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Uitnodiging voor de 

70e Algemene Leden Vergadering 

op zaterdag 25 september 2021 

in het UCK, Domplein 4 te Utrecht 

    

 

met aansluitend een lunch en een 

archeologisch-erfgoed-middagprogramma 
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 Het landelijk bestuur (LB) van de Nederlandse Archeologievereniging AWN  
 heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de 70e Algemene  
 Leden Vergadering (ALV) op zaterdag 25 september in de Torenzaal van het 
 Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) gebouw, Domplein 4, 3512JC Utrecht. 
 
 In verband met de Corona-situatie heeft het LB moeten besluiten geen specifieke  
 activiteiten te verbinden aan ons 70-jarig bestaan. Ook is het aantal aanmeldingen 
 tot het middagprogramma beperkt tot 52 (i.v.m. het middagprogramma: 2 x 26, dus VOL = VOL). 
 
Dagprogramma 
 
10.00 - 10.30 uur Ontvangst met koffie en thee 
10.30 - 10.40 uur Introductie door coördinator van de dag, Hetty Laverman 
10.40 - 11.00 uur Opening van de ALV door de voorzitter, Gajus Scheltema 
11.00 - 12.30 uur Algemene Ledenvergadering, ALV (zie agenda) 
12.30 - 12.50 uur Toelichting op het middagprogramma door de coördinator van de dag 
12.50 - 13.50 uur Lunch in Torenzaal annex café 
14.00 - 16.30 uur Middagprogramma: zie onder 
16.30 - 17.00 uur Afsluiting, helaas nog zonder een uitgebreide borrel (Corona-tijd!) 
 

Middagprogramma 
 
Het middagprogramma bestaat uit drie onderdelen: 
A : een rondvaart per historische (replica)boot voor maximaal 16 personen 
B : een bezoek aan DOMunder voor max. 10 personen / of bezoek Kasteel Lofen voor max. 8 personen 
C : een rondwandeling door historisch Utrecht voor max. 26 personen. De rondleiding wordt verzorgd 
door Ton van Bommel en Ytje Knol van AWN-afdeling 12 (Utrecht e.o). 
 
Hierbij zijn er twee opties: 
optie 1 : om 14.00 uur A (optie 1A) of B (optie 1B) en daarna om 15.30 uur C 
optie 2 : om 14.00 uur C en daarna om 15.30 uur A (optie 2B) of B (optie 2B) 
Indien u een voorkeur heeft voor één van de opties, kunt u dit bij uw aanmelding aangeven. 
Na de lunch worden de groepen verder ingedeeld. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMunder 

 
De prijswinnende historische attractie onder het Domplein in Utrecht is voor jong en oud. Van de 
Romeinen, de roemrijke middeleeuwen tot aan het herbeleven van de storm van 1674, DOMunder 
neemt je mee door de bewogen geschiedenis van 2000 jaar Domplein, Utrecht, Nederland en Europa.  
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Deelname   
 
Als u aan deze ALV-dag wilt deelnemen, kunt u zich tot zaterdag 19 september via e-mail aanmelden 
bij het landelijk secretariaat van de AWN  secretaris@awn-archeologie.nl (Norbert Eeltink/Louise Olerud)   
o.v.v.  ALV 25 september 2021. Als de bevestiging van uw opgave niet binnen enkele dagen 
bij u binnen is, neem dan even contact op met Louise (slolrud@gmail.com). 
 
Geef bij uw aanmelding, naast uw lidmaatschapsnummer, naam en afdeling, aan: 
- of u alleen voor het ochtendprogramma komt of ook voor de lunch en het middagprogramma.  
- of u (bij deelname aan de lunch) i.v.m. voedselallergieën eventuele dieetwensen hebt. 
- of u (bij deelname aan de excursies) voorkeur heeft voor één van de opties. 
- of u introducés meeneemt. Zij zijn welkom, maar hebben geen stemrecht. 
 Aan de lunch en het middagprogramma zijn kosten verbonden: € 17,50 per persoon. 
 
Indien u zich aanmeldt als vertegenwoordiger van een organisatie of vereniging, die basis-lid is 
van de AWN, wordt u verzocht dit bij uw aanmelding aan te geven. 
 
Na uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met daarin evt. nadere informatie over de 
ALV, de onderliggende stukken en de wijze van betaling. Let op dat betaling zonder aanmelding 
tot problemen kan leiden. De betalingen worden nl. pas achteraf gecontroleerd. 
 
De stukken voor de ALV worden ook op de landelijke website geplaatst, zodra deze gereed zijn. 
Zij zijn te vinden via de op de website geplaatste uitnodiging. 
 
We gaan ervanuit dat als u deelneemt aan deze ALV-dag, u volledig gevaccineerd, recentelijk hersteld 
van COVID-19 of negatief getest bent. 
 
 

Openbaar vervoer 
 
https://moovitapp.com/index/nl/openbaar_vervoer-Domplein-Netherlands-site_18104841-101 
 
Bushaltes in de buurt van Domplein in Utrecht 
 

Domplein 2 min. Wandelen BEKIJKEN  

Janskerkhof 5 min. Wandelen BEKIJKEN  

Sint Jacobsstraat 11 min. Wandelen BEKIJKEN  

 
Treinhaltes in de buurt van Domplein in Utrecht 
 

Utrecht Maliebaan 13 min. Wandelen BEKIJKEN  

Utrecht Centraal 14 min. Wandelen BEKIJKEN  

 
 Looproute van NS station Utrecht Centraal naar het Domplein 
 

1. Vanaf de stationshal steek je het Stationsplein met het Bollendak over.  
2. Ga door de glazen deuren winkelcentrum Hoog Catharijne in en houd rechts aan (richting het 

Godebaldkwartier). 
3. Loop door tot het einde van de passage en daal de roltrappen af. Onderaan de roltrappen sla 

je links af en steek je de Catharijnesingel over richting de Mariaplaats. 
 
