aantal zittingen van de werkgroep, die
beoogt de bestaande methodiek om tot gemeentelijke waarde- en verwachtingskaarten te komen te
verbeteren. Naast de AWN zitten vertegenwoordigers van uiteenlopende belangengroeperingen in de
werkgroep. Dit project wordt in 2019 voortgezet en afgerond.
1.2.5

de Nationale Archeologie Dagen (NAD)

Ook in 2018 werd door diverse AWN-afdelingen en -werkgroepen actief meegewerkt aan het succes van de
Nationale Archeologie Dagen (12-14 oktober 2018).
Een beschrijving van alle activiteiten is te vinden op: https://www.archeologiedagen.nl/programma-2018.
1.2.6

burgerwetenschap (‘citizen science’)

In de zomer van 2018 vond in het Lorentz Center in Leiden een workshop plaats over dit onderwerp, met de
bedoeling om grafheuvelonderzoek op de Veluwe te verbreden door deelname van vrijwilligers. Dit betreft de
mogelijke inzet van AWN'ers en anderen, voor identificatie en monitoring, zowel tijdens het bureauonderzoek
als in het veld. Aan de workshop werd door de AWN-voorzitter en door Peter Seinen (AVKP) deelgenomen.
Eind 2018 werden fondsen hiervoor aangeschreven en met Erfgoed Gelderland een concreet actieplan
voorbereid. Een soortgelijke activiteit wordt overigens ook in de provincie Utrecht ontwikkeld.
1.2.7

de nota "Erfgoed Telt"
Op 22 juni 2018 werd een nieuwe beleidsnota van Minister van Engelshoven
(OCW) gepubliceerd, genaamd ‘Erfgoed Telt’. De tekst hiervan is te vinden onder:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnotas/2018/06/22/erfgoed-telt-debetekenis-van-erfgoed-voor-de-samenleving
In de nota wordt onder meer aandacht geschonken aan participatie van een
breder publiek aan erfgoed en archeologie en de inzet van vrijwilligers hierbij. De
nota leidde niet alleen tot nieuwe bijdragen aan het Fonds voor Cultuurparticipatie
en het Mondriaan Fonds, maar ook tot een nadere discussie met een scala van
relevante groeperingen over de rol van vrijwilligers.
In concreto werden hiervoor in 2018 enkele workshops georganiseerd door de
RCE en door het eerstgenoemde fonds. Hieraan werd door verschillende AWNbestuursleden deelgenomen
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1.3

Archeologie in Nederland + AWN Magazine

Na de vliegende start van beide titels in 2017 wilden we de inhoudelijke kwaliteit en gevarieerdheid van
Archeologie in Nederland (AiN) in 2018 ten minste op hetzelfde sterke niveau houden. Binnen de redactie
zijn de procedures voor het binnenhalen en beoordelen van potentiële bijdragen verbeterd, waardoor we
sneller over artikelen beschikken en meer tijd hebben voor eindredactie. Voor wat betreft AWN Magazine
hebben we ingezet op meer spontane bijdragen vanuit werkgroepen en afdelingen.
De ambities ten aanzien van AiN zijn waargemaakt, al zijn we er nog
niet in geslaagd om ook een echte voorraad kwalitatief goede artikelen
aan te leggen. Zo’n voorraad zou de planning van het tijdschrift
flexibeler maken, omdat het ons minder afhankelijk maakt van het
incidentele aanbod. Wat betreft AWN Magazine werken afdelingen en
individuele leden desgevraagd wel met enthousiasme mee aan het
tijdschrift, maar van spontane bijdragen is, herhaalde oproepen ten spijt,
nog geen sprake. Landelijke werkgroepen blijven wat bijdragen betreft
over het algemeen achter bij de redactionele verwachtingen.
Voor 2019 blijven de ambities onverminderd gericht op handhaving van
de kwaliteit van AiN, dat in het derde jaar van zijn bestaan de status van
hét gezaghebbende archeologisch tijdschrift mag en moet waarmaken.
We willen in 2019 ook voorbereidingen treffen voor de volgende jaren:
een frequentie van vier nummers per jaar plus aan het begin van elk jaar
een mooi boek over een aantrekkelijk archeologisch onderwerp,
gemaakt voor vrijwilligers én professionals en inhoudelijk vervaardigd
volgens de journalistieke kwaliteitseisen van AiN.
AWN Magazine blijft onverminderd het verenigingsblad van de AWN, vooral
aantrekkelijk gemaakt door bijdragen vanuit afdelingen en leden zelf. De
hoofdredacteur van AiN/AWN Magazine wil in 2019 met een plan komen om
AWN-leden veel meer bij AWN Magazine, maar zeker ook bij AiN te betrekken.
Van het bestuur verwacht de redactie de ondersteuning die zij ook het afgelopen
jaar al in woord en daad heeft gekregen bij het realiseren van concrete plannen
en ambities. We hopen dat de vertegenwoordigers van de landelijke
werkgroepen in het bestuur op een meer structurele wijze willen en kunnen gaan
bijdragen aan AWN Magazine. De LWAOW is daarmee, zo bleek ook in 2018
weer, al op de goede weg.
De redactie bestond in 2018 uit William ten Brink (hoofdredacteur), Marjan
Grinwis (eindredacteur), Ria Berkvens, Jan Coenraadts, Gerrit Groeneweg,
Marijn Lockefeer, Toine Maas, Leonoor Nederstigt en (incidenteel) Jan
Vredenberg. Met de adviesraad is in 2018 beperkt contact geweest.
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1.4

