
1 
 

 

 

 

 
 

 

Jaarverslag 2020 
 
 

Verslag van het Bestuur 
 
1.1    Inleiding 
 
Een enthousiast begin van het jaar voor het Landelijk Bestuur (LB) werd vanaf maart 2020 vrij snel 
drastisch getemperd door de zich manifesterende Coronacrisis. Fysieke vergaderingen werden 
moeilijk en voor het grootste gedeelte zelfs onmogelijk. Doch net zoals de rest van Nederland 
pasten wij ons aan en begonnen we met digitaal te vergaderen, veelal via Zoom Pro, later in 2021 
ook Google Meet bijeenkomen van het LB, maar ook op de gebruikelijke jaarlijkse bijeenkomsten 
van de AWN, de Algemene Jaarvergadering en de Afgevaardigdendag. Die moesten 
noodgedwongen worden verplaatst in tijd en kregen een ander karakter dan voorheen, zoals 
verderop zal worden uiteengezet. 
Tenslotte had de crisis natuurlijk grote gevolgen voor de landelijke werkgroepen en de afdelingen, 
die allen kampten met hetzelfde probleem, de fysieke restricties. Ook de contacten met de rest van 
Archeologisch Nederland zoals de Archeohotspots, het Groot Reuvens Overleg, de RCE e.d. 
werden ook grotendeels ‘gedigitaliseerd’ en soms noodgedwongen afgelast. 
 
Toch heeft het bestuur niet stilgezeten en kon een aantal activiteiten zeker nog plaatsvinden. Het 
overleggen via de digitale media werd snel eigen gemaakt en zal tot op zekere hoogte zelfs in de 
post-Corona periode wel worden voortgezet, aangezien het tijd- en kostenbesparend bleek te zijn. 
Zo kon van de nood een deugd worden gemaakt en konden de drie hoofdcomponenten van onze 
missie worden ingevuld: 
 

● het bijdragen aan de kennis over het archeologisch erfgoed 
● het uitdragen van die kennis en het bevorderen van betrokkenheid van de bevolking, als 

ambassadeurs voor de archeologie 
● bescherming van en belangenbehartiging voor het bodemarchief 

Het belangrijkste wapenfeit van het Landelijk Bestuur in dit jaar was ongetwijfeld de 
naamsverandering in ‘AWN - Nederlandse Archeologievereniging’. Hiermee werd naar de mening 
van het bestuur meer recht gedaan aan het brede karakter van de vereniging, die naast vrijwilligers 
ook professionele archeologen omvat. Ook klonk deze nieuwe naam krachtiger en duidelijker dan 
de vorige. Daarnaast werd het logo van de AWN, en daarmee de huisstijl, meteen gemoderniseerd.  
De ALV keurde deze voorstellen met grote meerderheid goed, vooruitlopend op een formele 
Statutenwijziging in 2021. 
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2020-2021 was dus in veel opzichten een tumultueus jaar. Financieel bleven wij echter gezond en 
het ledenaantal steeg enigszins, momenteel heeft de AWN meer dan 2000 leden. Met de 
Archeologische Vereniging Limburg, een afdeling van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 
Genootschap, werden de banden aangehaald, terwijl ook met andere erfgoedinstellingen zoals 
Bond Heemschut en Landschap Erfgoed Utrecht intensief werd samengewerkt. De Stichting AWN-
Archeologiefonds financierde tenslotte wederom een beperkt aantal projecten (zie hieronder); meer 
aanvragen worden als altijd op prijs gesteld. 

 
1.2    Financiën 
 
Door het lagere activiteitenniveau, als gevolg van de Coronacrisis, heeft de AWN bijna € 30.000 
overgehouden op de 2020-exploitatie. Dit bedrag is toegevoegd aan het eigen vermogen, dat 
daardoor per 31 december 2020 bijna € 65.000 bedraagt. De vereniging staat er financieel dus goed 
voor en het aantal leden is wederom toegenomen. Zodra het dus weer kan, hebben we alles in huis 
om als vereniging weer aan de gang te gaan en is er ruimte voor een extra financiële impuls. 
De begroting 2022 eindigt, net als 2021, met een post onvoorzien van € 3.500 en biedt ook dat jaar 
weer ruimte om te investeren in het kennisniveau van de AWN-er. 
Wist u dat de AWN en haar afdelingen voor projecten, als daar in de reguliere AWN-begroting geen 
ruimte voor is, altijd een beroep kunnen doen op het AWN - Archeologiefonds. Dit fonds heeft een 
goed gevulde kas en heeft in 2020 bijna € 9.000 bijgedragen aan een bodemdatering, een jubileum-
boek en de reconstructie van middeleeuwse huizen. Zie ook “Jaarverslag Stichting AWN – 
Archeologiefonds” en www.awn-archeologiefonds.nl. 
 
1.3    Samenstelling Landelijk Bestuur 
 
Bestuursleden worden voor vier jaar benoemd en kunnen aansluitend voor een tweede termijn 
worden benoemd. Op 1 januari 2020 was de samenstelling van het Landelijk Bestuur als volgt: 
 

functie naam benoemd herben. aftredend 

voorzitter Gajus Scheltema 2018 2022   
vice-voorzitter Hetty Laverman 2019 2023   
secretaris Henk Kluitenberg 2017 2021   
penningmeester Harmen Spreen 2013 2017 2021 
vertegenwoordiger LWAOW Willem de Rhoter 2017 2021   
bestuurslid algemeen Paul van Wijk 2012 2016 2020 
voorzitter Bijzondere projecten & Externe relaties Henk Hegeman 2014 2018   
voorzitter Public Relations & Communicatie Paul Flos 2015 2019 2023 
voorzitter Deskundigheidsbevordering Channa Cohen Stuart 2017 2021   
hoofdredactie AiN + AM vacature       

 
In 2021 vond maar een bestuurswisseling plaats binnen het Landelijk Bestuur. De al enige tijd 
vacante functie van voorzitter LWAOW, de duikers, kon worden ingevuld door Jeroen ter Brugge, 
onze oud-voorzitter! Hiermee trad hij q.q. ook weer toe tot het Landelijk Bestuur waar hij zijn lange 
ervaring binnen de AWN meebracht. 
Norbert Eeltink werd als nieuwe secretaris goed ondersteund door Louise Olerud terwijl Henk 
Kluitenberg de ledenadministratie van de AWN bleef verzorgen, na zijn terugtreden uit het Landelijk 
Bestuur.  
 