 

mailto:secretaris@awn-archeologie.nl
mailto:slolrud@gmail.com
https://moovitapp.com/index/nl/openbaar_vervoer-Domplein-Netherlands-site_18104841-101
https://moovitapp.com/netherlands-101/poi/Domplein/t/nl?tsid=34786601&ref=1&poiType=efsite&customerId=4908
https://moovitapp.com/netherlands-101/poi/Janskerkhof/t/nl?tsid=43564336&ref=1&poiType=efsite&customerId=4908
https://moovitapp.com/netherlands-101/poi/Sint%20Jacobsstraat/t/nl?tsid=34786599&ref=1&poiType=efsite&customerId=4908
https://moovitapp.com/netherlands-101/poi/Utrecht%20Maliebaan/t/nl?tsid=43554168&ref=1&poiType=efsite&customerId=4908
https://moovitapp.com/netherlands-101/poi/Utrecht%20Centraal/t/nl?tsid=43342262&ref=1&poiType=efsite&customerId=4908
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Lift nodig in plaats van een roltrap of trap? Ga dan niet winkelcentrum Hoog Catharijne in (hier is 
geen lift op de snelste route richting de toren). Ga halverwege het Stationsplein met het 
Bollendak naar rechts, richting de lift en roltrappen. Daal met de lift af en ga rechtdoor. Neem de 
eerste afslag rechts richting het centrum volg de rest van deze routebeschrijving vanaf punt 4. 

4. Loop rechtdoor de stad in en na 200 meter ga je met de bocht mee naar rechts (je negeert de 
Mariastraat aan je linkerhand). Je komt dan op de Mariaplaats. Je slaat links af de Zadelstraat in, 
de Domtoren is nu aan het einde van de straat zichtbaar! Daar is ook het Domplein ga je rechtsaf 
naar even nummers, zoek nr. 4. 

 
Of een andere route vanaf Utrecht Centraal : 13 min. (ca. 1,0 km) 
 
Loop naar het noordoosten op de Smakkelaarskade, richting de Catharijnesingel 

67 m 
Sla rechtsaf naar de Catharijnesingel 

98 m 
Sla linksaf naar de Catharijne Esplanade 

61 m 
Weg vervolgen naar de Hollandse Toren 

140 m 
Sla rechtsaf naar de Vredenburg 

69 m 
Sla linksaf naar de Drieharingstraat 

99 m 
Sla rechtsaf naar de Oudegracht 

220 m 
Sla rechtsaf naar de Stadhuisbrug 

42 m 
Weg vervolgen naar de Vismarkt 

130 m 
Sla linksaf naar de Servetstraat 

46 m 
Flauwe bocht naar links naar het Domplein 

37 m 
Sla linksaf naar het Domplein/de LF4 Midden - Nederlandroute 

23 m 
Sla rechtsaf om op het Domplein/de LF4 Midden - Nederlandroute te blijven 

5 m 
 
 

Route met de auto 
 
De dichtstbijzijnde parkeergarage is: Springweg, Strosteeg 83. Wij raden u aan gebruik te maken 
van de P + R mogelijkheden. Zie verder uw eigen routeplanner. 
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Agenda van de 70e algemene ledenvergadering (ALV) van de AWN 
 
LET OP: ter vergadering liggen geen stukken, anders dan de agenda van de ALV. 
 
01 Opening door AWN-voorzitter Gajus Scheltema 
 
02 Mededelingen, ingekomen stukken en vaststelling van de agenda 
 Leden kunnen onderwerpen ter bespreking aan de vergadering voorleggen. De onderwerpen 
 dienen minimaal 7 dagen, voorafgaande aan de Algemene Leden Vergadering, schriftelijk 
 of via de e-mail bij de landelijk secretaris te zijn ingediend. 
 
03 Verslag van de 69e ALV van de AWN (via Zoom gehouden op 21-11-2020)  
 
04 Jaarverslag 2020 van het landelijk bestuur en van de bestuurlijke werkgroepen 
 
05 Financiën 
 05a - financieel jaarverslag 2020 (opgenomen in het jaarverslag 2020) 
 05b - verslag van de kascontrolecommissie 
 05c - décharge van het landelijk bestuur 
 05d - benoeming leden kascontrolecommissie 

    De voorgestelde kandidaten zijn: 
    - Jacques Kijl 

     - John van Nieuwenhuizen 
 
06 Begroting 2022 
 
07 Statuten 
 De voorgestelde statutenwijziging van de bestaande Statuten staat op de website, in 
 overeenstemming met wat hierover is gepubliceerd in ons AWN Magazine 2020-4 en 2021-1 
 
08 Erepenningen 
 
09  Meerjarenbeleidsplan 2022-2025  
 
10 Verkiezing bestuursleden 

Het rooster van aftreden treft u aan in het jaarverslag 2020: 
- Harmen Spreen blijft als uitzondering aan als penningmeester tot 2022 
- herbenoeming Channa Cohen Stuart als bestuurslid voor de periode 2021-2025 
- als representant van de LWAOW in het LB stelt het bestuur voor: Jeroen ter Brugge 
Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot 7 dagen voor de ALV via een schriftelijke 

 mededeling aan de landelijk secretaris, door kandidaat zelf voor akkoord ondertekend en 
 voorzien van de steun van ten minste 10 stemgerechtigde andere AWN-leden. 
 
11 Locatie ALV 2022 
 
12 Jaarverslag en financieel verslag van het AWN - Archeologiefonds 2020 (ter informatie) 
 
13 Rondvraag 
 
14 Sluiting 
 
__________________________________________________________________________________ 
 