de algemene ledenvergadering 2018

In 2018 is de algemene ledenvergadering (ALV) op 7 april in Vlaardingen in gebouw KADE 40 gehouden,
bijgewoond door 65 leden, waarvan 63 met stemrecht. Na de opening door de voorzitter van de AWN,
Tonnie van de Rijdt, introduceert Guus van de Poel, voorzitter van de afdeling Helinium, Hans Versluijs,
wethouder van de gemeente Vlaardingen. In zijn welkomstwoord memoreert hij oude vondsten ter plekke,
die geleid hebben tot de naamgeving "Vlaardingen-cultuur", en het versterken van de lokale archeologie
door het oprichten ven een 'archeotheek'.
Vervolgens is het tijd voor de ALV, waarin wordt stilgestaan bij het overlijden van AWN-leden. Dat waren
in 2018 heer E.J. Harenberg (afd. 17), heer G. van Eijk (afd. 23), heer Pieter Jansen (afd.01), mevr. Wies
Kreukniet (afd. 23), heer B. van de Werfhorst (afd. 09), J. van Rijsbergen (afd. 04) en mevr. Levina de Bree
(afd. 06).
In de vergadering zijn de belangrijkste onderwerpen:
- de uitreiking van de bronzen legpenning, met oorkonde en bloemen, aan Dicky de Koning-Kastelijn (afd.
10), Hanneke van Alphen (afd. 23) en Jurrien Moree (afd. 08), allen met een uitgebreide en brede staat
van dienst.
- uit het het jaarverslag van het bestuur en de bestuurlijke werkgroepen wordt door de voorzitter een kort
overzicht gegeven van de belangrijkste landelijke activiteiten. Dit leidt niet tot commentaar.
Naar aanleiding van de rapportages van de bestuurlijk werkgroepen zijn er enkele opmerkingen:
> kunnen de relatie-artikelen ('goodies') wat meer op de archeologie worden afgestemd?
> er komt een grote AWN-opgraving in Katwijk (Zanderij), waarbij ook cursussen worden georganiseerd.
- de verantwoording van de financiën leidt dankzij de goede resultaten niet tot discussie.
- het voorstel van de kascontrole-commissie om het bestuur te déchargeren voor het in 2018 gevoerde
financiële beleid wordt door de vergadering overgenomen.
- de opvolgster van het terugtredende kascontrole-commissie-lid Miriam de Groot wordt Els Koeneman.
- na een korte toelichting op de begroting 2019 door de penningmeester licht de secretaris toe hoe hij de
ledenadministratie voert, met name op het punt van kwetsbaarheid. De voorzitter voegt toe, dat we nu
juist minder kwetsbaar zijn door een betere overdraagbaarheid. De begroting 2019 wordt goedgekeurd.
- de secretaris geeft een toelichting op de redenen om de Statuten aan te passen: ons tijdschrift is gewijzigd,
de soorten leden zijn gewijzigd, meer uit de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement, plus een taalkundige opschoning en vereenvoudiging. Suggesties uit de vergadering zullen worden meegenomen bij
het opstellen van een eindversie voor de ALV 2019.
- aan de afdelingen wordt verzocht ideeën aan te reiken over de AWN-organisatiestructuur (lastig begrip).
Na wat voors en tegens komt er niet echt iets uit: wordt vervolgd.
- zie 1.1 voor de bestuurswisselingen: Tonnie treedt af en Renger en Gajus treden aan. De zelden gebruikte
voorzittershamer wordt door Tonnie overhandigd aan Gajus. De vergadering gaat akkoord met de nieuwe
benoemingen.
- voor de ALV 2019 heeft afdeling 19, Twente, zich aangemeld. De datum wordt 13 april 2019.
- in de rondvraag komen diverse onderwerpen aan de orde (verwoord in het verslag van de ALV 2018), maar
het laatste onderwerp betreft een inbreng van het landelijk bestuur: het verlenen van het erelidmaatschap
van de AWN aan de net afgetreden voorzitter Tonnie van de Rijdt. Een door Channa Cohen Stuart (ziek)
voorbereide tekst wordt namens het bestuur door Henk Hegeman (bestuurslid) met enthousiasme overgebracht. Het bestuur interpreteert het daarop volgende
staande applaus van alle leden als een 'JA' op een ALVbesluit. Tonnie bedankt hen daarvoor, maar de dank van
de AWN gaat uit naar haar.
Het middagprogramma bestond uit twee onderdelen:
- een bezoek aan Museum Vlaardingen,
- een bezoek, met rondleiding, aan het Educatief
Archeologisch Erf.
Het bleek een gewaardeerde combinatie.
De dag werd afgesloten met een gezellige borrel bij de
Archeologische Dienst van Vlaardingen.
Voor een uitgebreide weergave van de 67e ALV zij
verwezen naar het verslag daarvan.
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1.5

de Afgevaardigdendag 2018

In 2018 is de Afgevaardigdendag op 9 november wederom in Amersfoort gehouden, bijgewoond door 32
afgevaardigden, 10 landelijk bestuursleden en 3 externe genodigden: Susan Lammers, (RCE, gastvrouw),
Meinau Remmig en Jon Buijs (beiden NJBG). Voor het eerst (sinds tijden) is in overleg met de RCE de dag
op een vrijdag ingepland.
Susan Lammers, directeur van de RCE, heet iedereen welkom en memoreert het 100-jarig bestaan van de
instantie die nu het RCE is, destijds begonnen als Bureau voor de Monumentenzorg. Ze geeft aan dat de
RCE het beleid baseert op drie pijlers: het beschermen en in stand houden van het erfgoed, een rol spelen
bij transities, zoals bijv. de klimaatverandering, en de verbindende waarde. Tot slot vraagt ze met nadruk
aan de AWN om de RCE kritisch te volgen en een seintje te geven als er in hun plannen of de uitvoering
ervan iets te verbeteren valt.
Na het dankwoord van Gajus gaat deze kort in op een aantal onderwerpen. Als AWN-voorzitter wil hij drie
zaken benadrukken: de deskundigheidsbevordering, de belangenbehartiging en het gezicht van de AWN
naar buiten. Ook geeft hij aan dat er behoefte is aan meer professionaliteit, bv. t.b.v. de websites.
Het verslag van de Afgevaardigdendag van 11 november 2017 wordt met enkele kanttekeningen in orde
bevonden.
Het volgende onderwerp betreft de verenigingsstructuur, waarvoor Renger van de Hoef een voorzet geeft:
- optie 1 = niets doen,
- optie 2 = een correspondentensysteem (zoals bij Menno van Coehoorn),
- optie 3 = een indeling van één afdeling per provincie.
Over deze opties wordt volop gediscussieerd, overigens zonder resultaat. Conclusie is dat er een stappenplan en een enquête zullen komen.
Harmen Spreen leidt het onderwerp "Statuten en Huishoudelijk Reglement" in met een toelichting op de
gestelde doelen: de Statuten en het Huishoudelijk Reglement moeten een afspiegeling zijn van de huidige
situatie en moeten door eenvoud en flexibiliteit toekomstvaster worden dan nu. Het is de bedoeling dat de
nieuwe Statuten in de ALV van 2019 vastgesteld kunnen worden. Tussentijds wordt teruggekoppeld naar
specialisten, zoals een notaris.
Als laatste onderwerp van de ochtend wordt "AWN-websites" behandeld. Ad Brand geeft een overzicht van
het gebruik van onze 'social media' (website, Facebook, Twitter, LinkedIn). Het is de bedoeling een plan op
te stellen ter professionalisering van met name de websites (ook van de afdelingen). Voor uitvoering van
zo'n plan kan subsidie worden aangevraagd. De landelijke ondersteuning van de afdelings-websites wordt
verschillend ervaren.
Vervolgens toont Ad een (van het IVN overgenomen) piramidemodel, dat als 'toolkit' voor ledenwerving
beschikbaar is voor de afdelingen. Ruud Hemelaar licht de website van afdeling 23, AVKP, toe, waarvoor
drie criteria centraal stonden:
- de website moet een visitekaartje zijn,
- de website moet een handig en duidelijk communicatiemiddel vormen en
- de website moet overzichtelijke zoek- en archieffunctionaliteit hebben.
Na de lunch wordt het dagprogramma vervolgd met presentaties van Fred van den Beemt (afdeling 01,
Noord-Nederland) en Hetty Laverman (afdeling 13, Naerdincklant), beide over de samenwerking met andere
organisaties.
Fred vertelt aan de hand van "De goudschat van Loppersum" hoe in de loop van de jaren een vruchtbare
samenwerking met andere organisaties in de regio is ontstaan. Zes criteria zijn belangrijk: motivatie en
enthousiasme, overtuigingskracht, omgangsvormen en opstelling, hulpvaardigheid uitstralen, geven en
nemen, en assertiviteit.
Hetty gaat in op een aantal projecten, waarbij vanuit diverse disciplines (geologie, natuur, archeologie,
cultuurhistorie, musea) met andere organisaties werd samengewerkt, zoals bij de Nationale Archeologiedagen, de tentoonstelling "Gevonden Voorwerpen" en de cursus "Archeologie in het Gooische Landschap
tussen Vecht en Eem".
Bij de rondvraag wordt besloten om op de volgende Afgevaardigdendag "Archeologie, jeugd en onderwijs"
het hoofdthema te laten zijn. Na de sluiting door de voorzitter wordt nagenoten met een hapje en een
drankje, waarvoor ook oud-leden van de NJBG zijn uitgenodigd.

