Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie

LANDELIJK JAARVERSLAG 2019

Afdeling 2 (ALWH-AWN) was succesvol actief op de Westfriesedag in Hoorn (foto: ALWH)
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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 ultimo 2019 is gunstig en het ledenaantal
groeit. We schrijven zwarte cijfers en het eigen vermogen heeft een omvang
die een stootje kan hebben. Daarnaast zijn we vergevorderd met het extern
verwerven van subsidies.
De begroting 2021 eindigt met een post onvoorzien van € 3.500 en biedt ook
dat jaar weer ruimte om te investeren in het kennisniveau van de AWN'er.
De AWN en haar afdelingen kunnen daarnaast voor projecten, als daar in de
reguliere AWN-begroting geen ruimte voor is, ook altijd weer een beroep doen
op het AWN - Archeologiefonds. Dit fonds heeft een goed gevulde kas en
heeft in 2019 bijna € 9.000 bijgedragen aan o.a. het 25-jarig jubileum van
de LWAOW, een virtual reality-project, de tentoonstelling "Van IJzertijd tot
nieuwbouwwijk" door de Houtense werkgroep Leen de Keijzer (afdeling 12)
en enkele publicaties.
Tenslotte heeft de Stichting zich garant gesteld voor een bedrag van
tentoonstelling en publicatie,
maximaal € 3.250 voor de publicatie van "Groesbeek Heights" en de
mede-gefinancierd door het
feestelijke aanbieding hiervan door Afdeling 16 (Nijmegen). Zie ook het
AWN-Archeologiefonds
“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 2019 was de samenstelling van het landelijk bestuur als volgt:
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
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aftredend

2019

2021

2020

Op de algemene ledenvergadering van 13 april 2019 in Enschede, te gast bij AWN-afdeling 19, Twente, was
Wim Schennink na twee bestuursperioden reglementair niet meer herkiesbaar.
Hij werd opgevolgd door Hetty Laverman, die vanuit haar afdeling 13 (Naerdincklant) met zowel bestuurlijke
als inhoudelijke kennis en ervaring deze functie graag wilde overnemen. In de loop van het jaar zou zij ook
de voorzittershamer van de landelijke werkgroep Belangenbehartiging van Paul van Wijk overnemen.
Paul Flos werd voor een tweede termijn van vier jaar herkozen. Ten gevolge van zijn beperkte tijdsinzet
werd Ad Brand als bestuurslid ad interim aan het landelijk bestuur toegevoegd als PR&C-vertegenwoordiger.
Renger van de Hoef trad tussentijds af wegens tijdgebrek.
Eind 2019 trad Henk Kluitenberg tussentijds terug en werd ad interim opgevolgd door Norbert Eeltink.
Ook eind 2019 vulde Leo ten Hag de vacature, die was ontstaan door het wegvallen van William ten Brink.
31 december 2019
functie

naam

benoemd

herben.

voorzitter

Gajus Scheltema

2018

2022

vice-voorzitter / voorzitter Belangenbehartiging

Hetty Laverman

2019

2023

secretaris a.i.

Norbert Eeltink

2020

penningmeester

Harmen Spreen

2013

2017

vertegenwoordiger LWAOW

Willem de Rhoter

2017

2021

bestuurslid algemeen

Paul van Wijk

2012

2016

bestuurslid algemeen a.i.

Ad Brand

2020

voorzitter Bijzondere Projecten & Externe Relaties

Henk Hegeman

2014

2018

voorzitter Public Relations & Communicatie

Paul Flos

2015

2019

voorzitter Deskundigheidsbevordering

Channa Cohen Stuart

2017

2021

vertegenwoordiger namens AiN+AM a.i.

Leo ten Hag

2020

aftredend

2021

2020

2023

De landelijke werkgroep Jeugd en Erfgoed-educatie was na de ALV van 13 april niet meer in het Landelijk
Bestuur vertegenwoordigd.
Hat landelijk bestuur kwam in 2019 zesmaal bijeen: op 30 januari, 13 maart, 11 juni, 11 september, 23
oktober en 11 december.
Daarnaast kenden we de algemene ledenvergadering op 13 april 2019 en de Afgevaardigdendag op 9
november 2010, zoals gebruikelijk weer terug op de zaterdag. Van beide bijeenkomsten wordt later in dit
jaarverslag melding gedaan.
Alle vergaderingen werden uitstekend genotuleerd door Louise Olerud of haar vervangster Lisa van Luling.

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.
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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, het Groot Reuvensoverleg en de koepelorganisaties

In 2019 vond onregelmatig overleg plaats met OCW, de RCE en in het kader van het Groot Reuvens Overleg
(GRO). Het GRO is een uitvloeisel van de Stichting Reuvens die ook de jaarlijkse Reuvensdagen organiseert.
Met de koepels CGA (Convent van gemeentelijke Archeologen) en de archeologische-bedrijvenkoepels NVAO
en VOiA vond een keer overleg plaats, dat zich focuste op booronderzoek door vrijwilligers, een reeds langer
lopend thema. In de zomer van 2019 werd Marjolein Verschuur opgevolgd door Annemarie Luksen als eerste
contactpersoon voor de AWN. Met haar en met het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Mondriaanfonds is
uitgebreid gesproken over de gevolgen van de beleidsnota 'Erfgoed Telt' van Minister van Engelshoven en de
financiële middelen die daarmee samenhangen. Het beeld dat oprijst is dat er nogal wat middelen beschikbaar
zijn (naast die van o.a. het AWN-Archeologiefonds en het Reuvensfonds) maar dat de AWN de weg daartoe
niet goed weet te vinden. Om die reden wordt in 2020 meer geïnvesteerd in kennisopbouw t.a.v. subsidieverlening.
Het GRO is een platform voor de verschillende archeologische instanties: overheid, bedrijven vrijwilligers etc.
maar heeft in 2019 ook als zodanig lobby-activiteiten met betrekking tot de Provinciale Staten-verkiezingen
verricht. Intern gaat de zoektocht naar de juiste overleg- en samenwerkingsformule verder, terwijl ook een
discussie over de financiering hiervan is opgekomen. De AWN heeft zich bereid verklaard mee te financieren
(120 euro p.j.) mits andere partijen zulks ook doen.
Wat het booroverleg betreft, vond op 6 maart 2019 een bijeenkomst plaats met de RCE en de drie genoemde
koepels op basis van een door de AWN opgestelde concept-richtlijn. Hierin werd bevestigd, dat de RCE vond
dat de drie koepels allereerst zelf een modus vivendi moeten vinden met de AWN voor wat betreft boren door
vrijwilligers (inmiddels is die positie gewijzigd).
1.2.2

de ArcheoHotspots

Gajus Scheltema is als penningmeester
van de landelijke Stichting Archeohotspots
tevens de vertegen-woordiger van de
AWN in die stichting. Marjolein Woltering,
die tot dan toe de landelijk coordinator
was, werd opgevolgd door Marie-France
van Oorsouw (strategische dimensie)
en Marlyn Everink (landelijk coördinator).
Meer informatie hierover is te vinden op
de vernieuwde website:
www.archeohotspots.nl.
De formule van de Archeohotspot bleek
ook in 2019 nog goed aan te slaan en
Marlyn Everink met de pop-up-ArcheoHotspot (foto HK)
vertaalde zich in een uitbreiding tot 15
locaties ultimo 2019. Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat door geldgebrek of andere oorzaken niet
alle hotspots even goed werken. Zo heeft in Arnhem in 2019 overleg plaatsgevonden om de eerder gesloten
hotspot (Rozet) weer te herstarten.
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1.2.3

de Nationale Archeologie Dagen (NAD)
Ook in 2019 hebben de AWN-afdelingen weer volop
meegedaan aan de NAD, die op 11-13 oktober
plaatsvonden. De formule van een korte, gefocuste,
aandacht voor archeologie in Nederland slaat elk jaar
weer aan. Bijna 40.000 mensen konden op die wijze
kennismaken met ons ondergronds erfgoed.
Ook Minister van Engelshoven liet zich niet
onbetuigd en bezocht
de Romeinse Zwammerdam-schepen, die in het
Archeon worden gerestaureerd, waar ook onze vicevoorzitter Hetty Laverman bij aanwezig was.
Ook de in heroprichting verkerende AWN-afdeling 24
(Midden-Brabant) deed samen met enkele Brabantse
Heemkundekringen succesvol mee aan de NAD
(foto: afdeling 24)