Eind 2020 was het Landelijk Bestuur als volgt samengesteld: 
 

functie naam benoemd herben. aftredend 

voorzitter Gajus Scheltema 2018 2022   
vice-voorzitter Hetty Laverman 2019 2023   
secretaris Norbert Eeltink 2020 2024   
penningmeester Harmen Spreen 2013 2017 2021 
vertegenwoordiger LWAOW Willem de Rhoter 2017 2021   
voorzitter Bijzondere projecten & Externe relaties Henk Hegeman 2014 2018   
voorzitter Public Relations & Communicatie Paul Flos 2015 2019 2023 
voorzitter Deskundigheidsbevordering Channa Cohen Stuart 2017 2021   
voorzitter WGMA Ad Brand 2020 2024   
hoofdredactie AiN + AM Leo ten Hag 2020 2024   

 

http://www.awn-archeologiefonds.nl/
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Het Landelijk Bestuur kwam in 2020 -grotendeels dus digitaal- bijeen op de volgende data: 22 
januari, 26 februari, 21 april, 26 juni, 24 september en 7 december. 
 
De Algemene Leden Vergadering, die statutair eigenlijk voor eind mei 2020 had moeten 
plaatsvinden, werd in verband met de Coronacrisis uitgesteld tot 21 november van dat jaar en vond 
bijna geheel digitaal plaats (enkele bestuursleden hielden de regie vanuit vergadercentrum De 
Eenhoorn in Amersfoort). Hieraan deden 51 leden mee. 
De Afgevaardigdendag werd eveneens uitgesteld en vond uiteindelijk pas op 20 maart 2021 -ook 
digitaal- plaats. Deze werd afgesloten met een lezing van Marcel Niekus over de Neanderthalers 
van Noord-Nederland. 
 
 
Verslag van de Landelijke Werkgroepen 
 
2.0         Overzicht van de landelijke werkgroepen 
 
De Coronacrisis heeft vanzelfsprekend ook de landelijke werkgroepen niet onberoerd gelaten, zij 
het dat sommige onderwerpen, zoals belangenbehartiging, toch nog veel aandacht konden krijgen. 
Het overlijden van enkele zeer gewaardeerde leden van verschillende werkgroepen maakte het 
verder ook moeilijker om optimaal te functioneren. Anderzijds ging de nieuwe werkgroep WGMA in 
2020 echt van start, waarover hieronder meer. 

 
 
2.1         Werkgroep Belangenbehartiging 
 
Vanwege de Corona-pandemie werden bijna alle activiteiten waarbij normaal gesproken leden van 
de werkgroep fysiek aanwezig zijn, afgelast. De vijf leden van de werkgroep hebben elkaar daarom 
maar weinig in persoon ontmoet en gedurende het jaar bijna alleen via digitale vergaderingen en 
per e-mail met elkaar contact gehad en overlegd. Er zijn vier vergaderingen van de werkgroep 
geweest, twee fysieke en twee digitale via het ZOOM-abonnement van de AWN. De enige activiteit 
die toch doorgang heeft gevonden is een pilot voor een cursus (2 maal uitgevoerd) 
Erfgoedvrijwilligers en de Omgevingswet die door de werkgroepsvoorzitter is opgezet in 
samenwerking met Bond Heemschut, Landschap Erfgoed Utrecht en Wageningen University & 
Research en financieel mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Deze interactieve 
cursus op locatie  zal in de loop van 2021 worden aangeboden aan afdelingen van de AWN, weer in 
samenwerking met de Bond Heemschut, voor (ook) het brede erfgoedveld. Het plan is Onder de 
nieuwe Omgevingswet wordt het belangrijk dat het ondergrondse en bovengrondse erfgoed elkaar 
goed kunnen (blijven) vinden bij het uitvoeren van de wet in omgevingsvisies, -plannen en -
vergunningen. Een aantal van de leden van de werkgroep heeft deze cursus bijgewoond. 
Op de planning voor 2021 staat de ontwikkeling van een digitale basiskennis-module Omgevingswet 
voor erfgoedvrijwilligers.   
Om meer inzicht te krijgen in de nieuwe Omgevingswet hebben verschillende leden van de 
werkgroep digitale seminars van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE) gevolgd over de 
invoering van de Omgevingswet en over het onderwerp participatie, dat ook een belangrijk aspect 
van de nieuwe wet gaat worden. De invoering van de Omgevingswet dwingt ons tot een continu 
proces van inwerken in de nieuwe wetgeving. Vragen van leden van de AWN zijn in dat verband 
wenselijk, maar ook specifieke kennis is meer dan welkom. 
In 2020 is ook een definitieve uitvoeringsagenda van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 
verschenen, waarvoor de werkgroep in 2019 een zienswijze heeft geschreven. 
Op het gebied van advisering van afdelingen over vraagstukken op het gebied van archeologie 
binnen gemeenten heeft met name de voorzitter contact gehad met enkele plaatselijke afdelingen 
en archeologische werkgroepen. Begin 2020 waren dossiers over de gemeenten Hollands Kroon, 
Rucphen en Cuijk en over het plan Veerse Meer in behandeling. Daar zijn later in het jaar dossiers 
over Roden, Ouderkerk aan de Amstel en de gemeente Buren bijgekomen. In de loop van 2020 zijn 
al deze dossiers naar tevredenheid afgerond. 
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Om extra aandacht te genereren voor de belangenbehartiging is een begin gemaakt om dit 
onderwerp op de landelijke website te actualiseren en een meer vooraanstaande plaats te geven. In 
2021 hopen wij daar de vruchten van te kunnen plukken. 
De voorzitter is vervangend lid in het Groot Reuvens Overleg (GRO) en lid van de GRO-werkgroep 
‘Lobby’ die een pamflet heeft opgesteld en waarvan de leden lobbyen bij politieke partijen met het 
oog op de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Deze lobby is er op gericht om de politieke partijen 
bewust te maken van het belang van archeologie binnen het cultureel erfgoed  
Leden van de werkgroep zijn voor zover vanwege Corona mogelijk actief geweest in diverse 
plaatselijke of regionale overlegfora, zoals een erfgoedtafel, een erfgoednetwerk of een 
monumentencommissie. Eén lid participeert in het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving van het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit lid vervult ook een toehoordersplaats in het Cultuur 
Historisch Platform Rijk van Nijmegen (CPRN), een belangrijke bron voor erfgoedzaken. Tevens is 
hij lid van het participatieplatform Omgevingsvisie Nijmegen. 
De werkgroepsvoorzitter is lid van een regionaal erfgoedbreed netwerk Tussen Vecht en Eem, 
waarvan ook de AWN-afdeling Naerdincklant deel uitmaakt. Deze afdeling geeft actief input en 
reageert op omgevingsvisies en -plannen in de maak. 
Enkele leden van de werkgroep hebben de digitale Reuvensdagen bijgewoond. 
 