10

2

verslag van de landelijke werkgroepen

2.0

overzicht van de landelijke werkgroepen

Landelijke werkgroepen hebben voor- en nadelen. Een voordeel van een landelijke werkgroep is de
bundeling van kennis en kunde over een bepaald onderwerp of thema over een groot geografisch
gebied, preferabel heel Nederland. Een nadeel wordt gevormd door communicatie en samenzijn.
Het eerste kan tegenwoordig goed worden ondervangen (internet), maar samenzijn blijft belangrijk:
visuele interactie en snelle uitwisseling van gedachten en ideeën komen de kwaliteit en snelheid van
planvorming en uitvoering ten goede.
Ondanks dat het samenzijn veelal tot een minimum beperkt moest blijven, hebben de landelijke werkgroepen ook in 2018 prima werk verricht; de ene werkgroep wellicht iets minder, de andere mogelijk
wat meer. Ook de bezetting van de werkgroepen - het blijft ook bij de AWN lastig om overal vrijwilligers
voor te vinden - heeft een goede inzet toch niet in de weg gestaan.
De AWN kende in 2018 dezelfde landelijke werkgroepen als in 2017. Van elk van deze werkgroepen
- Jeugd en Erfgoededucatie,
- Belangenbehartiging,
- Public Relations & Communicatie,
- Deskundigheidsbevordering,
- Bijzondere Projecten en
- LWAOW
volgt hierna een verslag van de plannen voor en activiteiten in 2018

2.1

Jeugd en Erfgoededucatie

De uitgangspunten voor 2018 waren:
- continuering van de stagebegeleiding van studenten van Saxion Deventer en van de HAN (Hogeschool
Arnhem–Nijmegen),
- participeren in de Maand van de Geschiedenis en de Nationale Archeologie Dagen,
- actueel houden van de website www.archeologieopschool.nl,
- contact onderhouden met de RCE.
Binnen deze lijnen werden de volgende activiteiten uitgevoerd:
- twee studenten van de HAN hebben in 2018 een project gerealiseerd voor kinderen in de leeftijd van van 6
tot 9 jaar: “De Archeoloog”. De resultaten van dit project zijn digitaal en kosteloos beschikbaar voor alle
afdelingen, werkgroepen en scholen.
- workshops aan diverse basisscholen voor kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar. Deze zijn ook gegeven
aan de Weekendschool en bij musea en open dagen van archeologiebedrijven.
Deze activiteiten werden door de Werkgroep Erfgoededucatie, door scholen en het grote publiek zeer
gewaardeerd.
Op basis van de ervaringen wordt de uitgezette lijn in 2019 inhoudelijk voortgezet. Daarnaast streven we
naar een eerste samenwerking met de coördinatoren van de ArcheoHotspots in het land. Van het landelijk
bestuur verwachten we, financieel en organisatorisch, ook voortzetting van hun ondersteuning.
De bezetting van deze werkgroep was aan het eind van het jaar dezelfde als aan het begin van het jaar:
Wim Schennink (voorzitter), Jan Coenraadts (stagebegeleider), Fred van den Beemt (stagebegeleider,
workshops, websitebeheer), Marja Pals (stagebegeleider, workshops) en Thomas Mons (contactpersoon
met en voorzitter van de NJBG).

foto: G. van
den Beemt
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2.2

Belangenbehartiging

Voor 2018 waren op basis van de actielijst voor 2018 de ambities:
- het versterken van de werkgroep met nieuwe werkgroepleden met juridische dan wel ICT-achtergrond,
- het werken aan het website-onderdeel Belangenbehartiging,
- het leveren van bijdragen aan het AWN Magazine,
- het stimuleren van de uitreiking van prijzen door AWN-afdelingen,
- het stimuleren van het toepassen van het protocol "vindplaatsen en grond",
- deelname en inbreng aan het themaspoor "Erfgoed Telt",
- deelname en inbreng aan het overleg "Infrastructuur en Milieu",
- waar nodig, het adviseren/bijstaan van afdelingen m.b.t. belangenbehartiging,
- overleg met overige belangenbehartigers.
De actielijst kon worden uitgevoerd. Daarbij werd de organisatorische afstemming met het landelijk bestuur
versterkt door goed overleg met de nieuw aangetreden landelijk voorzitter, Gajus Scheltema, en door het in
de werkgroep plaatsnemen van Hetty Laverman, die ook tot het landelijk bestuur was toegetreden (nog te
bevestigen door de landelijke ALV 2019).
Op beleidsmatig vlak werd inbreng geleverd aan het overleg en inspraak op de Nationale Omgevingsvisie
(Novi).
De website blijft een aandachtspunt, alsmede de betrokkenheid van de afdelingen bij het onderwerp
belangenbehartiging.
Op 31 december 2018 bestond de werkgroep Belangenbehartiging uit Paul van Wijk (voorzitter), Henk
Stuurman, Jan Boes, Willem Meulman en - beiden in 2018 toegetreden - Hetty Laverman en Robert Hirschel
(secretaris). Met Robert trad juridische kennis toe en met Hetty o.a. uitgebreide bestuurservaring.
In april 2019 zal Hetty de voorzittershamer van Paul overnemen; deze blijft als adviseur verbonden aan de
werkgroep BB. Afscheid werd in 2018 genomen van Pierre van Grinsven en Emile Eimermann.
Voor 2019 zal een actieplan worden opgesteld.

2.3

Public Relations & Communicatie

De werkgroep PR&C bestond in 2018 uit Paul Flos (voorzitter), Gerti de Koeijer, Matthijs Poelmans, Ad
Brand en Jeroen Hoekstra. Er waren geen wisselingen van de wacht
De ambities voor 2018 waren:
- het bestendigen van de landelijkewebsite,
- het actiever inzetten van Facebook als AWN-uiting,
- het ondersteunen van de afdelingen met het overgaan naar het format van de landelijke site,
- de lancering van een nieuwe wervingsfolder,
- het verbeteren van de mogelijkheden van de site om AiN en AWN Magazine zichtbaar te maken (ook met
betrekking tot het archief),
- het vernieuwen/opfrissen van de landelijke stand,
- het uitgeven van het mediaplan.
Ook in 2018 was de beschikbaarheid van bestuursleden een uitdaging, mede omdat alle leden een normale
baan hebben en dit er bij doen. Erg blij is het bestuur daarom met de beschikbaarheid van Ad Brand, die
veelvuldig de voorzitter in het landelijk bestuur heeft vervangen.
Ondanks de slechte beschikbaarheid van de leden zijn we er in geslaagd enkele doelen te behalen. Zo zijn
diverse afdelingen ondersteund met het overzetten van hun website naar het landelijke format. Ook zijn de
oude Westerheems op de landelijke site ingehangen en opvraagbaar gemaakt. Het mediaplan is aan het
landelijk bestuur voorgelegd, maar dat heeft nog niet geleid tot een akkoord.
De werkgroep is éénmaal fysiek bij elkaar geweest. Andere afspraken zijn online gedaan.
Op de Afgevaardigdendag 2018 heeft de werkgroep, bij monde van Ad Brand, een toolkit gepresenteerd ten
behoeve van ledenwerving. Hiervoor is een piramide-model ontwikkeld, met permissie overgenomen van
het IVN. Vanuit de basistrede, waarin je de mensen laat kennismaken met de archeologie, ga je trede voor
trede omhoog: hen inlichten, hen mee laten doen, etc. om uiteindelijk eventueel een bestuursfunctie te
kunnen vervullen
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De wervingsfolder is uiteindelijk nog niet vervangen. Het LB heeft
de voorkeur uitgesproken om eerst de oude folders op te maken.
Verder is de achterwand van de landelijke stand nog niet vervangen. Hiervoor is wel contact gezocht met de oorspronkelijke
leverancier, maar dat is nog niet uitgemond in een resultaat.
Zowel over inhoud van de wervingsfolder als over de landelijke
stand zal in 2019 verder met het LB worden overlegd.
De doelen voor 2019 zijn:
- het door het LB laten goedkeuren van het mediaplan,
- AiN en AM beschikbaar maken op de landelijke site,
- het opstellen van een plan voor professionalisering van
de PR&C-activiteiten,
- het vernieuwen van de wervingsfolder en de landelijke stand,
- het frequenter overleggen binnen de werkgroep,
Een en ander is vastgelegd in een actieplan PR&C. Ook
een verdere versterking van de werkgroep zou wenselijk zijn.