1.2.4

belangenbehartiging

Steeds weer wordt duidelijk dat het gedecentraliseerde archeologiebeleid, waarbij de gemeenten in feite
bepalend zijn voor de kwaliteit van dat beleid, gevaren met zich mee brengt. Het is mede om die reden dat de
overheid de Erfgoedwet, die in 2016 van kracht werd, nu reeds wil evalueren in anticipatie van de in 2021 in
werking tredende Omgevingswet. De AWN en andere partijen, waaronder de RCE zelf, hebben herhaaldelijk
moeten constateren dat de gedecentraliseerde regelgeving afhankelijk is van de belangstelling en prioriteiten
van lokale bestuurders.
Zulks was onder andere het geval in Cuijk waar de bescherming van het bodem-archief dreigde te worden
beperkt tot de Romeinse periode. Het landelijk bestuur heeft hiertegen bezwaar ingediend wat heeft geleid tot
uitstel van de besluitvorming hierover.
een soortgelijk bezwaar is gemaakt tegen het beperkte archeologische beleid van de Noord-Hollandse
gemeente Hollands Kroon, waarbinnen ook het voormalige eiland Wieringen valt. Een ingrijpende verstoring
op de vroegere wal van het eiland leidde tot protesten, allereerst van de lokale AWN-afdeling. Een protestbrief
bij de Provinciale Staten leverde teleurstellend weinig op, maar eind 2019 kon toch worden bereikt dat een
openbare hoorzitting van de gemeente Hollands Kroon kennis nam van onze bezwaren. Of dat tot een
verbetering van het beleid heeft geleid, valt nog niet te zeggen. Het landelijk bestuur roept de sfdelingen op
attent te blijven op tekortschietend gemeentelijk beleid terzake.
1.2.5

Metaaldetectie en PAN

In 2019 werkte de AWN mee aan een nieuwe brochure over
wat te doen met metaaldetectievondsten. Deze brochure was
een gezamenlijk product van PAN (Portable Antiquities of the
Netherlands) en de DDA (Detector Amateur) en is ook meegestuurd met ons AWN Magazine.
Ook vond in dat jaar overleg plaats met de RCE, die belangstelling heeft om de inspanningen van PAN landelijk te
ondersteunen om daarme meer metaalvondsten te laten
registreren. Een motie Beckerman en Belhaj in de Tweede
Kamer had hiertoe opgeroepen. Tot nu toe werd dit gedaan
vanuit de UvA maar deze Universiteit wit zich hieruit terugtrekken. Een voorstel om een pasjes-systematiek in te voeren
voor metaaldetectie heeft nog niet tot daadwerkelijke
concretisering geleid.

de ook door de AWN breed
verspreide brochure (nog
beschikbaar bij de AWN
leden-administratie,foto HK)
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1.3

Archeologie in Nederland + AWN Magazine

Op 17 februari 2017 vond de feestelijke lancering plaats van onze tijdschriften Archeologie in Nederland en
het AWN Magazine. Als redactie kunnen we, drie jaar later, terugkijken op een geslaagde overgang van het
tijdschrift Westerheem naar beide nieuwe bladen. De in 2015 ingezette geleidelijke ledentoename (zie bijlage
B3), na twee er aan voorafgaande jaren van terugloop, werd ook dit jaar niet onderbroken. Samen met actieve
ledenwerving door het Landelijk Bestuur kunnen, gezien de vele enthousiaste reacties, tijdschrift en magazine
wellicht bij hebben gedragen aan het vasthouden van deze gunstige ontwikkeling.
In 2019 zijn, evenals in beide voorgaande jaren, vijf nummers
onze tijdschriften verschenen. De in Archeologie in Nederland
opgenomen artikelen hebben een goed en zeer gevarieerd beeld
van recent Nederlands archeologisch onderzoek gegeven.
Behalve (wetenschappelijke) artikelen bevat ieder nummer een
agenda en vaste rubrieken over literatuur, tentoonstellingen,
nieuws en twee columns. De columns in 2019 werden verzorgd
door Evert van Ginkel, Paul van der Heijden, Jos Bazelmans en
Gajus Scheltema.
In het AWN Magazine verschenen, naast nieuws van het
Landelijk Bestuur, nieuwsberichten vanuit de afdelingen en
artikelen van en over AWN’ers, ook een rubriek Nieuws van de
ArcheoHotpots. In elk nummer werd bovendien een excellent
AWN-lid geportretteerd
In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor de overgang van
vijf nummers per jaar naar een frequentie van vier nummers per
jaar plus aan het begin van elk jaar een premium-boek over een
aantrekkelijk archeologisch onderwerp. Voor de eerste uitgave is
daarvoor de Romeinse Limes in Nederland als onderwerp gekozen.
Uit het voorgaande mag blijken dat de doelstellingen voor 2019 goed in resultaten zijn omgezet. Veel van de
doelstellingen voor 2019 blijven (uiteraard) overeind voor 2020: kwaliteit, diversiteit, professionaliteit, etc.
Wel moet een groter beroep worden gedaan op de AWN-afdelingen en -leden om met name t.b.v. ons
AWN Magazine meer inhoud aan te reiken. Hiervoor wordt ook een beroep op het Landelijk Bestuur gedaan.
Daarnaast wil de redactie 2019 afsluiten met te herhalen dat onze AWN-vrijwilligers ook in 2020 voor
Archeologie in Nederland bijdragen kunnen aanreiken. De redactie zal hen daarbij zoveel mogelijk
ondersteunen, zowel qua opbouw, taalkundig als qua inhoud: het onderwerp blijft bepalend.
De redactie bestond begin 2019 uit William ten Brink (hoofdredacteur), Marjan
Grinwis (eindredacteur), Ria Berkvens, Jan Coenraadts, Gerrit Groeneweg, Marijn
Lockefeer, Toine Maas en Leonoor Nederstigt. In de
loop van 2019 moest William ten Brink om gezondheidsredenen zijn functie
neerleggen. Door een goede samenwerking met Matrijs kon zijn wegvallen eerst
onderling worden opgevangen. Toen duidelijk werd, dat er van een mogelijke
terugkeer van William geen sprake meer was, werden zijn taken daarna tijdelijk
overgenomen door Leo ten Hag, secretaris van de afdeling Nijmegen en omstreken.
Leo gaf eind 2019 aan de functie van hoofdredacteur structureel op zich te willen
nemen.
Mede namens het Landelijk Bestuur en Stichting Matrijs, bedankt de redactie
William ten Brink voor zijn grote inzet en zijn grote bijdrage aan de overgang van
Westerheem naar Archeologie in Nederland en het AWN Magazine.

William ten Brink

De redactie werd ook in 2019 weer ondersteund door een adviesraad, bestaande uit Marie-France van
Oorsouw, Tim de Ridder, Jeroen Bouwmeester, Leo Verhart, Harry van Enckevort, Ronald van Genabeek en
Tom Hazenberg. In 2019 is er overigens slechts met enkele individuele leden van de raad contact geweest.
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1.4

de algemene ledenvergadering 2019

Op 13 april 2019 heeft de algemene ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden, dit keer in de Museumfabriek in
Enschede. De dag werd bijgewoond door 56 leden, waarvan 46 met stemrecht. Na de opening door de
coördinator van de dag, Paul van Wijk, en welkomstwoord door Kees de Rooij, voorzitter van AWN-afdeling
Twente (afd. 19), worden de aanwezigen toegesproken
door Dick Buursink, voorzitter van de Stichting
Historische Sociëteit Enschede Lonneker (SHSEL).
Dick vertelt over de heropbouw van de wijk Roombeek
na de vuurwerkramp in 2000, waar hij nauw bij
betrokken was als wethouder van de gemeente; toen
bleek hoe belangrijk de inwoners de geschiedenis van
hun eigen regio, wijk, straat en familie vonden!
De museumfabriek bevat een geschakeerde en
interessante collectie van objecten (foto HK)