Het adviseren van plaatselijke en regionale afdelingen en werkgroepen is een belangrijke 
bestaansreden voor de werkgroep en vormt voor hen een steun in de rug en geeft vaak net dat 
extra 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, zoals gebrek 
aan draagvlak, overmacht en onwil bij de politiek. Inschakeling van de (landelijke) politiek kan nuttig 
zijn. 
Het is daarom belangrijk om in allerlei overleg-verbanden vertegenwoordigd te zijn om aandacht te 
vragen voor de archeologie. Dit proces blijft belangrijk en moet ook doorgaan, omdat de 
samenstelling van en personele vertegenwoordiging in overleg-verbanden regelmatig wisselt. 
  
  

Naam functie op 01-01 functie op 31-12 

Hetty Laverman (ook vice-voorzitter landelijk bestuur) voorzitter voorzitter 

Robert Hirschel secretaris secretaris 

Jan Boes lid lid 

Willem Meulman lid lid 

Henk Stuurman lid lid 

Paul van Wijk adviseur - 

  
  
2.2          Werkgroep Deskundigheidsbevordering 
 
In verband met de Coronacrisis werden er geen fysieke deskundigheidsprojekten vanuit de 
werkgroep georganiseerd. Wel kunnen de hierbovengenoemde Seminars m.b.t. de Omgevingswet 
als deskundigheidsbevorderend worden gezien; de voorzitter van de werkgroep, Channa Cohen 
Stuart, was hier ook bij betrokken. 
Helaas ontvielen twee leden van de werkgroep ons in 2020, te weten Claudia Vandepoel en Hans 
Bruggeman. 

 
 
2.3          Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) 
 
Het bestuur van de Landelijk Werkgroep Archeologie Onder Water bestond begin 2020 uit:  
vacature voorzitter, Albert Zandstra (secretaris), Feiko Riemersma (penningmeester), Joop 
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Gortemaker en Willem de Rhoter (beide algemeen bestuurslid), Alice Neet (opleidingscoördinator), 
Joep Verweij en Rob Oosting (beide adviserend lid).  
In december nam Jeroen ter Brugge de functie van voorzitter op zich. In verband met de 
verzelfstandiging van de kennisbevordering heeft Joep Verweij een actieve rol op zich genomen in 
het optimaliseren van de Basiscursus en Gevorderdencursus Maritieme Archeologie. 
 
Het jaar 2020 werd ingegaan met de volgende activiteiten voor ogen: 
1. het uitwerken van de verzelfstandiging van de kennisbevordering en daarmee het continueren 
van de NAS-certificering van de Basiscursus (BMA) en de Gevorderdencursus (GMA). 
2. het organiseren van de Basiscursus Maritieme Archeologie en het voorbereiden van workshops 
in het kader van kennisbevordering (w.o. een terugkomdag fotogrammetrie, scheepshout en 
tekenen scheepskanonnen). 
3. diverse kleine acties om de activiteiten van LWAOW-ers onder de aandacht van het publiek te 
brengen (w.o. archeologiedagen, publicaties bij lokale evenementen). 
4. afronding van de publicatie voor herkenning van ijzeren schepen en stoommachines. 
 