2.4

piramidemodel ledenwerving

Deskundigheidsbevordering

De werkgroep Deskundigheidsbevordering bestond geheel 2018 uit Kees Daleboudt (voorzitter), Channa
Cohen Stuart, Claudia Vandepoel, Haro van Gaalen en Hans Bruggeman.
Speerpunten waren het weer draaiend krijgen van het cursusprogramma en het organiseren van veldwerkcursussen. Het Curriculum-programma werd weer opgepakt en voortgezet; zo wordt binnen een termijn
van vier jaar een serie trainingen gegeven. Ook werd begonnen met het voorbereiden van een langer
cursustraject: een weekeind. Dit zal plaatsvinden in maart 2019 in Maastricht worden georganiseerd.
Er zijn in 2018 verschillenden studiedagen geweest, waaronder een tekenworkshop, een aardewerkdag, een
remote sensor-dag op een kasteelterrein en met name een zeer geslaagde veldwerkcursus in Katwijk.
Bij alle studiedagen/bijeenkomsten was de sfeer goed en kregen we er nieuwe leden bij en/of leden, die nog
niet eerder hadden meegedaan met onze activiteiten. Ook kregen we een (groot) deel vaste leden terug bij
onze activiteiten.
In totaal hebben in 2018 tachtig leden meegedaan aan onze activiteiten:
- in Delft was op 20 januari onze nieuwjaarsborrel met lezing: 14 deelnemers,
- op 2 juni deden we in Haarlem aan bouwhistorie: 29 deelnemers,
- het veldwerk in Katwijk van 17 - 21 september: 12 deelnemers,
- bij slot Loevestein op 22 september grondradar: 11 deelnemers,
- in Culemborg kon op 10 november aardewerk worden getekend: 14 deelnemers.
Op basis van de reacties van de deelnemers mogen we constateren dat de activiteiten zeer geslaagd waren.
Helaas waren en zijn we als werkgroep te klein en te bezet om veel meer te kunnen organiseren. Ook kost
het soms moeite om cursuleiders aan te trekken. Voor 2019 zouden we deze graag een vergoeding willen
geven (verzoek aan het landelijk bestuur).
Naast het weekend "Bouwhistorie" in Maastricht op 30-31 maart komt er op 16 maart 2019 een dag
“Romeins aardewerk”. Ook willen we in het najaar van 2019 een landschapsarcheologie-dag organiseren en
zijn we druk op zoek naar een locatie voor een nieuwe veldwerkcursus.
Een eigen pagina op de landelijke AWN-website is voor ons al heel lang van belang, met name voor het
posten van onze actuele agenda, handouts voor deelnemers en voor het verspreiden en vinden van
informatie. De hoop is dat dit in 2019 kan worden gerealiseerd.
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2.5

Bijzondere Projecten

Nieuw onderzoek naar de Brittenburg
Van de in 2017 hernieuwde belangstelling voor de Brittenburg, het meest westelijke eindpunt van de
Romeinse Limes bij Katwijk aan Zee, was ook in 2018 sprake. Naar dit, in de 18e eeuw in zee verdwenen
castellum, is in augustus 2018 met moderne maritieme twee-dimensionale onderzoeksmethoden opnieuw
gezocht. Het project is onderdeel van de erfgoedlijn Romeinse limes Zuid-Holland, waarvoor een nominatie
loopt als Werelderfgoed van de Unesco, en zal in 2019 worden afgerond met een mogelijke 3D maritieme
verkenning (zodra de resultaten uit augustus 2018 bekend zijn). Henk Hegeman, landelijk bestuurslid en lid
van AWN-Rijnstreek (mede-initiator van het maritieme onderzoek), coördineert de bijkomende logistiek.
Het is de bedoeling om in 2019 de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) op de aangewezen plekken te laten zoeken naar eventueel vrijgespoelde resten (via niet invasief onderzoek).
Het project biedt de kans de archeologie bij een (nog) groter publiek onder de aandacht te brengen, mede
via de inzet van vrijwilligers (een van de doelstellingen van de nieuwe Erfgoedwet).
Verder is een publieksboek in voorbereiding, dat op basis van oude en nieuwe waarnemingen en onderzoeken alles bundelt tot een compleet verhaal. Dit boek zal begin februari 2019 het levenslicht zien en
begeleidt tevens de tentoonstelling “BRITTENBURG, verdronken hoeksteen van het Romeinse Rijk” in het
Katwijks Museum.
conflict-archeologie en Stichting Menno van Coehoorn
De werkgroep "conflict-archeologie" leidde in 2018 een slapend bestaan. Wel leidde de niet doorgegane
studiedag in 2017 tot versteviging van de contacten met de Stichting Menno van Coehoorn. Zo kwam er een
verzoek om een kennismakingsoverleg in hun Documentatiecentrum in Utrecht.Daarna volgden nog een
aantal overleggen, het laatst in oktober 2018 met het voorstellen van onze nieuwe voorzitter Gajus
Scheltema. In dat overleg is het idee geopperd om de onderlinge contacten verder te laten ontwikkelen door
de nieuwe voorzitter (Hetty Laverman) van de landelijke werkgroep Belangenbehartiging. Actuele projecten
kunnen dan worden weggezet bij onze afdelingen, waardoor er meer aandacht kan komen voor het bodemarchief rondom de militair-historische verdedigingswerken (het primaire aandachtsgebied van MvC). Zo
worden snel korte (lokale) lijnen mogelijk tussen regio-correspondenten van MvC en AWN-leden, waarbij de
kennis en ervaring van beide partijen elkaar aanvullen.
Overigens hebben de MvC-leden, net als wij, jaarlijks een ALV met excursies. Ook organiseert de stichting
jaarlijks een studiedag voor relaties, veelal eigenaren en/of stichtingen van de vestingen en aanverwante
complexen
Kasteelruïne Valkenburg (Limburg)
Het in 2017 opgestarte citizen science-project "Kasteelruïne Valkenburg" met, naar verwachting, een zeer
lange doorlooptijd, vorderde in 2018 goed. Vanuit “Het Groot Tuighuis” te ’s Hertogenbosch geven Henk
Hegeman, als projectleider, en Peter Seinen, als coördinator, uitvoering aan dit grote 'cold case'-project,
waarbij meer dan 20.000 artefacten worden uitgewerkt. Deze waren in de jaren 1963-1985 verzameld door
Hans Janssen (emeritus hoogleraar Kastelenkunde) en Tom Bauer (onderzoeker TU Delft).
Betrokken bij het project zijn leden van AWN-afdeling 23 (Kempen en Peelland), studenten van de
Universiteit Leiden, de senior archeoloog en de kastelenspecialist van de RCE, het bestuur van de Stichting
Beheer Kasteel Valkenburg en uiteraard de twee veldwerkers van het eerste uur.
In 2018 zijn ook Saxion en BAAC inmiddels betrokken bij het project voor, onder andere, respectievelijk
het digitaliseren van de meer dan 160 profieltekeningen en het georefereren van het gehele complex. De
bemensing met vrijwilligers zal in de loop van 2019 nog worden uitgebreid.
Inzage in de vorderingen van het project zijn verkrijgbaar bij Henk Hegeman.
Remote Sensing via satellietbeelden
In samenwerking met het "Centre for Global Heritage and Development" (CGHD) is in 2018 het 'citizen
science'-project opgezet met de AWN als burger-participant. Het idee is om satellietbeelden van satellietportaal (NSO) door een aantal enthousiaste AWN-leden te laten analyseren op mogelijk eerder onontdekte
archeologische structuren. Door de droogte van de zomer van 2018 waren deze op sommige plekken goed
zichtbaar.
Voor Archol, het opgravingsbedrijf van de Universiteit Leiden, is dit een goodwill-project.
Voor de AWN is het een manier voor deskundigheidsbevordering en nuttige inzet van vrijwilligers.
Voor CGHD, een samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam, is het
een manier om de multidisciplinaire samenwerking en maatschappelijke betekenis in de regio de vergroten.
De vrijwilligers krijgen eerst een training in het gebruik van GIS. Er is door de AWN inmiddels een aanvraag
voor subsidie ingediend bij het Prins Bernard Cultuurfonds-ZH en de provincie Zuid-Holland om de kosten
van de training en de begeleiding deels te dekken. Voorlopig is het een pilot, die zich op de provincie Zuid-
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Holland zal richten. Daarvoor zijn diverse redenen, waarvan de belangrijkste is, dat Archol en CGHD zich
daar bevinden. CGHD heeft als doelstelling voor de komende jaren meegekregen om met name van
betekenis voor de regio te zijn. Ook de samenwerking met niet-wetenschappers is een belangrijke
doelstelling van de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam.
Overige projecten
Voorts is er een aantal acties binnen het kader van bijzondere AWN-projecten en externe relaties van de
AWN geïnitieerd. Deze zullen in 2019 en daarna verder invulling kennen.