Vervolgens wordt de ALV geopend door Gajus Scheltema, voorzitter van de AWN. Als eerste wordt
stilgestaan bij het overlijden van AWN-leden in 2019: dhr. E.J. Helderman (afd. 03), dhr. M. Smit (afd. 17),
dhr. N. van Dalfsen (afd. 17), dhr. A. Wit (afd. 09), dhr. K. Muller (afd. 06), dhr. Ab van Grol (afd. 06),
dhr. Dik Parlevliet (afd. 06), dhr. Auke de Boer (afd. 14), dhr. J.J.V.M. Derksen (afd. 12), mevr. Marjon
Kroon-Veth (afd. 13), prof.dr. P.F. Elbers (afd. 15), dhr. A. Pronk (afd. 17 & 31), dhr. Teus Koorevaar
(voorzitter van afd. 11 en ontvanger van de bronzen legpenning), dhr. Henk Wieringa (oud-voorzitter afd. 19)
en dhr. Jan Willem Eggink (oud-voorzitter AWN).
De belangrijkste onderwerpen van de vergadering zijn als volgt:
- de uitreiking van de Bronzen Legpenning, met oorkonde en bloemen, aan Jan Venema (afd. 01 & 31), Fred
van den Beemt (afd. 01) en Dick Schlüter (afd. 19), door hun verdiensten voor de AWN en de Nederlandse
archeologie.
- het jaarverslag van het landelijk bestuur wordt kort samengevat door de voorzitter. Dit leidt niet tot enig
commentaar. Met toevoeging van de Tonnie van de Rijdt-lezing wordt het verslag door de ALV vastgesteld.
- Harmen Spreen, landelijk penningmeester, licht de financiële eindverantwoording toe. Dankzij de goede
resultaten leidt dit niet tot discussie.
- de kascontrole-commissie stelt voor om het bestuur te déchargeren voor het in 2019 gevoerde financiële
beleid, en dit wordt door de vergadering overgenomen.
- Ton van Bommel moet statutair uittreden uit de kascontrole-commissie. Geïnteresseerden kunnen zich
melden bij Harmen.
- de begroting 2020 ziet er gezond uit.. Extra beschikbaar geld wordt teruggegeven aan de leden door middel
van deskundigheidsbevordering. De begroting 2020 wordt vastgesteld.
- de eindversie van de gewijzigde Statuten en de conceptversie van het Huishoudelijk Reglement liggen voor
ter beoordeling door de ALV. Er is een opmerking over de consequenties voor de afdelingsstatuten: de enige
discrepantie betreft verwijzingen naar artikelen in de oude (nu nog geldende) Statuten, maar dit kan worden
ondergebracht in de ‘errata’ van de Statuten van de afdeling.
Besluit: de gewijzigde Statuten worden goedgekeurd door de ALV, gerepresenteerd via ondertekening door
Fred van den Beemt (afd. 01) en Dick Schlüter (afd. 19).
Besluit: de ALV besluit over te gaan van Bronzen en Zilveren Legpenningen naar één Erepenning, waarvan er
maximaal 3 per jaar worden uitgereikt tijdens de ALV. Met inachtneming van deze toevoeging, wordt het
Huishoudelijk Reglement vastgesteld.
- zie 1.1 voor de bestuurswisselingen: Wim Schennink en William ten Brink treden af en Hetty Laverman treedt
aan als nieuwe vice-voorzitter. De ALV gaat hiermee akkoord. Renger van de Hoef is tussentijds afgetreden
en Paul Flos wordt herkozen voor de periode 2019-2023.
- Afdeling Noord-Nederland (afd. 01) zal de ALV 2020 houden in Borger. De datum wordt 4 april 2020.
- In de rondvraag komen diverse onderwerpen aan de orde (verwoord in het verslag van de ALV 2019). Eén
van de onderwerpen is de grote inzet van Henk Kluitenberg als landelijk secretaris. Het landelijk bestuur is
aan het discussiëren of we een deel van zijn werkzaamheden kunnen overdragen aan een ander.
- De ALV wordt afgesloten met een interessante presentatie van Peter Seinen over het inzetten van
vrijwilligers bij ‘cold cases’: projecten die in het verleden zijn uitgevoerd, maar nooit zijn uitgewerkt. Hij wil
hiervoor een platform van ‘digitale vrijwilligers’ ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Peter.
De ALV wordt vervolgd met een interessant middagprogramma: rondleidingen door de Museumfabriek en
vliegveld Twente. De dag wordt gezellig afgesloten met een hapje en een drankje in de Museumfabriek.
Voor een uitgebreide weergave van de 68e ALV zij verwezen naar het verslag daarvan.
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1.5

de Afgevaardigdendag 2019

De Afgevaardigdendag 2019 is op 9 november en wederom in Amersfoort gehouden, bijgewoond door 37
afgevaardigden, 9 landelijk bestuursleden en 5 externe genodigden: Annemarie Luksen-IJtsma (RCE,
gastvrouw), Marlyn Everink (ArcheoHotspots), Serena Buitenhuis, Lize Noorda en Sid Pubben (alle drie
afgestudeerden van Saxion en sprekers voor het middag-programma).
Annemarie Luksen-IJtsma, nieuwe adviseur archeologie bij de RCE,
heet iedereen welkom. Zij houdt zich bezig met wet- en regelgeving
en heeft hiervoor 10 jaar als gemeentearcheoloog gewerkt.
Ze noemt de AWN de oren en de ogen; vrijwilligers in de archeologie
kunnen signaleren en het gemeentebestuur scherp houden. Tot slot
noemt ze drie pijlers voor wetgeving en waarop de gemeenschap
bezig kan zijn met archeologie: behouden, vertellen en doen.
Na het dankwoord van Gajus gaat hij kort in op de decentrale
erfgoedzorg waar Annemarie over vertelde, en het overleg tussen
de AWN en de RCE over booronderzoek door vrijwilligers. Hij
benadrukt dat we willen professionaliseren en daarvoor fondsen
gaan aanschrijven, bv. t.b.v. deskundigheidsbevordering.
De ochtend houdt het volgende in:
- Het verslag van de Afgevaardigdendag van 9 november 2018
wordt vastgesteld.
- Een presentatie van Anton Cruysheer (afd. 13 en voorzitter van
Annemarie Luksen-IJtsma (foto HK)
de DDA - De Detector Amateur) over het fenomeen ‘schatvondsten’,
de wens van de DDA en PAN (Portable Antiquities Netherlands)
om een pasjessysteem voor vrijwilligers te ontwikkelen, en tot slot het project Erfgoed Gezocht. De
presentatie wekt veel interesse op; over deze onderwerpen wordt volop gediscussieerd.
- Paul Flos, voorzitter van de landelijke werkgroep PR&C, houdt een presentatie over de uitstraling van
de AWN. Om meer leden te werven, moeten we als AWN verfrissen. De werkgroep heeft hiervoor een
specialist in public relations benaderd, waarmee een nieuwe huisstijl wordt ontwikkeld. Deze nieuwe huisstijl
zal worden voorgelegd aan de ALV in 2020.
- Hetty Laverman, vice-voorzitter van het landelijk bestuur en voorzitter van de landelijke werkgroep
Belangenbehartiging, bespreekt het beleidsplan 2017-2021, wat destijds is opgesteld naar aanleiding van
interviews met de afdelingen. Het is goed om opnieuw naar de beoogde resultaten voor 2021 te kijken.De
contactpersonen vanuit het landelijk bestuur zullen weer het gesprek aangaan met de afdelingen, om de drie
kernfuncties van het beleidsplan te bespreken. Het is ook belangrijk dat de afdelingen duidelijk maken wat
hun kracht is en waar ze hulp bij willen hebben.
Na de lunch en informatiemarkt wordt het dagprogramma vervolgd. Het thema
is jeugd en archeologie, zoals de vorige keer is afgesproken. Dit programma is
georganiseerd door Wim Schennink (afd. 17) en Fred van den Beemt (afd. 01).
We starten met een plenaire sessie van Lize Noorda (waarom
erfgoededucatie?) en Anton Cruysheer (Smart Heritage). Vervolgens wordt de
groep opgesplitst in tweeën, en vinden twee parallelsessies plaats. De
sprekers zijn: Joan van Pelt (de zandbakles), Jan Coenraadts (het
circuitmodel), Sid Pubben (inzet van studenten bij erfgoededucatie), Marlyn
Everink (ArcheoHotspots), Paul Hoogers (Limesproject), Serena Buitenhuis
(muziek in de prehistorie) en Fred van den Beemt (de AWN-archeoloog).

Joan van Pelt gebruikt
o.a. dit boekwerkje voor
de jeugd (foto HK)

De inspirerende presentaties
worden afgesloten met een
gezellige borrel (foto HK)
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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 2019 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 2019 dezelfde landelijke werkgroepen als in 2018. 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 2019.

2.1

Jeugd en Erfgoededucatie

De uitgangspunten voor 2019 waren niet anders dan in de voorgaande jaren:
- continuering van de stagebegeleiding van studenten van diverse Hogescholen,
- het participeren in de Maand van de Geschiedenis en de Nationale Archeologiedagen,
- het deelnemen aan activiteiten van verschillende Archeohotspots,
- het participeren in activiteiten van Romeinen.NU.
De werkgroep bestond in 2019 uit Wim Schennink (voorzitter en stage-begeleider), Jan Coenraadts
(stage-begeleider), Fred van den Beemt ( stage-begeleider en website-beheer), Marja Pals ( workshops
en stage-begeleider) Sid Pubben (stage-begeleider) en Thomas Mons (contactpersoon NJBG ).
Enkele resultaten
Twee studenten van de HAN, Hogeschool Arnhem – Nijmegen hebben vanuit de organisatie Romeinenweek
een film/theaterscript gemaakt met als titel “Waar zijn de vrouwen?”. Het script gaat over het leven van de
vrouwen in de Romeinse tijd: een Bataafs/Romeinse vrouw en een Inheemse vrouw. Doelgroep: groepen uit
het basisonderwijs.
Heel bijzonder was het realiseren van de reconstructie van een Romeinse Schuur naast de Romeinse Tuin
bij het Castellum Meinerswijk in Arnhem. Dit was enkele jaren geleden een project van HAN-studenten i.s.m.
de werkgroep Jeugd en Erfgoededucatie en de Biologische Tuindersvereniging Elderveld in Arnhem.
Nog een heel mooi project was het lespakket “Muziek in de Prehistorie”, ontworpen door Serena Buitenhuis,
een studente Archeologie van Saxion Hogeschool Deventer.
Daarnaast zijn er de nodige workshops gegeven aan diverse basisscholen, weekendscholen en open dagen.
Maar niet alleen de werkgroep Jeugd en Erfgoededucatie hield zich bezig met archeologie en erfgoededucatie. Op de AWN-Afgevaardigdendag van 2019 werd het middagprogramma geheel gevuld door korte
presentaties van verschillende AWN-leden.
Zo vroeg Saxion-docent Lize Noorda zich in haar presentatie af waarom er erfgoededucatie moet zijn.
Anton Cruysheer wijdde zijn presentatie aan smart heritage, het duiden van archeologie met behulp van
nieuwe technologie. Marlyn Everink- coördinator Archeohotspots - presenteerde de toekomstplannen van de
Archeohotspots, Paul Hoogers het Limesproject van het LEU (Landschap en Erfgoed Utrecht) en Serena
Buitenhuis haar project "Muziek in de prehistorie" Joan van Pelt deelde haar ervaringen met "Het jonge kind
en de archeoloog", werkgroeplid Fred van den Beemt vertelde over zijn project "de Archeoloog in de klas en in
het bos". Werkgroep-leden Sid Pubben en Jan Coenraadts hielden een pleidooi voor de inzet van studenten
bij het Erfgoedonderwijs. Jan Coenraadts gaf als mooi didactisch voorbeeld: het circuitmodel.
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2.2