In verband met de coronapandemie zijn de volgende voornemens in 2020 gerealiseerd: 
1. de verzelfstandiging van de kennisbevordering en daarmee het continueren van de NAS- 
certificering van de Basiscursus (BMA) en de Gevorderdencursus (GMA). 
2. belangrijke fase (uniforme beoordeling) in de optimalisering van de Basiscursus Maritieme 
Archeologie; 
3. in onze nieuwsbrief ‘Even bijpraten’ (die in 2020 negenmaal verscheen) werd aandacht 
geschonken aan diverse activiteiten van LWAOW-ers en werden diverse subsidiemogelijkheden 
aangegeven. 
De gerealiseerde activiteiten geven aanleiding tot een lichte tevredenheid, waarbij opgemerkt moet 
worden dat de pandemie een behoorlijke vertraging in de uitbouw van de kennisbevordering heeft 
geleid. Positief kan genoemd worden de ledentoename van 216 naar 260.  

 
 
2.4          Werkgroep Public Relations en Communicatie 
  
Samenstelling van de werkgroep in 2020: 
  

Naam functie op 01-01 functie op 31-12 

Paul Flos voorzitter voorzitter 

Ad Brand plv-voorzitter plv-voorzitter 

Anne Schley - technisch beheer 
website 

Jeroen Hoekstra technisch beheer 
website 

- 

Matthijs Poelmans beheerder content beheerder 
content 

Gerti de Koeijer beheerder 
Facebook 

beheerder 
Facebool 

Ruud  Raats beheerder Twitter 
account/ 
nieuwsredactie 

beheerder Twitter 
account/ 
nieuwsredactie 

Ben Klein Nagelvoort nieuwsredactie nieuwsredactie 

Winne van Veghel nieuwsredactie nieuwsredactie 

  

 Vanwege de corona zijn veel activiteiten opgeschort. Ook zijn er geen PR spullen aangeschaft (op 
mondkapjes met het nieuwe logo na). 
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 Wel is er gewerkt aan de vernieuwing van de huisstijl, die tijdens de ALV is goedgekeurd door de 
leden, in combinatie met het accorderen van de nieuwe naam van de AWN. Voorzichtig is een begin 
gemaakt van het aanpassen van de websites, etc.  

  
 Verder blijft het voor nagenoeg alle leden lastig om tijd te vinden voor de AWN werkzaamheden, 

gezien hun normale werk. Slechts een lid van de WG is gepensioneerd en die heeft ook nog eens 
drukke andere werkzaamheden. Verder heeft de ontwerper van de huisstijl te maken met een 
vervelende privé-situatie, waardoor zijn inzet zeer onzeker is. Door dit alles is de voortgang minder 
voorspoedig dan gewenst. 

 
 Ook is samen met de secretaris gewerkt aan een subsidieaanvraag voor externe ondersteuning 

voor het aanpassen van de huisstijl en het e-mailsysteem. Helaas is dit niet gelukt, waardoor we 
uiteindelijk zelf aan de slag moeten. Wel is met de ontwerper afgesproken dat hij aan de slag gaat 
voor de vrijwilligersvergoeding. 

 
 Door Jesper de Raad is een start gemaakt met het opstellen van een communicatieplan. Helaas is 

dit door ziekte vertraagd. 

 
 
2.5           Redactie Archeologie in Nederland en AWN Magazine 

 
In 2020 hebben we de overgang gerealiseerd van vijfmaal per jaar verschijnen van ons tijdschrift 
Archeologie in Nederland en het verenigingsblad AWN Magazine naar een frequentie van viermaal 
per jaar, samen met een eenmaal per jaar uit te brengen premiumboek. Het eerste premiumboek, 
verschenen in het voorjaar 2020, is geschreven door Paul van der Heijden, met medewerking van 
Evert van Ginkel, met de titel: Romeinen langs Rijn en Noordzee. De limes in Nederland en is 
uitgegeven door de Stichting Matrijs. Het boek is door de AWN leden zeer goed ontvangen en 
samen met onze bladen zal het bijgedragen hebben aan de groei van het aantal leden in 2020. 

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 2020 werden verzorgd door Evert van Ginkel, Paul van der Heijden, 
Jos Bazelmans en Gajus Scheltema. 

In het AWN Magazine hebben we de reeks artikelen over de ArcheoHotspots voortgezet en laten 
we ook in elk nummer een bijzondere ‘vrijwilliger aan het woord’. In de rubrieken ‘AWN Actueel’ en 
‘Verenigingsnieuws’ geven we de recente ontwikkelingen binnen onze vereniging weer. Veel ruimte 
geven we ook aan door verschillende AWN afdelingen en – werkgroepen geïnitieerd onderzoek, al 
dan niet in samenwerking met professionele archeologen. Ondanks de coronamaatregelen, 
waardoor veel AWN-activiteiten geen doorgang konden vinden, hebben we toch voor goedgevulde 
afleveringen van AWN Magazine kunnen zorgen. Uiteraard was hiervoor de inbreng van 
verschillende AWN-afdelingen en – werkgroepen verantwoordelijk. Ook voor de komende jaren ziet 
de redactie graag bijdragen van AWN-leden tegemoet, niet alleen voor het AWN Magazine, maar 
ook voor het tijdschrift Archeologie in Nederland. De redactie zal hen daarbij zoveel mogelijk 
ondersteunen, zowel qua opbouw, taalkundig als qua inhoud: het onderwerp blijft bepalend. 

De redactie bestond in 2020 uit Leo ten Hag (hoofdredacteur), Marjan Grinwis (eindredacteur), Ria 
Berkvens, Jan Coenraadts, Gerrit Groeneweg, Marijn Lockefeer en Toine Maas. Leo ten Hag heeft 
vanaf medio 2019 ad interim de functie van hoofdredacteur waargenomen. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering op 20 november 2020 is hij officieel benoemd tot hoofdredacteur en is hij ook 
toegetreden tot het landelijk bestuur van de AWN.  