2.6

LWAOW

De Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water bestond begin 2018 uit: Jan Venema (voorzitter), Albert
Zandstra, Feiko Riemersma, Willem de Rhoter en Liselore An Muis, met Rob Oosting (RCE) in een
adviserende rol. In de loop van 2018 trad Joop Gortemaker toe als bestuurslid van de LWAOW.
Het jaar 2018 werd ingegaan met de volgende activiteiten voor ogen:
1) het afronden van de handleiding "Scheepshout herkennen, documenteren en behandelen".
2) het openen van de mogelijkheid tot het certificeren van vrijwilligers in de maritieme archeologie voor
NAS 3..
3) het voorbereiden van de kennisbevordering voor het tekenen van scheepskanonnen.
4) het bij gemeente-archeologen introduceren van de mogelijkheid voor samenwerking met LWAOW’ers.
5) diverse kleine acties om activiteiten van LWAOW’ers te promoten.
De voornemens konden grotendeels worden gerealiseerd:
1a) de handleiding "Scheepshout" kon worden afgerond en aan leden en
geïnteresseerden worden gepresenteerd. Voor het tekenen werd een
workshop georganiseerd; deze was snel volgeboekt.
1b) in samenwerking met STIMON werden twee workshop fotogrammetrie
georganiseerd. Aan de tweede werd ook door AWN-leden deelgenomen.
2) er werd een schema Deskundigheidsbevordering opgesteld en voorgelegd aan de leden. De door de leden gemaakte opmerkingen/reacties
worden nog verwerkt.
3) er werd een workshop kanonnen tekenen georganiseerd, bezocht door
acht deelnemers. Door het beperkte aantal beschikbare kanonnen is er
ook voor 2019 vraag naar de organisatie van deze workshop.
4) oriënterend werd gesproken met de voorzitter van het CGA (Convent
van Gemeentelijke Archeologen). Toegezegd is om een presentatie
over de activiteiten van de LWAOW te geven in een bijeenkomst van
de leden van het CGA.
5) met stand en/of met activiteiten was de LWAOW aanwezig op de duikbeurs Duikvaker (stand), op de
Nationale Archeologiedagen in Lelystad en Dordrecht (stand + activiteiten), op de Reuvensdagen (met
LWAOW-materiaal op de landelijke stand).
Na Duikvaker meldde zich een aantal nieuwe leden AWN-LWAOW aan en tevens deelnemers voor de
Basiscursus Maritieme Archeologi
De uitgevoerde activiteiten gaven aanleiding tot een
gevoel van tevredenheid. In 2019 zal aan de lopende
zaken verder worden gewerkt, zoals:
1) het voorbereiden van de nog genoemde workshops
in het overzicht Deskundigheidsbevordering, waaronder "Rapporteren & Publiceren" en "Scheepsbouw
& Stoommachines".
2) het publiceren van een bundel "Maritieme vindplaatsen 2" in samenwerking met STIMON.
3) het organiseren van workshops voor Kennisbevordering, waaronder fotogrammetrie,
het tekenen van scheepshout (foto: Albert Zandstra )
scheepshout, Rapporteren & Publiceren en
Scheepskanonnen.
4) het openen van mogelijkheden voor samenwerking van LWAOW-leden met gemeente-archeologen.
5) diverse kleine acties om de activiteiten van LWAOW’ers onder de aandacht van het publiek te brengen.
6) het organiseren van de bijeenkomst ter gelegenheid van "25 jaar LWAOW".
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3.

de jaarrekening

Resultaat 2018
Het jaar 2018 sluit met een voordelig resultaat van € 17.519 (2017: € 11.626 nadelig). De forse verbetering
is het gevolg van (1) hogere inkomsten uit contributies en (2) het wegvallen van kosten “Bureau AWN”,
doordat de AWN de ledenadministratie in eigen hand heeft genomen. Tegenover deze financieel positieve
ontwikkelingen stond het niet continueren van de subsidiëring van de Nationale Archeologiedagen en de
hogere kosten voor deskundigheidsbevordering. Dat laatste is overigens een positieve ontwikkeling: er gaat
meer geld naar het opleiden van leden.
Ten opzichte van de begroting 2018 valt op dat ook hier de contributie-inkomsten zich positief ontwikkelden.
In de begroting 2018 was de verhoging van de jaarlijkse contributiebedragen meegenomen; de toename ten
opzichte van de begroting betreft dus groei van het aantal (betalende) leden.