Belangenbehartiging

Omdat besluitvorming over archeologische waarden sinds de invoering van de Erfgoedwet in handen van
gemeenten ligt, is het van belang dat geëngageerde (vrijetijds)archeologen hierover waken en de archeologische belangen behartigen. De AWN-werkgroep Belangenbehartiging zag (voor 2019) en ziet (structureel)
dan ook als taken:
- het onderhouden van goede contacten met gemeenten,
- het bewaken van gemeentelijke beleidsplannen m.b.t. archeologie,
- het in de gaten houden van bestemmingsplannen en omgevingsplannen,
- het in gesprek gaan met gemeenten bij constatering van evt. tekortkomingen m.b.t. archeologisch beleid
en/of uitvoering,
- zo nodig, het indienen van zienswijzen en het inzetten van procedures (bv. beroep aantekenen).
Daarnaast wil de werkgroep de landelijke ontwikkelingen bewaken en toetsen (Omgevingswet, NOVI), de
AWN-afdelingen op dit onderwerp ondersteunen en de belangenbehartiging ook naar buiten meer/beter in
beeld zetten. Tot slot: ook de belangen van de AWN zelf worden behartigd.
Beknopt zullen de verrichtingen in 2019 worden beschreven.
Gemeenten
Ter ondersteuning van AWN-afdeling 09 (Noord-Holland Noord) heeft de werkgroep, ondersteund door
AWN-voorzitter Gajus Scheltema, langdurige inbreng geleverd op het archeologisch beleid van de
Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon. Hierbij werden ook de provincie en de RCE betrokken.
Zie hiervoor verder het eerder in dit jaarverslag opgenomen verslag hiervan.
Op de ontwerpnota archeologie van de gemeente Rucphen werd een zienswijze ingediend om te voorkomen
dat de vrijstellingsgrenzen aanzienlijk zouden worden versoepeld. Op 18 september 2019 is de nota gewijzigd
vastgesteld.
Met de Werkgroep Archeologie Cuijk (WAC) en afdeling 16 (Nijmegen e.o.) heeft overleg plaatsgevonden
over de Beleidsnota Archeologie Cuijk, waarin het archeologisch beleid beperkt zou worden tot de Romeinse
tijd. De wethouder heeft vervolgens de nota ingetrokken en trad in overleg met de WAC.
NOVI en PlanMer
Veel aandacht trok (en trekt) het het opstellen en indienen van een
zienswijze op het ontwerp Nationale Omgevingsvisie (ontwerpNOVI) en het PlanMer (plan Milieueffectrapportage) . Met
medewerking van oud-AWN-voorzitter Tonnie van de Rijdt kon
onze werkgroep een gedegen advies opstellen, de hele
leefomgeving omvatten. Op het latere Groot ReuvensOverleg
(GRO) bleek dat de AWN als enige een zienswijze had ingediend.
Voor een uitgebreid verslag van onze zienswijze zij verwezen
naar AWN Magazine 2019-5.
Deelname aan commissies en activiteiten
Leden van de werkgroep zijn actief in diverse overlegfora, zoals
het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving van het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat, het Cultuur Historisch Platform Rijk
van Nijmegen (CPRN), het participatieplatform Omgevingsvisie
Nijmegen.
Ook is geparticipeerd in overleggen en netwerkbijeenkomsten
inzake o.a. advies over archeologische Rijksmonumenten, PAN
(Portable Antiquities of the Netherlands), DDA (De Detector
Amateur) over een pasjessysteem, netwerk stadsarcheologie,
bijeenkomsten bij de RCE en bij de eigen AWN-afdelingen.
overhandiging van onze tijdschriften aan
Tevens werd inbreng geleverd op de Reuvensdagen en de
minister Van Engelshoven (foto Archeon)
Nationale Archeologiedagen (NAD). Bij laatstgenoemd
evenement maakte de voorzitter van de werkgroep deel uit van het team dat de minister van OCW, mw. I. van
Engelshoven, welkom mocht heten bij het Archeon. Daarbij zijn ook ons AWN Magazine en Archeologie in
Nederland bij haar onder de aandacht gebracht (en meegegeven).
Het adviseren van plaatselijke afdelingen en werkgroepen vormt voor hen een steun in de rug en geeft vaak
net dat zetje, dat nodig is. Inschakeling van de werkgroep betekent overigens niet dat altijd het gewenste
resultaat wordt behaald. Dat is vaak ook afhankelijk van andere factoren.
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Doelen voor 2020
Belangrijk is dat wij zichtbaar blijven voor de afdelingen en in dat verband aan de weg kunnen blijven
timmeren. Daartoe zal er onder meer regelmatig een bijdrage worden geschreven in het AWN Magazine.
Ook in 2020 zal de politieke en juridische invalshoek in het verzet tegen gemeentelijke plannen de nodige
aandacht vergen. Met het oog daarop wordt geprobeerd ontbrekende expertise aan te vullen.
Voorts gaat onze aandacht uit naar de evaluatie van de Erfgoedwet en de komende invoering (2021) van
de Omgevingswet. Ook volgen wij de verwerking van onze zienswijze op het ontwerp-NOVI.
De informatie op de AWN-website zal worden geactualiseerd met het oog op de nieuwe Omgevingswet.
Tot slot is het de ambitie de deskundigheidsbevordering te organiseren ten aanzien van het werken met de
Omgevingswet.
Op 1 januari 2019 bestond de werkgroep Belangenbehartiging uit Paul van Wijk (voorzitter), Henk Stuurman,
Jan Boes, Willem Meulman, Hetty Laverman en Robert Hirschel (secretaris). In april 2019 werd door Hetty
de voorzittershamer van Paul overgenomen; Paul bleef als adviseur wel lid van de werkgroep.

2.3

Public Relations & Communicatie

De werkgroep PR&C bestond in 2019 uit Paul Flos (voorzitter), Gerti de Koeijer, Matthijs Poelmans, Ad
Brand en Jeroen Hoekstra. Er waren geen wisselingen van de wacht. De nieuwsgroep t.b.v. de nieuwsverwerking op Facebook, de website en Twitter werd gevormd door Winnie van Vegchel, Ruud Raats en
Ben Klein Nagelvoort
De ambities voor 2019 waren:
- het goedkeuren van het mediaplan van PR&C door het LB.
- onze tijdschriften AiN en AM beschikbaar maken op de website.
- een onderzoek naar professionalisering van de PR&C-activiteiten.
- de vernieuwing van de AWN-wervingsfolder.
- het vaker gezamenlijk overleggen binnen de werkgroep.
Ook in 2019 was de beschikbaarheid van bestuursleden een uitdaging, mede omdat, uitgezonderd Ad, alle
leden een reguliere baan hebben. Ad Brand is gegroeid in ziin rol en zet zich nu vooral in voor de “buitenactiviteiten” van de werkgroep.
Ondanks de slechte beschikbaarheid van de leden zijn we er in de geslaagd enkele doelen te behalen.
Inmiddels is het mediaplan voorgelegd aan het LB, maar dat heeft nog steeds niet geleid tot een akkoord.
De werkgroep is éénmaal fysiek bij elkaar geweest. Andere afspraken zijn online gedaan.
In de tweede helft van het jaar stond vernieuwing van de huisstijl
centraal. Hiertoe is een stylist gevonden die de AWN wil helpen om
e.e.a. te verbeteren. Tijdens de Afgevaardigdendag heeft de voorzitter
(van de werkgroep) een tipje van de sluier opgelicht. De eerste reacties
waren positief. Doel is om tijdens de ALV in 2020 de leden goedkeuring
te laten verlenen aan een nieuwe huisstijl van de AWN.
Ook werden dit jaar enkele nieuwe relatie-artikelen geïntroduceerd,
door alle afdelingen te gebruiken bij activiteiten en acties. Van onze
mooie landelijke stand werd gebruik gemaakt op de Reuvensdagen
(21-23 november 2019), de Nationale ArcheologieDagen (11-13
oktober 2019, door afdeling 24, Midden-Brabant in heroprichting) en
op de Munt-manifestatie in Houten (21 september 2019). Medio 2019
heeft de landelijke stand enkele maanden in Oldenzaal gestaan in
museum Het Palthe Huis (inmiddels ook een ArcheoHotspot).

flesopener/onderzetters en
flesopener/sleutelhangers (foto HK)