Vanwege de al eerder genoemde coronamaatregelen zijn er minder redactievergaderingen geweest 
dan voorgaande jaren. Slechts tweemaal konden we met de voltallige redactie ‘fysiek’ bijeenkomen 
en is er eenmaal een digitaal overleg geweest. Er is wel vaker overleg geweest tussen de 
hoofdredacteur en uitgeverij Matrijs. 

De redactie werd ook in 2020 weer ondersteund door een Redactieraad, bestaande uit Jeroen 
Bouwmeester, Harry van Enckevort, Ronald van Genabeek, Tom Hazenberg, Marie-France van 
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Oorsouw, Tim de Ridder en Leo Verhart. In 2020 is er overigens geen contact met de leden van de 
raad geweest.  
Voor het komende jaar hopen we weer vaker ‘op locatie’ overleg te kunnen voeren: als redactie 
onderling, met de leden van de Redactieraad en met (leden van) het landelijk bestuur. De redactie 
stelt de inhoud van tijdschrift en magazine vast, maar om ‘voeling’ te houden met de archeologie in 
Nederland is regelmatig overleg wenselijk. 

 
 
2.6  Werkgroep voor Geofysische Meettechnieken (WGMA) 
 
1-De Werkgroep Geofysische Meettechnieken in de Archeologie (WGMA) 
 
De WGMA is sinds 2020 een landelijke voortzetting van de eerdere Werkgroep voor Innovatieve 
Meettechnieken in de Archeologie (WIMA) van AWN afdeling 23. 
Deze werkgroep voerde vooral in Brabant meer dan tachtig succesvolle projecten uit, hetgeen 
vastgelegd werd in het eerste Nederlandstalige boek over de techniek van bodemradar 
genaamd “Echo’s van het verleden” (ISBN 978-94-638-9803-4 / 9789463898034) 
De Werkgroep Geofysische Meettechnieken in de Archeologie (WGMA) werd midden 2020 
de landelijke opvolger van de WIMA en had eind 2020 8 leden, komend uit verschillende 
AWN afdelingen, t.w. : 
1-Harro Mimpen 
2-Arie Saakes 
3-Ron den Ouden 
4-Manon van de Nouland 
5-Peter Seinen 
6-Ruud Raats 
7-Channa Cohen Stuart 
8-Ad Brand 
 
2-De activiteiten van de WGMA 
 
Geofysische technieken, zoals bodemradar, bieden de mogelijkheid om informatie te 
krijgen over wat er in de bodem zit, zonder verstoring. Voor de professionele 
archeologie is dit een mooi maar duur hulpmiddel; ook ligt het buiten de budgettaire 
capaciteit van de meeste vrijwilligersorganisaties. 
De WGMA biedt bodemradaronderzoek aan vrijwilligers aan tegen een 
onkostenvergoeding van 700 euro per project voor afschrijving en onderhoud van de 
apparatuur. De doelgroepen zijn de vrijwilligers organisaties die vragen over de ligging van 
mogelijke archeologische objecten hebben. 
De WGMA richt zich nadrukkelijk niet op vooronderzoek voor professioneel geleide 
opgravingen. 
 
3-De WGMA in 2020 
 
Al snel na bekendmaking van het bestaan van de landelijke WGMA en zijn mogelijkheden werden 
meerdere aanvragen ontvangen van zeer interessante scan projecten. 
De Coronacrisis vertraagde echter de uitvoering wegens de beperkingen van het samenkomen van 
groepen personen. Zo ontstond een oplopende “opdrachten portefeuille” waarvan er slechts drie 
konden worden uitgevoerd: 
-In juni het zoeken naar Romeinse sporen rond de Martinuskerk in Cuijk 
-In juli het zoeken naar de voorganger van de kerk in Ouderkerk aan de Amstel 
-In december het zoeken naar Romeinse sporen in een boomgaard bij Wijk bij Duurstede 
 
voor nadere info: 
https://www.awn-archeologie.nl/werkgroep/wgma/ 
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2.7 Bijzondere Projecten, stand van zaken eind 2020 

 
Onderzoeksproject naar de Brittenburg, deelproject Grondradar.                                                                                                       
Het maritieme onderzoek is in 2019 afgerond met een rapport van Lore Vanhooren: “20190700-
KARTEREN VAN HET OUDE GEULENLANDSCHAP TER HOOGTE VAN KATWIJK”. 
 
Nog gerealiseerd moet worden het geofysisch onderzoek op land naar de LIMESweg vanaf de 
Tjalmaweg, N206, door de bebouwde kom van Valkenburg en Katwijk richting de ‘Uitwatering’ van 
de Rijn in de Noordzee. 
Daarnaast is door contact met ARCHOL en de universiteit van Leiden het idee ontstaan om ook bij 
de hoge duinen in de diepliggende ‘Uitwatering’ nader geofysisch onderzoek te doen, maar dan op 
het droge deel. Er is wederom contact ontstaan met de universiteit van Gent, zij beschikken over 
een EMI voertuig voor een meer geavanceerd elektromagnetisch inductie geofysisch 
landonderzoek, meer effectief in vochtige bodem. Zie voor een toelichting op deze hedendaagse 
technieken het artikel in ons tijdschrift AiN “UITLEG Grondradar-EMI en MAG”. 
Inmiddels is voor EMI opdracht verstrekt: “20200705-Opdrachtbrief aan Archol-EMI onderzoek 
Brittenburg”. 
De Brittenburg(Lugdunum) is het sluitstuk van de LIMES bij de Noordzee, waarvoor door onze 
regering in 2019 een verzoek is ingediend voor benoeming tot Werelderfgoed van de Unesco. De 
Brittenburg is daar helaas vanwege onbekendheid niet in opgenomen.                                                                                                         
Echter door voortschrijdend inzicht, pas ontstaan na het opstellen van het advies voor de nominatie 
begin 2019, en wel na het bekend worden van de resultaten van het onderzoek door Tom 
Buijtendorp, behoort ook deze “Hoeksteen van het Romeinse Rijk” toegevoegd te worden. Zie ook: 
“20191007-Amendement rapport limes Unesco nominatie met Nederlands icoon Brief 
minister Van Engelshoven”. Ook zijn tijdens de loop van het maritieme AWN project op zee, naast 
diverse artikelen in de media en onze bladen, meerdere professionele korte Youtube filmpjes 
geproduceerd, zowel over het maritieme onderzoek als de tentoonstelling in het Katwijks Museum.. 
 