Resultaat 2018 ten opzichte van 2017 en de begroting 2018
Een samenvatting van alle verschillen in vergelijking met 2017 en de begroting 2018 is weergegeven in
onderstaand overzicht.
Resultaat
2017
(11.600)

Begroting
2018
(6.000)

16.300

6.300

-

-

(56.600)

-

500

3.300

26.800

24.000

Bureaukosten, drukwerk, bankkosten en porti

(1.500)
-

(1.000)
100

Contributies/abonnementen en verzekeringen

500

100

Kosten jaarvergadering, jaaroverzicht en afgevaardigdendag

200

500

Afdelingen

(500)

(400)

Kosten PR, website en legpenningen

1.900

(400)

Graafkampen

(900)

(200)

Educatie/themadagen/werkgroepen

(2.900)

(1.600)

Kosten projecten

51.400

(2.300)

Archeologie in Nederland/AWN Magazine (incl. redactie)

(6.000)

(4.600)

(100)

(300)

17.500

17.500

Alle bedragen in euro’s, afgerond op € 100
Resultaat 2017 resp. Begroting 2018
Contributies
Verkoop publicaties e.d.
Projectsubsidies
Giften
Bureau AWN (secretariaat en ledenadministratie)/
Administratiekosten
Bestuur

Rentebaten
Resultaat 2018 (positief)

Toelichting
In 2018 is de basiscontributie met € 5,00 (10%) verhoogd. De totale opbrengsten uit contributies zijn
€ 16.300 (18%) hoger dan in 2017, als gevolg van de hiervoor genoemde aanpassing van de basiscontributie, door een toename van het aantal leden en de extra (vrijwillige) bijdragen ontvangen van
de leden van de groeiende Club van 100 en voor herinneringskosten.
Het in eigen handen nemen van de ledenadministratie heeft ook bijgedragen aan de toename door actief te
reageren op reacties en e-mails van leden.
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In 2018 heeft de AWN geen nieuwe projectsubsidies ontvangen. Wel worden er bij het schrijven van dit
verslag gesprekken gevoerd en wordt geïnventariseerd, welke activiteiten van de AWN eventueel in
aanmerking zouden komen voor subsidiering.
In 2018 namen de giften licht toe.
De kostenpost Bureau AWN is geheel komen te vervallen, omdat zowel de ledenadministratie als de
financiële administratie geheel in eigen handen is genomen.
De bestuurskosten over 2018 zijn iets hoger uitgevallen dan begroot en verantwoord over 2017. De werving
en het inwerken van de nieuwe voorzitter, alsook het in eigen hand nemen van de leden- en de financiële
administratie, heeft geleid tot met name extra reiskosten.
Aan het “glossy” jaaroverzicht 2017, met daarin de meest opmerkelijke AWN-activiteiten, wordt nog gewerkt
en dit zal pas na de ALV verschijnen. Daardoor zijn er in 2018 geen kosten jaaroverzicht verantwoord.
De post afdelingen betreft afgedragen retributies aan afdelingen. Deze zijn gestegen als gevolg van het
toegenomen aantal leden.
Onder de post kosten PR zijn in 2018 de (extra) kosten verantwoord voor promotiematerialen, waaronder
buttons, notitieblokjes, T-shirts,veiligheidshesjes en coasters. Daarnaast vinden we in deze post de kosten
terug voor de aanwezigheid van de AWN-delegatie op de Reuvensdagen.
Een deel van de in 2018 aangeschafte promotiematerialen zal ook nog in 2019 worden gebruikt.
De kosten, besteed aan educatie, stijgen weer door het toegenomen aantal activiteiten, dat door de
werkgroep Deskundigheidsbevordering is georganiseerd.
In 2018 verschenen voor het tweede jaar Archeologie in Nederland en het AWN Magazine. In totaal
verschenen er 5 nummers met in totaal 400 pagina’s artikelen. De kostentoename is het gevolg van een
hogere oplage, een grotere verspreiding vanwege het toegenomen ledenaantal, de kosten van een
eindredacteur (AWN Magazine), het doorberekenen van niet-begrote lithografie-kosten, een doorgevoerde
prijsindexatie en een ruimere aanwending van onze tijdschriften t.b.v. promotie-doeleinden.
De rentebaten zijn gezakt tot vrijwel nul, doordat banken eigenlijk geen creditrente meer vergoeden.
De financiële heroriëntatie, ingezet na het vervallen van de rijkssubsidie, en de inmiddels getroffen
maatregelen hebben geresulteerd in een gezonde exploitatie van de AWN over 2018.
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Toelichting
Algemeen
De vereniging is opgericht op 6 september 1951 oorspronkelijk onder de naam Archeologische
Werkgemeenschap voor Westelijk Nederland.
Op 5 oktober 2011 werd de vereniging voortgezet onder de huidige naam.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd en stelt zich ten doel het beschermen en
behouden van het archeologisch erfgoed van Nederland en het bevorderen en beoefenen
van de archeologie en haar hulpwetenschappen.
Deze jaarrekening is nog opgesteld rekening houdend met de bepalingen van het
"Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen 2009 - 2012" omdat de vereniging
tot en met 2012 een instellingssubsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(via het Fonds voor Cultuurparticipatie) ontving. Dit format is goed bruikbaar gebleken en dus
gehandhaafd.
De AWN bestaat uit een landelijke organisatie en kent daarnaast een groot aantal afdelingen.
Deze afdelingen hebben soms zelf een rechtspersoonlijkheid; in andere gevallen zijn afdelingen
beter te kenschetsen als lokale werkgroepen, die hun werkzaamheden uitoefenen onder de
paraplu van de landelijke organisatie.
De bezittingen en schulden van AWN-afdelingen maken geen onderdeel uit van deze balans.
De AWN inclusief al haar afdelingen heeft dan ook een groter eigen vermogen dan bijgaand
gepresenteerd. De baten en lasten van de afdelingen maken eveneens geen onderdeel uit van
bijgaande exploitatierekening.
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemene reserve
Deze post is het samenstel van de exploitatiesaldi uit het verleden.
Bestemmingsfonds kampen
Dit betreft een uit de nalatenschap van mevrouw J.E. Noordenbos verkregen legaat.
Door erflaatster is dit deel bestemd ten behoeve van de graafkampen van de AWN.
Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserve afdelingen is in het verleden gevormd voor de financiering van
activiteiten van afdelingen, waarbij de doelstelling gericht is op ledenwerving. Door het bestuur
werd jaarlijks bepaald welke uitgaven/kosten ten behoeve van afdelingen ten laste van deze
reserve konden komen.
De hoogte van de reserve was maximaal gelijk aan de betaalde retributies over het laatste
boekjaar. De reserve is in 2017 samengevoegd met de algemene reserve.
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.
Het laatste AWN-jubileum is gevierd in 2011. De kosten bedroeg toen € 10.686. Dat bedrag is
inmiddels voorzien. In 2018 is aan de voorziening dan ook € nihil toegevoegd.
Voor zover niet specifiek anders vermeld, worden de (overige) activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarde. De resterende looptijd van de schulden is minder dan één jaar.
De baten en lasten worden verwerkt in het jaar waaraan zij toe te rekenen zijn.
De AWN heeft geen personeel in dienst. Bestuurders ontvangen geen beloning.
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Balans per 31 december

2018

2017

€

€

P.M.

P.M.