Eind 2019 stond mede in het teken van het vinden van
een nieuwe technisch beheerder voor onze website,
omdat Jeroen aangaf er met ingang van 2020 mee te
stoppen. Inmiddels is voor het nieuwe jaar een nieuwe
beheerder gevonden.
Ad Brand is begonnen met de organisatie van een
deelname aan de 50-plus-beurs in 2020, samen met
enkele andere AWN-leden.
onze landelijke stand (door afdeling 02 meermaals gebruikt)
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Ondanks de genoemde activiteiten had de werkgroep PR&C in 2019 meer willen doen, maar - zoals eerder al
aangegeven - blijft het gebrek aan tijd helaas een restrictieve factor. Toch willen we de doelstellingen voor
2020 niet neerwaarts bijstellen, dus zijn deze:
- het moderniseren van huisstijl, logo, verenigingsnaam, etc.
- het updaten van onze AWN-wervingsfolder en ook (verder) van ons PR-materiaal.
- onze website restylen in afstemming met de afdelings-websites (via 'patches').
- een meer zichtbare profilering van de AWN via advertenties in vakbladen tot stand brengen.
- het (laten) maken van (nog) betere posters en roll-up bannners voor evenementen, voor algemeen gebruik !
- het verbeteren van de e-mailsystemen binnen de AWN en de afdelingen,
- het organiseren van een AWN-stand op de 50-plus-beurs 2020 in Utrecht.
Het moge duidelijk zijn dat er bij deze doelen sprake is van een een intens(iev)e interactie. Op het Landelijk
Bestuur wordt derhalve een beroep gedaan om in 2020 zowel qua menskracht als qua financiering (er zijn
diverse subsidie-mogelijkheden) onze (belangrijke) werkgroep PR&C stevig te ondersteunen en daarbij mede
de medewerking van de afdelingen sterk te stimuleren.

2.4

Deskundigheidsbevordering

De landelijk werkgroep Deskundigheidsbevordering bestond in 2019 uit Kees Daleboudt (voorzitter), Channa
Cohen Stuart (vice-voorzitter, ook lid van het Landelijk Bestuur), Claudia Vandepoel (secretaris), Haro van
Gaalen en Hans Bruggeman. Het zoeken naar meer (bestuurs)leden voor onze werkgroep is in 2019 helaas
niet gelukt.
Aan onze activiteiten werd in 2019 door maar liefst 84 personen deelgenomen:
- we hadden 13 deelnemers aan onze "Archeologisch tekenen"-dag op 19 januari (Culemborg),
- 30 personen kwamen opdagen voor "Romeins aardewerk" (Cuijk, 16 maart),
- aan het bouwhistorie-weekend (30 en 31 maart) in Maastricht namen 20 mensen deel,
- op de terugkomdag "Archeologisch tekenen" gaven 11 personen acte de présence (Culemborg),
- 10 deelnemers kenden we op de cursus "Actueel Hoogtebestand Nederland" (Culemborg) op 19 oktober.
Helaas kon door omstandigheden het bouwhistorie-weekend in Zutphen niet doorgaan.
Bij enkele van de cursussen toonde het Landelijk Bestuur belangstelling voor de gang van zaken.
Het Actueel Hoogtebestand Nederland
(AHN), op 19 oktober uitgelegd en toegelicht
door cursusleider Ruud Raats

De activiteiten waren zeer geslaagd. Uiteraard zouden we het liefst
nog meer organiseren, maar dat lukt niet met onze eigen agenda’s.
Daarnaast is het ook vaak een probleem, dat we onze cursusleiders geen vergoedingen kunnen geven, waardoor men minder
gauw mee zal werken. Zelf waarderen we de activiteiten ook, en
het samenwerken met elkaar en de mensen op locatie is altijd een
groot genoegen.
Voor 2020 staan een bouwhistorie-weekend in Deventer gepland,
(datum nog nietbekend), een glasdag, een nieuwe aardewerkdag,
een dag over bot-hantering (5 september) en we trappen op 18
april af met een “meet-practicum”-dag op slot Loevestijn.
Samen met de landelijke werkgroep Belangenbehartiging willen
we workshops over de (in 2021 voorziene) Omgevingswet
organiseren.
Verder staat in het najaar 2020 een Landschapsarcheologie-dag op ons wensenlijstje. En we zijn ook weer
druk op zoek naar een locatie voor een nieuwe veldwerkcursus.
Naast plannen hebben we voor 2020 ook wensen, met name een eigen pagina op de landelijke AWN-website
(waar we zelf makkelijk inkunnen) voor het posten van onze ACTUELE agenda, handouts voor deelnemers
en voor het verspreiden en vinden van informatie. Dit is al jaren nodig; wij hopen dat dit in 2020, met de
nieuwe website gerealiseerd wordt. Ook zou het fijn zijn, als er een budget kan komen om de cursusleiders
een vergoeding te kunnen geven. Hiervoor zullen we een subside-aanvraag indienen bij het Fonds voor
Cultuurparticipate
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2.5

Bijzondere Projecten

Onderzoeksproject naar de Brittenburg afgerond
Vanaf 2017 is er hernieuwde belangstelling in de Brittenburg bij Katwijk aan Zee, het castellum dat in de 18e
eeuw in zee is verdwenen en het meest westelijke eindpunt van de Romeinse Limes in ons land was. Het
maritieme onderzoek van 2018 is afgerond met een rapport van Lore Vanhooren.
Verder zijn in 2019 twee publicaties verschenen: een publieksboek en een wetenschappelijk boek met prachtige
illustraties, geschreven door Tom Buijtendorp. Deze laatste publicatie is begeleid met de gelijknamige
tentoonstelling in het Katwijks Museum: Brittenburg. Verdronken hoeksteen van het Romeinse Rijk.
Het project is onderdeel van de erfgoedlijn Romeinse Limes Zuid-Holland. De Brittenburg (Lugdunum) is het
sluitstuk van de Limes bij de Noordzee, waarvoor door onze regering in 2018 een - nog niet gehonoreerd verzoek is ingediend voor benoeming tot Werelderfgoed van de Unesco.
Echter door voortschrijdend inzicht, pas ontstaan na het bekend worden van de resultaten van het onderzoek
door Tom Buijtendorp, behoort ook deze “Hoeksteen van het Romeinse Rijk” toegevoegd te worden. Ook zijn in
de loop van het AWN-project diverse artikelen in media en bladen en meerdere professionele YouTube filmpjes
geproduceerd, zowel over het maritieme onderzoek als de tentoonstelling in het Katwijks Museum.
Conflictarcheologie
De niet doorgegane studiedag conflictarcheologie in 2017 leidde wel tot contacten met de Stichting Menno van
Coehoorn (MvC). Na een kennismakingsoverleg in hun Documentatiecentrum aan de Mariaplaats te Utrecht, is dit
contact verder ontwikkeld door de nieuwe voorzitter van de werkgroep Belangenbehartiging, Hetty Laverman. Het
belangrijkste doel van de samenwerking MvC-AWN is dat er meer aandacht komt voor het bodemarchief rondom de
militair-historisch verdedigingswerken en bijbehorende infrastructuur. En wel via de regio-correspondenten van MvC
in voorkomende projecten, in verbinding met onze lokale AWN afdeling.
Cold-case project van de AWN: Kasteelruïne van Valkenburg (Limburg)
Een ‘Citizen Science’-project op verzoek van de emeritus hoogleraar Kastelenkunde, Hans Janssen en de
bouwhistoricus Tom Bauer. Beide heren op leeftijd hebben in hun jonge jaren tussen 1963-1985 meer dan 20.000
artefacten opgegraven uit de Kasteelruïne van Valkenburg, de enige Hoogteburcht van Nederland. Vanwege hun
drukke loopbaan, zijn ze nooit toegekomen aan de uitwerking hiervan. De AWN heeft de coördinatie van de
uitwerking op zich genomen, wat plaatsvindt onder begeleiding van een Projectteam waarin naast de AWNprojectleider en coördinator, als verdere stakeholders betrokken zijn: de senior archeoloog en de specialist kastelen
van de RCE, het bestuur van de Stichting Beheer Kasteel Valkenburg en een student van de Universiteit Leiden. De
bemensing is in de loop van 2019 nog uitgebreid met andere vrijwillige bijdragen. Als deze pilot succesvol is
verlopen dan kunnen er meer prestigieuze AWN “cold cases” volgen. Zoals daar in deze context op de plank
liggen: de Burcht in Leiden, en twee Dwangburchten van de vijf van Graaf Floris V (Kasteel Nieuwburg en Kasteel
Alkmaar). De vorderingen in 2019 zijn verder:
ArcheoHotspots Kasteel Valkenburg
Nu de eerste twee fasen van ons AWN-uitwerkingsproject in het Groot Tuighuis te ’s-Hertogenbosch naar een
afronding gaan, is het idee ontstaan om de artefacten publieksgericht uit te werken in een op te richten
ArcheoHotspot in Valkenburg. Het gaat om meer dan 20.000 stuks, met de nadere opgravingsgegevens bij de
vondstzakjes en de complete vlak- en profieltekeningen, die op dit moment door BAAC worden gedigitaliseerd. De
2e fase heeft een schat aan inventarisatie- en determinatiegegevens van de onderhavige stukken opgeleverd.
Eventueel kan Valkenburg als dependance van de Hotspot in het nieuwe Provinciaal Depot in Heerlen fungeren.
Nieuwe Toekomstvisie Kasteelruïne Valkenburg
De eigenaar, Stichting Kasteel Valkenburg, verzoekt om een nieuwe Toekomstvisie voor het immense ruïnecomplex te ontwikkelen. En wel in het spanningsveld met belachelijke herbouwplannen van een andere stichting.
Inmiddels hebben we deze opdracht aangenomen, overigens niet formeel als AWN. Deskundigen op het gebied van
archeologische- en bouwhistorische waardestellingen tegenover experts in het optimaliseren van museale en
historische belevingswaarden, worden inmiddels ingevlogen.
Pop Up sociaal archeologische werkplaats bij Gemiva
Een nieuw project is het voorstel om laagdrempelig een of meer sociaal-archeologische werkplaats(en) in te richten
op locaties bij Gemiva of andere vergelijkbare organisaties. Gemiva-SVG Groep is er voor mensen die zorg of
ondersteuning nodig hebben door een handicap, chronische ziekte of een andere beperking en daardoor (nog) niet
zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving. Zo'n werkplaats kan bestaan uit het sorteren van materiaal uit
opgravingen en puzzelen met scherven. Vondstmateriaal wordt door de partners in het project naar de werkplaats
gebracht, mét werkomschrijving en begeleider die er per dagdeel bij blijft en begeleidt in de uitwerking van het
materiaal. Zo krijgen cliënten uitleg, horen verhalen én werken ze mee aan het maken van het verhaal. In deze pilot
kunnen bijvoorbeeld Erfgoed Leiden en Omgeving (ELO), Universiteit Leiden (UL) en de AWN materiaal leveren,
evenals expertise en begeleiding. Op termijn worden wellicht ook andere partijen betrokken.
Er hebben eerste overleggen met stakeholders plaatsgevonden, echter verdere acties laten nog op zich wachten.
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2.6