Conflictarcheologie. 
Dit project staat al vanaf 2019 op hold, in de landelijke context is er te weinig animo onder de leden 
om dit op te pakken. Echter in meerdere afdelingen zijn er wel degelijk archeologische projecten, en 
dan vooral in afdeling 1 Noord-Nederland. 
 
De contacten met de Menno van Coehoorn stichting zijn in 2020 minimaal geweest. Het 
belangrijkste doel van de samenwerking MvC-AWN is, dat er naast hun primaire zorg voor de 
militair-historisch verdedigingswerken en bijbehorende infrastructuur, meer aandacht komt voor het 
bodemarchief rondom deze werken. En wel via de regio-correspondenten van MvC in voorkomende 
projecten. Onze Werkgroep Belangenbehartiging kan de verbinding leggen met onze lokale AWN 
afdelingen en deze daarbij ondersteunen. Onze kennis over het bodemarchief en ervaring wordt 
nadrukkelijk ontbeerd bij MvC.  
 
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, v.m. onderzoeker aan de TUD, Tom Bauer. Beide heren op leeftijd hebben in hun 
jonge jaren, net afgestudeerd, onder leiding van Renaud, tussen 1963-1985 regelmatig 
veldwerkcampagnes georganiseerd. Vanwege hun drukke loopbaan daarna, zijn ze nooit 
toegekomen aan de uitwerking van de artefacten uit deze prestigieuze archeologische site, de enige 
Hoogteburcht van Nederland. De AWN heeft de coördinatie van de uitwerking op zich genomen, 
deze wordt onder begeleiding van een Projectteam waarin naast de AWN projectleider 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 student van de UL. 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 

• Twee Dwangburchten van de vijf van Graaf Floris V in Noord-Holland 
● Kasteel Nieuwburg 
● Kasteel Alkmaar 



9 
 

Voor de vorderingen in wordt verder verwezen naar de verslagen en notities. Op aanvraag 
verkrijgbaar bij Henk Hegeman. In 2020 is ook dit project vanwege corona stilgelegd.  
 
ArcheoHotspot Kasteel Valkenburg 
Nu de eerste 2 fasen van ons AWN uitwerkings-project in het Groot Tuighuis te ’s Hertogenbosch 
naar een afronding gaan, willen we verder in een meer vrijwilligers-constructie.  
Het idee is bij ons ontstaan om de collectie aan artefacten uit de opgravingen van de jaren ’60 en 
’70, meer publieksgericht uit te werken in een op te richten ArcheoHotspot in Valkenburg.   
Het gaat dan om meer dan 20.000 stuks, met de nadere opgravings-gegevens bij de vondst-zakjes 
en de complete vlak- en profieltekeningen, die op dit moment door BAAC worden gedigitaliseerd. 
De 2e fase heeft een schat aan inventarisatie- en determinatie-gegevens van de onderhavige 
stukken opgeleverd. 
Eventueel kan Valkenburg als dependance van de Hotspot in het nieuwe Provinciaal Depôt in 
Heerlen fungeren. Zie ook: “20190822-Verslag-KVL-6de-projectbijeenkomst”. Ook dit project is door 
corona tijdelijk stilgelegd. 
 
Een ArcheoHotspot in de bibliotheek van Oegstgeest 
In november 2020 is dit initiatief gestart in overleg met de bibliothecaris. Ingepakt in dozen in een 
oude loods in Alphen aan de Rijn ligt een deel van de geschiedenis van Oegstgeest verborgen: 
aardewerkscherven, metalen resten, botten en fragmenten van hout. Niemand heeft nog uitgezocht 
hoe oud dat materiaal is, waarvoor het diende en wat het zegt over de historie van Oegstgeest. 
Eind 2020 kwam daar verandering in: iedereen die een beetje archeologisch bloed in zijn aderen 
voelt stromen, kan vanaf voorjaar 2021 in een nieuwe ArcheoHotspot als vrijwilliger aan de slag. 
De gemeente, de bibliotheek Bollenstreek en de afdeling Rijnstreek van de AWN-Nederlandse 
Archeologievereniging gaan in de bibliotheek zo’n Hotspot openen. Dit is een laagdrempelige plek 
waar iedereen passief, maar ook actief kennis kan maken met archeologie.   
Het vreemde is dat er op tal van plaatsen in Nederland zo’n ArcheoHotspot is, maar nog niet in 
Zuid-Holland, nota bene een provincie met een Universiteit die een topfaculteit Archeologie heeft! 
Ook uniek is de locatie, en wel in de lokale bibliotheek van Oegstgeest. 
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Financieel jaarverslag 2020 