Debiteuren

225

225

Overlopende activa

723

365

948

590

Liquide middelen

57.373

42.483

Totaal activa

58.321

43.073

24.220

6.584

1.957

2.074

26.177

8.658

Voorzieningen

13.314

13.314

Crediteuren

14.651

17.226

4.179

3.875

18.830

21.101

58.321

43.073

Activa:
Vlottende activa:
Voorraden
Vorderingen:

Passiva:
Eigen vermogen:
Algemene reserve
Bestemmingsfonds kampen

Overlopende passiva

Totaal passiva
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Exploitatierekening

Baten:
Opbrengsten
Projectsubsidies

2018

2018
Begroot

2017

€

€

€

108.536
-

103.000
-

91.132
56.660

4.282

1.000

3.790

112.818

104.000

151.582

-

21.500

24.300

Materiële lasten

14.830

18.500

17.000

Totaal beheerlasten

14.830

40.000

41.300

Activiteitenlasten:
Materiële lasten

33.719

29.500

32.810

Deskundigheidsbevordering

46.761

40.800

89.213

Totaal activiteitenlasten

80.480

70.300

122.023

Som der lasten

95.310

110.300

163.323

Exploitatieresultaat

17.508

(6.300)

(11.741)

Saldo rentebaten en -lasten

11

300

115

Per saldo rentebaten

11

300

115

Resultaat

17.519

(6.000)

(11.626)

Verdeling resultaat boekjaar:
- Algemene reserve

17.636

(11.206)

(117)

(420)

17.519

(11.626)

Giften
Som der baten
Lasten:
Beheerlasten:
Bureau AWN (secretariaat en ledenadministratie)

- Bestemmingsfonds kampen
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Toelichting balans

2018

2017

€

€

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
ING, Contributierekening
ING, (Kwartaal)spaarrekening

216
2.157

309
174

55.000

42.000

57.373

42.483

Alle bedragen zijn in overeenstemming met de saldo-opgaves einde boekjaar.
Algemene reserve
Saldo per 1 januari

6.584

636

-

17.154

Bij: resultaat boekjaar

17.636

(11.206)

Saldo per 31 december

24.220

6.584

Bestemmingsfonds kampen
Saldo per 1 januari

2.074

2.494

Af: verdeling resultaat boekjaar

(117)

(420)

Saldo per 31 december

1.957

2.074

13.314
-

13.314
-

Bestemmingsreserve afdelingen

Voorzieningen:
Lustrumvoorziening
Saldo per 1 januari
Bij: dotatie boekjaar
Kosten jubilea
Saldo per 31 december
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-

-

13.314

13.314

Toelichting exploitatierekening

Baten:

2018

2018
Begroot

2017

€

€

€

Opbrengsten:
Contributies
Graafkampen
Educatie/themadagen
Verkoop publicaties e.d.
Jaarvergadering
Advertenties

105.318
683
1.405
238
892

99.000
3.000
250
750

89.054
1.010
211
857

-

-

-

108.536

103.000

91.132

9.030
3.466
428
1.906

8.000
2.500
2.000
1.000
2.000
2.000

7.569
2.500
2.929
816
630
45
2.373

-

1.000

138

14.830

18.500

17.000

2.266
5.375
1.852
18.870
4.997
273

1.500
3.500
1.000
18.500
4.500
500

1.941
3.500
1.745
18.400
6.816
322

86

-

86

33.719

29.500

32.810

2.085
6.603
2.285
34.395

1.200
6.600
31.000

469
3.322
53.678
31.000

1.393

2.000

744

46.761

40.800

89.213

Lasten:
Materiële lasten - beheer:
Bestuur
Administratiekosten
Bank- en portokosten
Drukwerk en kantoorbenodigdheden
Kosten jaaroverzicht
Contributies en abonnementen
Verzekeringen en veiligheid
Posters, folders etc.

Materiële lasten - activiteiten:
Jaarvergadering
AWN Magazine (Verenigingsnieuw)
Afgevaardigdendag(en)
Dotatie voorziening lustrum
Dotatie voorziening afdelingen
Afdelingen
Public Relations
Website
Legpenningen

Deskundigheidsbevordering:
Graafkampen
Educatie/themadagen/werkgroepen
Kosten projecten
Archeologie in Nederland (incl. porti)
Kosten redactie
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BIJLAGEN
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bijlage B1

afdelingen van de AWN

De afdelingen:

Afdeling 01 - Noord-Nederland
Afdeling 02 - Archeologie Land en Water
Noord-Holland Noord
Afdeling 03 - Zaanstreek-Waterland en
omstreken
Afdeling 04 - Kennemerland
Afdeling 05 - Amsterdam en omstreken
Afdeling 06 - Rijnstreek
Afdeling 07 - Den Haag en omstreken
Afdeling 08 - Helinium
Afdeling 09 - Noord-Holland Noord
Afdeling 10 - Zeeland
Afdeling 11 - Lek- en Merwestreek
Afdeling 12 - Utrecht en omstreken
Afdeling 13 - Naerdincklant Archeologie tussen
Eem en Vechtstreek
Afdeling 14 - Vallei- en Eemland
Afdeling 15 - West- en Midden-Betuwe
en Bommelerwaard
Afdeling 16 - Nijmegen en omstreken
Afdeling 17 - Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland

globale indeling van Nederland in AWN-afdelingen

Afdeling 18 - Zuid-Salland, IJsselstreek en

(deze indeling is niet meer helemaal actueel)

Oost-Veluwezoom
Afdeling 19 - Twente
Afdeling 20 - IJsseldelta en Vechtstreek
Afdeling 21 - Flevoland
Afdeling 22 - West-Brabant, tijdelijk ondergebracht bij afdeling 10
Afdeling 23 - Archeologische Vereniging Kempen en Peelland
Afdeling 24 - Midden-Brabant, opgenomen in afdeling 23
Afdeling 31 - LWAOW

De secretariaten van de afdelingen staan in bijlage B2.
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functie
landelijk bestuur, voorz.
landelijk bestuur, vice-vz.
landelijk bestuur, secret.
landelijk bestuur, penningm.
landelijk bestuur
landelijk bestuur
landelijk bestuur
landelijk bestuur
landelijk bestuur
landelijk bestuur
landelijk bestuur
land.bestuur, notuliste

afd.secretaris
afd.secretaris
afd.secretaris
afd.secretaris
afd.secretaris
afd.secretaris, waarnemend
afd.secretaris, waarnemend
afd.secretaris, waarnemend
afd.secretaris
afd.secretaris, waarnemend
afd.secretaris
afd.secretaris
afd.secretaris, waarnemend
afd.secretaris
afd.secretaris
afd.secretaris
afd.secretaris
afd.secretaris
afd.secretaris
afd.secretaris
afd.secretaris, waarnemend
afdeling aangehaakt bij 10
afd.secretaris
afdeling aangehaakt bij 23
afd.secretaris LWAOW

afd.
07
17
16
05
24
04
19
15
01
14
06
12

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
31
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A.F.

van

W.
Zandstra

Vegchel

Hopman
Postma
de
Kort-van der Scheer
van der Linden
Fluitsma
Koeneman
van den Band
Luten
van
Rossum
de
Koning
Westra
Bij de Vaate
Koopman
Eimermann
van
Hemert
ten
Hag
Weegels
Tiemessen
Klein Nagelvoort
Spijk
Boes

tussenv. (achter)naam
Scheltema
Schennink
Kluitenberg
Spreen
van de Hoef
Flos
van
Wijk
Cohen Stuart
de
Rhoter
ten
Brink
Hegeman
Olerud

E.C.
F.
M.
J.
D.
E
A.P.
A.
J.W.
D.
C.
A.
S.
E.
J.
L.
P.L.
Gerard
B.
F.J.
J.

voorl.
H.G.
W.
Henk
H.J.
R.
P.H.A.
J.P.
C.
W.
W.G.
H.H.
S.L.