LWAOW

De Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water bestond begin 2019 uit: Jan
Venema (voorzitter), Albert Zandstra, Feiko Riemersma, Willem de Rhoter, Joop
Gortemaker en Liselore An Muis, met Rob Oosting en Johan Opdebeeck (beiden
adviseurs van de RCE) in adviserende rollen. In de loop van 2019 traden Liselore
An Muis en Johan Opdebeeck terug en traden Alice Neet en Joep Verweij toe als
bestuurslid van de LWAOW. Jan Venema trad in 2019 af als voorzitter. Deze
vacature was eind 2019 nog niet vervuld.
Vooruitlopend op de echte Bronzen Legpenning ontving Jan Venema
op 23 januari op de Schervendag alvast een penning in taartvorm

Het jaar 2019 werd ingegaan met de volgende activiteiten voor ogen:
1) het voorbereiden van workshops in het kader van kennisbevordering, waaronder "Rapporteren &
Publiceren" en "Scheepsbouw en Stoommachines.
2) de publicatie van een bundel "Maritieme vindplaatsen 2" in samenwerking met STIMON.
3) het organiseren van onze "Basiscursus Maritieme Archeologie" en van diverse workshops in het kader
van kennisbevordering (w.o.fotogrammetrie, scheepshout en scheepskanonnen).
4) het openen van samenwerkingsmogelijkheden tussen LWAOW-leden en gemeente-archeologen.
5) diverse kleine acties om activiteiten van LWAOW’ers onder de aandacht van het publiek te brengen.
6) het (verder) organiseren van de bijeenkomst ter gelegenheid van "25 jaar LWAOW".
De voornemens konden grotendeels worden gerealiseerd:
1a) een workshop "Rapporteren & Publiceren" werd succesvol gehouden op 4 mei 2019.
1b) de publicatie van "Scheepsbouw en Stoommachines" is nog in bewerking.
2) de bundel "Maritieme vindplaatsen 2" werd op 28 september gepresenteerd,
3a) aan de basiscursus Maritieme Archeologie" deden 20 deelnemers mee, waarvan tot 1 januari 2020 aan
16 het NAS-certificaat kon worden uitgereikt.
3b) de workshop "Fotogrammetrie" telde12
deelnemers, de workshop "Scheepshout"
19 en aan de workshop "Rapporteren &
Publiceren" werd door 15 personen deelgenomen.
4) bij het Convent Gemeente Archeologen
(CGA) werd een presentatie gehouden.
5) in onze nieuwsbrief "Even Bijpraten" (die in
2019 achtmaal verscheen) werd aandacht
geschonken aan diverse kleine(re) acties
van LWAOW’ers en werden ook subsidiemogelijkheden onder de aandacht gebracht.
6) het 25 jarig bestaan van de LWAOW op 24
september 2019 werd op de zaterdag erna op
Pampus gevierd met een jubileumschervendag.
enthousiaste deelnemers aan de jubileumschervendag
De uitgevoerde activiteiten gaven aanleiding tot een lichte vorm van tevredenheid. Zoals in het gehele land
was er ook bij de LWAOW sprake van vergrijzing, bij de LWAOW gelukkig (nog) niet onoverkomelijk, zeker
met de ledenaanwas in 2019: van 200 naar 216.
Voor 2020 zijn de plannen:
1) het met positief resultaat afronden van het overleg met OCW/RCE over een aanpassing van de Erfgoedwet
t.b.v. onderwaterarcheologie door vrijwilligers.
2) het publiceren van "Scheepsbouw (ijzeren schepen) en Stoommachines" en het hiervoor organiseren van
een workshop.
3) de verzelfstandiging van de Basiscursus Maritieme Archeologie (BMA): dit vraagt overleg en organisatie
om het binnen de LWAOW te regelen/organiseren.
4) het van de RCE overnemen van het partnership met NAS voor kennisbevordering.
5) het starten van aanpassingen aan het boek "Basiskennis Maritieme Archeologie" (n.a.v. de AMvB
Erfgoedwet, nieuwe ontwikkelingen en opmerkingen door cursisten).
6) het organiseren van de Basiscursus Maritieme Archeologie, een aantal workshops en enkele kleine
excursies ter verbreding van de maritieme kennis van ons verleden.
Voor de punten 1, 3 en 4 wordt op goed overleg met en instemming van het Landelijk Bestuur gerekend
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3.

de jaarrekening

Financieel jaarverslag 2019
Resultaat 2019
Het jaar 2019 sluit met een voordelig resultaat van € 11.194 (2018: € 17.519). Ten opzichte van
2018 is het resultaat dus met € 6.325 afgenomen. De belangrijkste verklaring voor deze afname is
de hogere retributieafdracht aan de afdelingen (€ 4.917). Hier was in de begroting overigens al
rekening mee gehouden.
De besparing op de lasten doordat de AWN de ledenadministratie in eigen hand heeft genomen is in
2018 gebruikt om de algemene reserve te versterken. Ook in de begroting 2019 was rekening
gehouden met een verdere versterking van de algemene reserve, met € 6.500. Met name door
hogere contributie-inkomsten en de ontvangen giften, die op niveau bleven, kon de algemene
reserve nog eens extra worden aangevuld.
Hieronder volgt het overzicht van de verschillen en daarna een nadere toelichting op de
belangrijkste uitschieters.
Resultaat 2019 ten opzichte van 2018 en de begroting 2019
De verschillen t.o.v. 2018 en de begroting 2019 zijn weergegeven in onderstaand overzicht.
Alle bedragen in euro’s, afgerond op € 100
Resultaat 2018 resp. Begroting 2019
Contributies
Verkoop publicaties e.d.
Projectsubsidies
Giften
Bureau AWN (secretariaat en ledenadministratie)/
Administratiekosten
Bestuur
Bureaukosten, drukwerk, bankkosten en porti
Contributies/abonnementen en verzekeringen
Kosten jaarvergadering, jaaroverzicht en afgevaardigdendag
Afdelingen
Kosten PR, website en legpenningen
Graafkampen
Educatie/themadagen/werkgroepen
Kosten projecten
Archeologie in Nederland/AWN Magazine (incl. redactie)
Rentebaten
Resultaat 2019 (positief)

Resultaat
17.500
3.000
1.300
-

Begroting
6.500
9.300
1.300
3.200

200
(500)
(300)
(1.900)
(4.900)
900
1.400
(3.800)
(1.100)

2.500
(800)
600
(200)
(900)
(300)
600
(4.000)
(3.400)