 
Resultaat 2020 
 
Het jaar 2020 sluit met een voordelig resultaat van € 29.285 (2019: € 11.194), een toename met  
€ 18.091. De belangrijkste verklaring voor deze toename is het lagere activiteitenniveau als gevolg 
van alle beperkingen die de Coronacrisis met zich meebracht. 
Zeker niet alles lag stil. In het afgelopen boekjaar liepen er twee succesvolle extern gefinancierde 
projecten. Het betreft het project “Erfgoedvrijwilligers en de Omgevingswet”, in samenwerking met 
Bond Heemschut, Landschap Erfgoed Utrecht en Wageningen University & Research, 
gesubsidieerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie en het project “Archeologisch onderzoek 
Meeuwenduinen”, waarvoor subsidie is ontvangen van de Provincie Zeeland. Het laatste project is 
feitelijk een project van de AWN-afdelingen 7 en 10, waarvoor de landelijke AWN hand-en-
spandiensten verrichtte. 
De kosten van deze projecten zijn verantwoord onder deskundigheidsbevordering op de posten 
“Educatie” en “Kosten projecten”; de subsidieopbrengsten onder “Projectsubsidies”. 
Hieronder het overzicht van de verschillen en een toelichting op de belangrijkste uitschieters. 
 
Resultaat 2020 ten opzichte van 2019 en de begroting 2020 
 
De verschillen t.o.v. 2019 en de begroting 2020 zijn weergegeven in onderstaand overzicht. 
 

Alle bedragen in euro’s, afgerond op € 100 Resultaat   Begroting 

 Resultaat 2019 resp. Begroting 2020   11.200       - 

 Contributies   2.500     5.800 

 Verkoop publicaties e.d. (in 2019 eenmalig hoog)   (1.400)        (100) 

 Projectsubsidies 19.300  19.300 

 Giften 400      3.600 

 Bestuur 4.500  3.700 

 Bureaukosten, drukwerk, bankkosten en porti 1.200  2.100 

 Contributies/abonnementen en verzekeringen     -  (200) 

 Kosten jaarvergadering, jaaroverzicht en afgevaardigdendag        
4.500 

     5.200 

 Afdelingen    (900)      300 

 Kosten PR, website en legpenningen -       2.300 

 Educatie/themadagen/werkgroepen     300   (1.800) 

 Kosten projecten   (12.100)     (13.000) 

 Archeologie in Nederland/AWN Magazine (incl. redactie)     (200)       2.100 

 Resultaat 2020 29.300        29.300 

 
Nadere toelichting 
 
De totale opbrengsten uit contributies zijn weer verder toegenomen, door een toename van het 
aantal leden. De gemiddelde opbrengst per lid bedraagt in 2020 € 53,53 (2019: € 54,25) inclusief de 
extra (vrijwillige) bijdragen ontvangen van leden, inclusief de leden van de Club van 100. 
De oninbare contributies zijn laag doordat de ledenadministratie actief anticipeert op reacties en 
mails van leden en hen helpt te herinneren aan de eventueel nog openstaande contributie. 
 
De post projectsubsidies bestaat uit bijdragen van de Provincie Zeeland (€ 13.834), het Fonds voor 
Cultuurparticipatie (€ 4.949) en een bijdrage (€ 550) van Vermilion Energy voor de WGMA. Voor de 
hiermee samenhangende (eenmalige) lasten zie hierna. 
 
In 2020 kwamen de ontvangen giften weer uit op het hoge niveau van 2018/2019. Hiermee was in 
de begroting nog geen rekening gehouden. 
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De bestuurskosten over 2020 zijn fors lager door de gevolgen van de Coronacrisis (goedkoop on-
line vergaderen). Diezelfde Coronacrisis heeft er voor gezorgd dat zowel de jaarvergadering als de 
afgevaardigdendag niet fysiek konden plaatsvinden, waardoor er voor beide activiteiten vrijwel geen 
kosten zijn gemaakt. Over de wijze waarop het jaaroverzicht tot stand moet komen en vorm moet 
krijgen wordt intern nagedacht; hierover is het laatste woord nog niet gesproken. Het is nogal een 
klus om het goed te doen. 
 
Onder de post Kosten PR zijn in 2020 ook de (eenmalige) kosten verantwoord van de aanschaf van 
nieuwe legpenningen (de voorraad was op), waarmee de AWN de komende jaren weer vooruit kan. 
De totale kosten PR zijn gelijk gebleven omdat de Reuvensdagen geen doorgang konden vinden 
waardoor de AWN geen kosten hoefde te maken voor de aanwezigheid van de AWN-delegatie. 
 
De per saldo kosten besteedt aan educatie bleven vrijwel gelijk. Het aantal door de werkgroep 
georganiseerde activiteiten nam weliswaar af vanwege de Coronacrisis en persoonlijke 
omstandigheden, maar dat werd financieel vrijwel helemaal gecompenseerd door de 
ontwikkelingskosten van de cursus “Erfgoedvrijwilligers en de Omgevingswet”. 
Kosten projecten bestaan uit de kosten voor het project “Archeologisch onderzoek Meeuwenduinen” 
(€ 13.834) en kosten samenhangende met de ArcheoHotspots. 
 
In 2020 werd voor het eerst een premiumboek (Romeinen langs Rijn en Noordzee – De limes in 
Nederland) toegestuurd aan al onze leden. De frequentie van Archeologie in Nederland en het AWN 
Magazine, moest daardoor wel worden teruggebracht van 5 naar nog maar 4 keer per jaar. De 
kostenontwikkeling kon hierdoor wel goed worden beheerst. 
 
Tenslotte 
 
Financieel kon de AWN 2020 dus afsluiten met een aanzienlijk positief saldo. De reden voor dit 
positieve saldo is echter het gevolg van een crisis die sommige van ons persoonlijk, qua 
gezondheid, of financieel zwaar kan hebben getroffen. Voor hen die dat betreft hoop ik dat we snel 
weer terugkeren naar meer normale omstandigheden. 
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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 lustrumvieringen 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      2020  2019 

          

Activa:      €  € 

          

Vlottende activa:         

          

Voorrade
n        P.M.    P.M.  