Willem de Zwijgerstraat 20

Erfgoedhuis, Gasfabriek 2A

Groningen
Hoogkarspel
Koog a.d. Zaan
Haarlem
Uithoorn
Leiden
's-Gravenhage
Rotterdam
Alkmaar
's-Gravenpolder
Dordrecht
Driebergen
Hilversum
Amersfoort
Zaltbommel
Nijmegen
Doorwerth
Lochem
Almelo
Staphorst
Emmeloord

Enschede
Culemborg
Leeuwarden
Amersfoort
Oegstgeest
Nieuwegein

plaats
Velp
Rozendaal (Gld)
Rhenen
Amstelveen
Rijen

8331 GT Steenwijk

5613 CP Eindhoven

9715 EP
1616 RB
1541 LS
2023 PG
1422 RD
2331 MA
2592 SH
3011 VX
1815 GV
4431 CL
3312 EH
3972 AX
1212 AJ
3812 SH
5301 GT
6523 DR
6865 CC
7241 VJ
7608 GL
7951 AW
8303 HA

7523 CP
4101 WG
8917 BB
3825 BS
2343 MB
3431 RJ

Reggestraat 11
Lindeboom 45
Noordersingel 74
Valutaboulevard 87
Gerrit Rietveldlaan 59
Poortenaarlaan 50
Billitonstraat 47
Kleine Immert 43
Leeghwaterstraat 1
Acaciastraat 29
Geertruidahoeve 7
Joke Smitstraat 48
Parelmoerhorst 126
Scheepmakerskade 131
Nassauplein 58
Populierestraat 47
Eigenhaard 22
Prins Bernhardlaan 8
Oude Amersfoortseweg 140
Jordanus Hoornstraat 5
Leoninusplantsoen 8
Lorkenstraat 14
Van der Molenallee 131
Zaagmolenerf 8
Coendersborg 7
Generaal Eisenhowerlaan 55
Normandiëplein 6

postcode
6883 JH
6891 CJ
3911 AW
1181 MP
5121 SW

straat + huisnummer
Biljoen 3
Vossenberglaan 29
Grebbeweg 24-A
De Pauwentuin 19
Bloemaartsbeemd 16

lhwtenhag@planet.nl
secretaris.awn17@gmail.com
awn18secretariaat@gmail.com
benkl1957@gmail.com
f.spijk@ziggo.nl
janboes60@gmail.com

corguzzi@yahoo.com
alice@bijdevaate.speedlinq.nl
secr.naerdincklant@gmail.com
awn.afd14@gmail.com
awnafd15@gmail.com

awn.noord@gmail.com
awnafd2@gmail.com
maybritt.vd.scheer@chello.nl
archeologiekennemerland@live.nl
awnamsterdam@gmail.com
awnrijnstreek@yahoo.com
a.p.vanden.band@gmail.com
awn.helinium@gmail.com
javaros@hetnet.nl
tddekoning@zeelandnet.nl

e-mail-adres
voorzitter@awn-archeologie.nl
schennink-dekker@hetnet.nl
h.kluitenberg@caesar-advies.nl
hspreen@xs4all.nl
rengervandehoef@gmail.com
prcommunicatie@awn-archeologie.nl
pw566@hotmail.com
channacs@icloud.com
rhoterw@hetnet.nl
william.ten.brink@archeologienl.nl
hehehegeman@gmail.com
slolrud@gmail.com

22-12-2018

0521 - 517456 secretariaat@lwaow.nl

06 - 2503 4696 awnafdeling23@gmail.com

06 - 4021 3681
010 - 4115124
072 - 5157122
06 - 2861 5255
078 - 6350184
0343 - 554057
06 - 3166 5452
06 - 4214 9276
06 - 1259 6050
06 - 3036 3100
06 - 5163 7454
0573 - 252768
0546 - 860154
0522 - 461684
0527 - 699113

06 - 1758 8786
06 - 439 30135
06 - 3911 3729
0297 - 567040

06 - 1376 5633
06 - 4505 9916
06 - 2376 0356
06 - 4613 9670
071 - 5190400
06 - 2548 2548

telefoonnr.
06 - 2896 0729
026 - 3610334
0317 - 613050
020 - 4537021
06 - 1546 2460

OVERZICHT BESTUURSGEGEVENS VAN DE AWN VERENIGING VAN VRIJWILLIGERS IN DE ARCHEOLOGIE

bijlage B2
landelijk bestuur en afdelingssecretariaten
december 2018

bijlage B3

aantallen leden
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

stand op 1 januari
opzeggingen/wanbetalers/etc.
nieuwe leden
stand op 31 december

1.951
138
176
1.989

1.858
82
175
1.951

1.832
139
165
1.858

1.866
171
137
1.832

1.860
102
108
1.866

1.955
220
125
1.860

2.083
321
193
1.955

2.136
247
194
2.083

code
A
A-e
B
C
C-a
E
-

lidsoort
basisleden
ereleden
jongerenleden (14 t/m 27 jaar)
studenten
jeugdleden
huisgenootleden
geassocieerde leden
relaties (niet-betalend)
geef- en ruil-abonnementen
betaling boekhandel
totaal

aantal
1.820
3
42
0
0
53
17
54
0
0
1.989

aantal
1.788
2
24
0
0
51
22
64
0
0
1.951

aantal
1.603
2
0
67
23
49
34
0
77
3
1.858

aantal
1.587
2
0
67
27
56
36
0
53
4
1.832

aantal
1.619
3
0
71
30
58
41
0
40
4
1.866

aantal
1.607
3
0
68
32
53
44
0
50
3
1.860

aantal
1.683
3
0
76
32
57
51
0
50
3
1.955

aantal
1.791
4
0
86
23
64
65
0
47
3
2.083

code
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

afdeling
Noord-Nederland
Archeologie Land en Water Noord-Holland Noord
Zaanstreek-Waterland en omstreken
Kennemerland (Haarlem en omstreken)
Amsterdam en omstreken
Rijnstreek
Den Haag en omstreken
Helinium
Noord-Holland Noord
Zeeland
Lek- en Merwestreek
Utrecht en omstreken
Naerdincklant Archeologie tussen Eem en Vechtstreek
Vallei en Eemland
West- en Midden-Betuwe en Bommelerwaard
Nijmegen en omstreken
Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland
Zuid-Salland, IJsselstreek en Oost-Veluwezoom
Twente
IJsseldelta en Vechtstreek
Flevoland
West-Brabant
Archeologische Vereniging Kempen en Peelland
Midden-Brabant
Limburg/overig/diversen
Limburg e.o.
buitenland
overigen
totaal
afdeling LWAOW (landelijk)

aantal
146
29
47
59
86
115
103
88
57
118
72
140
61
57
40
141
120
85
58
62
45
22
181
19
38
0
0
0
1.989
200

aantal
139
32
43
57
85
110
108
86
58
109
69
137
58
58
37
135
117
87
56
61
41
22
195
15
36
0
0
0
1.951
173

aantal
134
27
42
52
87
102
99
83
48
97
71
117
57
59
35
130
118
85
51
55
44
21
181
15
0
6
9
33
1.858
110

aantal
117
26
44
46
89
105
102
87
47
86
73
104
59
62
37
128
114
88
48
53
49
24
181
13
0
8
9
33
1.832
n.b.

aantal
127
35
50
53
94
110
98
86
37
86
78
103
55
62
40
129
114
88
45
52
52
26
179
14
0
9
10
34
1.866
n.b.

aantal
120
37
53
60
97
109
100
84
39
84
76
94
48
62
35
132
124
86
41
53
53
25
169
18
0
9
10
42
1.860
n.b.

aantal
119
81
59
66
100
110
107
93
86
84
96
50
73
40
133
134
85
44
55
56
26
175
19
0
10
11
43
1.955
n.b.

aantal
117
88
60
74
103
112
118
96
98
87
118
51
78
40
144
144
86
44
62
60
30
178
21
0
11
13
50
2.083
n.b.
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