(600)
-

(3.200)
-

11.200

11.200

Nadere toelichting
In 2018 is de basiscontributie met € 5 (10%) verhoogd. Deze contributieverhoging heeft niet geleid
tot een afname van het ledenaantal. De totale opbrengsten uit contributies zijn zelfs verder
toegenomen, door een beperkte toename van het aantal leden, de extra (vrijwillige) bijdragen
ontvangen van leden, inclusief de leden van de Club van 100, en wederom herinneringskosten.
Het in eigen handen nemen van de ledenadministratie heeft zeker ook bijgedragen aan de toename
(ook ten opzichte van de begrote contributie-inkomsten), door actief te reageren op reacties en
mails van leden en hen (vaker) te herinneren aan de eventueel nog openstaande contributie.
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De overige opbrengsten namen verder toe door een geslaagde verkoopactie voor AWN-publicaties.
Door onze bestaande samenwerking met Matrijs, inzake AiN/AM, konden een aantal AWN-titels
worden opgenomen in een verkoopbrochure van Matrijs, die is meegestuurd (2x) met onze
tijdschriften, maar o.a. ook is toegezonden aan de abonnees van Archeologie Magazine. Dit heeft
geresulteerd in de verkoop van 173 AWN-boeken en bruto inkomsten ter waarde van € 1.491.
In 2019 kwamen de ontvangen giften weer uit op het hoge niveau van 2018. Hiermee was in de
begroting geen rekening gehouden.
De kostenpost Bureau AWN is geheel komen te vervallen omdat ook de financiële administratie
geheel in eigen handen is genomen.
De bestuurskosten over 2019 zijn iets lager dan verantwoord in 2018 maar, als gevolg van het
blijvend hoge activiteitenniveau van het bestuur, weer hoger uitgevallen dan begroot.
De kosten van de jaarvergadering vielen iets hoger uit en omdat het “glossy” jaaroverzicht 2017,
met daarin de meest opmerkelijke AWN-activiteiten pas verscheen in het najaar van 2019 zijn er
toen pas kosten gemaakt. Door het laat verschijnen zijn er in 2018 helemaal geen kosten
jaaroverzicht verantwoord.
De post afdelingen betreft afgedragen retributies aan afdelingen. Deze zijn gestegen als gevolg van
de gewijzigde berekeningssystematiek (€ 7,50 per afdelingslid, was € 5,00).
Onder de post Kosten PR zijn in 2019 de kosten verantwoord voor promotiematerialen, waaronder
katoenen AWN-tassen, notitieblokjes, pennen en flesopeners. Daarnaast vinden we in deze post de
kosten terug voor de aanwezigheid van de AWN-delegatie op de Reuvensdagen.
De per saldo kosten besteedt aan educatie stijgen verder door het toegenomen aantal activiteiten,
die door de werkgroep zijn georganiseerd. Onder educatie zijn ook verantwoord de kosten van de
brochure Metaaldetectie en een bijdrage inzake “Reizen en koken langs de Romeinse Limes”.
Kosten projecten bestaan uit vergoedingen betaald aan afdelingen o.a. voor hun deelname aan de
Nationale Archeologiedagen en kosten samenhangende met de ArcheoHotspots.
En in 2019 verschenen voor het derde achtereenvolgende jaar Archeologie in Nederland en het
AWN Magazine, in totaal 5 nummers. De kosten namen licht toe.
Tenslotte
Al met al kon de AWN 2019 afsluiten met een gezonde exploitatie.
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Toelichting
Algemeen.
De vereniging is opgericht op 6 september 1951 oorspronkelijk onder de naam Archeologische
Werkgemeenschap voor Westelijk Nederland.
Op 5 oktober 2011 werd de vereniging voortgezet onder de huidige naam.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd en stelt zich ten doel het beschermen en
behouden van het archeologisch erfgoed van Nederland en het bevorderen en beoefenen
van de archeologie en haar hulpwetenschappen.
Deze jaarrekening is nog opgesteld rekening houdend met de bepalingen van het
"Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen 2009 - 2012" omdat de vereniging
tot en met 2012 een instellingssubsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(via het Fonds voor Cultuurparticipatie) ontving. Dit format is goed bruikbaar gebleken en dus
gehandhaafd.
De AWN bestaat uit een landelijke organisatie en kent daarnaast een groot aantal afdelingen.
Deze afdelingen hebben soms zelf een rechtspersoonlijkheid; in andere gevallen zijn afdelingen
beter te kenschetsen als lokale werkgroepen, die haar werkzaamheden uitoefenen onder de
paraplu van de landelijke organisatie.
De bezittingen en schulden van 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.
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 2010 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.
AWN heeft geen personeel in dienst. Bestuurders ontvangen geen beloning.
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Balans per 31 december

2019

2018

€

€

P.M.

P.M.

225

225

1.769

723

1.994

948

Liquide middelen

67.555

57.373

Totaal activa

69.549

58.321

35.414

24.220

1.957

1.957

37.371

26.177

Voorzieningen

13.314

13.314

Crediteuren

14.705

14.651

4.159

4.179

18.864

18.830

69.549

58.321

Activa:
Vlottende activa:
Voorraden
Vorderingen:
Debiteuren
Overlopende activa

Passiva:
Eigen vermogen:
Algemene reserve
Bestemmingsfonds kampen

Overlopende passiva

Totaal passiva
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Exploitatierekening

Baten:
Opbrengsten

2019

2019
Begroot

2018

€

€

€

112.628

103.000

108.536

4.225

1.000

4.282

116.853

104.000

112.818

-

2.500

-

Materiële lasten

16.044

17.000

14.830

Totaal beheerlasten

16.044

19.500

14.830

Activiteitenlasten:
Materiële lasten

38.562

35.500

33.719

Deskundigheidsbevordering

51.069

42.500

46.761

Totaal activiteitenlasten

89.631

78.000

80.480

105.675

97.500

95.310

11.178

6.500

17.508

Saldo rentebaten en -lasten

16

-

11

Per saldo rentebaten

16

-

11

Resultaat

11.194

6.500

17.519

Verdeling resultaat boekjaar:
- Algemene reserve

11.194

17.636

-

(117)

11.194

17.519

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

Som der lasten
Exploitatieresultaat

- Bestemmingsfonds kampen
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Toelichting balans

2019

2018

€

€

Voorraden
Aan de voorraad cd's en boeken wordt geen waarde toegekend.
Oude voorraden worden ingezet voor publiciteitsdoeleinden bij ledenwerving.
Liquide middelen
ING, Betaalrekening
ING, Contributierekening
ING, Spaarrekening

954
1.601

216
2.157

65.000

55.000

67.555

57.373

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

24.220

6.584

Bij: resultaat boekjaar

11.194

17.636

Saldo per 31 december

35.414

24.220

1.957

2.074

-

(117)

1.957

1.957

13.314
-

13.314
-

-

-

13.314

13.314

Bestemmingsfonds kampen
Saldo per 1 januari
Af: verdeling resultaat boekjaar
Saldo per 31 december
Voorzieningen:
Lustrumvoorziening
Saldo per 1 januari
Bij: dotatie boekjaar
Kosten jubileum
Saldo per 31 december
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Toelichting exploitatierekening

Baten:

2019

2019
Begroot

2018

€

€

€

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

108.277
2.305
1.539
507

99.000
3.000
250
750

105.318
683
1.405
238
892

-

-

-

112.628

103.000

108.536

8.785
3.640
531
690
2.188

8.000
2.500
1.500
2.000
2.000

9.030
3.466
428
1.906

210

1.000

-

16.044

17.000

14.830

2.899
5.375
2.087
23.787
3.675
689

1.500
4.000
1.500
23.500
4.500
500

2.266
5.375
1.852
18.870
4.997
273

50

-

86

38.562

35.500

33.719

11.317
3.387
35.715

8.000
32.500

2.085
6.603
2.285
34.395

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

Materiële lasten - activiteiten:
Jaarvergadering
AWN Magazine (Verenigingsnieuws)
Afgevaardigdendag
Dotatie voorziening lustrum
Afdelingen
PR en Communicatie
Website
Legpenningen

Deskundigheidsbevordering:
Graafkampen
Educatie/themadagen/werkgroepen
Kosten projecten
Archeologie in Nederland (incl. verzending)
Kosten redactie
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650

2.000

1.393

51.069

42.500

46.761

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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26
Henk
T.

16 ledenadministratie

17 NJBG-voorzitter

Mons

Kluitenberg

van
Vegchel
van den Dries
Zandstra

Winnie
mw. M.
A.F.

L.H.W.
P.L.
Gerard
B.
F.J.
mw. A.

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
vacature
ten
Hag
Weegels
Tiemessen
Klein Nagelvoort
Spijk
van der Snoek

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
afdeling aangehaakt bij 10
afd.secretaris
afd.secretaris
afd.secretaris LWAOW

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

Scheltema
Laverman-Berbée
Eeltink
Spreen
Flos
Wijk
Cohen Stuart
Rhoter
Hegeman
Hag
Brand
Olerud

mw. E.C.
F.
mw. M.
J.
mw. D.
mw. E.
A.P.
A.
J.W.
mw. D.
C.
mw. A.
S.
E.

H.G.
mw. H.M.
N.T.D.
H.J.
P.H.A.
J.P.
van
mw. C.
W.
de
H.H.
L.H.W. ten
A.
mw. S.L.

landelijk bestuur, voorz.
landelijk bestuur, vice-vz.
landelijk bestuur, secret. a.i.
landelijk bestuur, penningm.
landelijk bestuur
landelijk bestuur
landelijk bestuur
landelijk bestuur
landelijk bestuur
hoofdredactie AiN + AM a.i.
landelijk bestuur a.i.
land.bestuur, notuliste

07
17
16
05
04
19
15
01
06
16
14
12

tussenv. (achter)naam

voorl.

afd. functie

Vlierstraat 1

Grebbeweg 24-A

Erfgoedhuis, Gasfabriek 2A
Korte Schijfstraat 100
Willem de Zwijgerstraat 20

Lorkenstraat 14
Van der Molenallee 131
Zaagmolenerf 8
Coendersborg 7
Generaal Eisenhowerlaan 55
Nertspad 26

Nijmegen
Doorwerth
Lochem
Almelo
Staphorst
Almere

Groningen
Hoogkarspel
Koog a.d. Zaan
Haarlem
Uithoorn
Leiden
's-Gravenhage
Rotterdam
Alkmaar
's-Gravenpolder
Dordrecht
Driebergen
Hilversum
Amersfoort

6841 AT Arnhem

3911 AW Rhenen

5613 CP Eindhoven
5038 RM Tilburg
8331 GT Steenwijk

6523 DR
6865 CC
7241 VJ
7608 GL
7951 AW
1338 BH

9715 EP
1616 RB
1541 LS
2023 PG
1422 RD
2331 MA
2592 SH
3011 VX
1815 GV
4431 AL
3312 EH
3972 AX
1212 AJ
3812 SH

7523 CP
4101 WG
8917 BB
2343 MB
6523 DR
3824 VS

Reggestraat 11
Lindeboom 45
Noordersingel 74
Gerrit Rietveldlaan 59
Lorkenstraat 14
Bever 41

Billitonstraat 47
Kleine Immert 43
Leeghwaterstraat 1
Acaciastraat 29
Geertruidahoeve 7
Joke Smitstraat 48
Parelmoerhorst 126
Scheepmakerskade 131
Nassauplein 58
Schoolstraat 8
Eigenhaard 22
Prins Bernhardlaan 8
Oude Amersfoortseweg 140
Jordanus Hoornstraat 5

1181 MP Amstelveen

De Pauwentuin 19
Enschede
Culemborg
Leeuwarden
Oegstgeest
Nijmegen
Amersfoort

6883 JH Velp
Naarden

postcode plaats

Biljoen 3

straat + huisnummer

e-mail-adres

01-03-2020

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
corguzzi@yahoo.com
alicebijdevaate@telfort.nl
secr.naerdincklant@gmail.com
awn.afd14@gmail.com
awnafd15@gmail.com
lhwtenhag@planet.nl
secretaris.awn17@gmail.com
awn18secretariaat@gmail.com
benkl1957@gmail.com
f.spijk@ziggo.nl
de.snoekies@wxs.nl

06 - 1255 0544 thomas.mons@hetnet.nl

0317 - 613050 h.kluitenberg@caesar-advies.nl

06 - 2503 4696 awnafdeling23@gmail.com
06 - 5061 0407 miriam.vandendries@gmail.com
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OVERZICHT BESTUURSGEGEVENS VAN DE AWN VERENIGING VAN VRIJWILLIGERS IN DE ARCHEOLOGIE

bijlage B2
landelijk bestuur en afdelingssecretariaten

bijlage B3

aantallen leden
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

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

1.989
172
179
1.996

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 aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal
1.829 1.820 1.788 1.603 1.587 1.619 1.607 1.683 1.791
3
3
2
2
2
3
3
3
4
48
42
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
67
71
68
76
86
0
0
0
23
27
30
32
32
23
49
53
51
49
56
58
53
57
64
13
17
22
34
36
41
44
51
65
54
54
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
53
40
50
50
47
0
0
0
3
4
4
3
3
3
1.996 1.989 1.951 1.858 1.832 1.866 1.860 1.955 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 aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal
148
146
139
134
117
127
120
119
117
28
29
32
27
26
35
37
81
88
46
47
43
42
44
50
53
59
60
67
59
57
52
46
53
60
66
74
82
86
85
87
89
94
97
100
103
122
115
110
102
105
110
109
110
112
105
103
108
99
102
98
100
107
118
87
88
86
83
87
86
84
93
96
60
57
58
48
47
37
39
117
118
109
97
86
86
84
86
98
70
72
69
71
73
78
76
84
87
141
140
137
117
104
103
94
96
118
65
61
58
57
59
55
48
50
51
60
57
58
59
62
62
62
73
78
36
40
37
35
37
40
35
40
40
142
141
135
130
128
129
132
133
144
121
120
117
118
114
114
124
134
144
87
85
87
85
88
88
86
85
86
50
58
56
51
48
45
41
44
44
58
62
61
55
53
52
53
55
62
44
45
41
44
49
52
53
56
60
25
22
22
21
24
26
25
26
30
186
181
195
181
181
179
169
175
178
17
19
15
15
13
14
18
19
21
32
38
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
8
9
9
10
11
0
0
0
9
9
10
10
11
13
0
0
0
33
33
34
42
43
50
1.996 1.989 1.951 1.858 1.832 1.866 1.860 1.955 2.083
216
200
173
110
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
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bijlage B4

jaarverslag AWN - Archeologiefonds

Jaarverslag en financieel verslag 2019 van
Stichting AWN – Archeologiefonds (ter informatie)
Activiteiten
Het bestuur heeft in 2019 eenmaal vergaderd. In deze vergadering zijn de ontvangen aanvragen
behandeld en is gesproken over de website en het afrekenen van toegekende bijdragen. Voor de
afwikkeling van ontvangen aanvragen in 2019 zie de toelichting onder Rekening van baten en lasten.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
H.G. Scheltema - voorzitter
J.P. van Wijk - secretaris
H.J. Spreen - penningmeester

J.P. ter Brugge - lid
A. de Jong - lid

Toelichting op de jaarrekening 2019 van het AWN - Archeologiefonds
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. Met de statutenwijziging van 8 april 2016 is de naam van de
Stichting gewijzigd in Stichting AWN – Archeologiefonds.

Balans op 31 december 2019
Vorderingen betreffen de nog te ontvangen interest over het afgelopen boekjaar.
Van de liquide middelen is € 419.000 “rentedragend” weggezet op spaarrekeningen
bij de ABN AMRO, ASN Bank, ING en Rabobank Amstel en Vecht.
Het kapitaal wordt volgens de statuten aangewend binnen de ideële doelstelling van de Stichting.
Het resultaat boekjaar 2019 (gecorrigeerd voor verstrekte bijdragen) is door het bestuur van de
Stichting naar rato verdeeld over de bestemmingsreserve en de fondsen.
Door 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 2019
Resultaatverdeling 2019
Saldo 31 december 2019
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14.417
-11
14.406

Het legaat van de oud-AWN-voorzitter Pieter van der Voorde wordt geadministreerd binnen het
Pieter van der Voordefonds. De mutatie in het boekjaar kan als volgt worden toegelicht:
Saldo 1 januari 2019
Resultaatverdeling 2019
Saldo 31 december 2019

8.640
-6
8.634

Het legaat van de heer Roda wordt geadministreerd binnen het P.J. Rodafonds. Na goedkeuring
door de AWN-ledenvergadering is het door de AWN ontvangen legaat in 2016 overgeboekt naar
het AWN - Archeologiefonds. De mutatie in het boekjaar kan als volgt worden toegelicht:
Saldo 1 januari 2019
405.666
Verstrekte bijdragen 2019
-8.850
Resultaatverdeling 2019
-291
Saldo 31 december 2019
396.525

De AWN en haar afdelingen en werkgroepen kunnen aanvragen indienen ter subsidiering van
projecten (zie "Criteria'). Het bestuur van het fonds bepaalt vanuit welke pot de projecten
zullen worden gesubsidieerd.

Rekening van baten en lasten over 2019
In 2019 zijn vijf subsidieverzoeken ontvangen, die allemaal (deels) zijn toegekend.
De volgende bijdragen zijn verstrekt:
Subsidieverzoeken ontvangen in 2010:
Visualisering “Vondsten uit Houten Castellum”
Programma 25 jaar bestaan van de LWAOW
Publicatie “De Groesbeekse Hoogten”
Jubileumboek “Op zoek naar Hamaland”
Registratie theaterspektakel Vitalis – opkomst van
een Bataafse gladiator
Totaal bijdragen

afd. 12 Utrecht
afd. 31 LWAOW
afd. 16 Nijmegen e/o
afd. 18 Zuid-Salland enz.

500
2.850
3.250
1.000

afd. 17 Zuid-Veluwe enz.

1.250
8.850

Alle bijdragen zijn beschikbaar gesteld vanuit het P.J. Rodafonds.
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Balans per 31 december 2019
RSIN/fiscaal nummer: 8523 21 855
31 dec. 2019

31 dec. 2018

107

222

Liquide middelen

419.482

428.673

Totaal activa

419.589

428.895

(in EURO)
Activa
Vlottende activa
Vorderingen

Passiva
Kapitaal
Bestemmingsreserve
publicaties
Pieter van der Voordefonds
P.J. Rodafonds

14.406
8.634
396.525

14.417
8.640
405.666

419.565

428.723

24

172

419.589

428.895

2019

2018

-

-

Kortlopende schulden
Totaal passiva

Rekening van baten en lasten over 2019
RSIN/fiscaal nummer: 8523 21 855
(in EURO)
Baten
Legaten
Lasten
Bijdragen
Bankkosten

8.850
415

21.200
415

Exploitatieresultaat

9.265
-9.265

Rentebaten
Netto resultaat

107
-9.158

-21.393

-11

-6

-6
-9.141
-9.158

-21.383

Onttrokken aan bestemmingsreserves
Onttrokken aan Pieter van der
Voordefonds
Onttrokken aan P.J. Rodafonds
Netto resultaat
Utrecht, 17 februari 2020
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21.615
-21.615
222

-4
-21.393
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