          

Vorderingen:         

          

Debiteuren              225       225 

Overlopende activa           4.026        1.769 

            4.251       1.994  

          

Liquide middelen         99.185      67.555 

          

Totaal activa       103.436      69.549 

          

Passiva:          

          

Eigen vermogen:         

          

Algemene reserve         64.699  35.414 

Bestemmingsfonds kampen          1.957        1.957  

          66.656      37.371 

          

Voorzieningen         13.314      13.314  

          

Crediteuren         13.583      14.705  

Overlopende passiva           9.883        4.159 

          23.466      18.864  

          

Totaal passiva       103.436      69.549 
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Exploitatierekening  2020  2020  2019 

    Begroot   

       

Baten:  €  €  € 

       

Opbrengsten    111.152    109.000    112.628  

Projectsubsidies    19.333    -     -  

Giften       4.606        1.000        4.225 

Som der baten   135.091    110.000    116.853  

       

Lasten:       

       

Beheerlasten:       

Materiële lasten       9.379      18.000      16.044  

Totaal beheerlasten       9.379      18.000      16.044  

       

Activiteitenlasten:       

Materiële lasten     34.414     41.000      38.562  

Deskundigheidsbevordering     62.013      51.000      51.069  

Totaal activiteitenlasten     96.427      92.000      89.631 

       

Som der lasten   105.806    110.000    105.675  

       

Exploitatieresultaat  29.285    -  11.178 

       

Saldo rentebaten en -lasten               -                -             16  

Per saldo rentebaten               -                -             16  

       

Resultaat    29.285                -    11.194 

       

Verdeling resultaat boekjaar:       

 - Algemene reserve   29.285     11.194 

 - Bestemmingsfonds kampen               -                    -    

    29.285       11.194 
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Toelichting balans      2020  2019 

         

      €  € 

         

Voorraden         

Aan de voorraad cd's en boeken wordt geen waarde toegekend.   

Oude voorraden worden ingezet voor publiciteitsdoeleinden bij ledenwerving.   

         

Liquide middelen        

         

ING, Betaalrekening         1.243           954  

ING, Contributierekening         2.942        1.601  

ING, Spaarrekening       95.000    65.000  

         99.185      67.555  

         

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

         

Algemene reserve         

Saldo per 1 januari      35.414   24.220 

Bij: resultaat boekjaar       29.285    11.194 

Saldo per 31 december         64.699       35.414  

         

Bestemmingsfonds kampen        

Saldo per 1 januari           1.957        1.957  

Af: verdeling resultaat boekjaar                 -                  -    

Saldo per 31 december          1.957        1.957  

         

Voorzieningen:        

         

Lustrumvoorziening         

         

Saldo per 1 januari         13.314      13.314  

Bij: dotatie boekjaar               -               -    

Kosten jubileum                  -                  -    

Saldo per 31 december        13.314      13.314  
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Toelichting exploitatierekening 2020   2020   2019 

   Begroot    

      

Baten: €   €   € 

      

Opbrengsten:      

      

Contributies  110.799    105.000    108.277  

Graafkampen         -               -             -    

Educatie/themadagen      202        3.000        2.305    

Verkoop publicaties e.d.      151           250      1.539  

Jaarvergadering         -           750        507  

Advertenties              -                  -                -  

  111.152    109.000    112.628  

      

Lasten:      

      

Materiële lasten - beheer:      

Bestuur    4.253        8.000      8.785  

Bank- en portokosten      2.833        3.500        3.640  

Drukwerk en kantoorbenodigdheden      105        1.500        531  

Kosten jaaroverzicht      -        2.000        690  

Verzekeringen en veiligheid      2.188        2.000        2.188  

Posters, folders etc.              -        1.000           210  

      9.379      18.000      16.044  

      

Materiële lasten - activiteiten:      

Jaarvergadering      648        2.500        2.899  

AWN Magazine (Verenigingsnieuws)      4.400       5.500          5.375  

Afgevaardigdendag      15        2.000        2.087  

Dotatie voorziening lustrum           -               -               -    

Afdelingen    24.653      25.000      23.787  

PR en Communicatie      2.409        5.000        3.675  

Website      1.029       1.000        689  

Legpenningen      1.260                 -             50    

    34.414      41.000      38.562  

      

Deskundigheidsbevordering:      

Graafkampen    -        -        -  

Educatie/themadagen/werkgroepen    8.960      10.000      11.317  

Kosten projecten   15.534        2.500       3.387  

Archeologie in Nederland (incl. verzending)    37.125      37.500      35.715  

Kosten redactie         394        1.000           650  

    62.013      51.000      51.069  
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Begroting AWN voor het jaar 2022 

 
De begroting 2022 is gehandhaafd op de voor 2021 begrote bedragen. Tendensen uit het verleden 
en ontwikkelingen in 2020-2021 (Coronacrisis) vormen vooralsnog geen aanleiding posten aan te 
passen. 
 
De begroting 2021 is niet aangepast ten opzichte van de eerder gepubliceerde versie en dus in 
overeenstemming met eerdere besluitvorming. 
 
Een korte toelichting op een aantal overige posten in de begroting 2022: 
De post contributies is voor 2022 plusminus vastgesteld op het in 2020 ontvangen bedrag en een 
groot aantal lastenposten zijn gewoon gehandhaafd op de voor Corona gehanteerde (gebruikelijke) 
bedragen. 
 

Begroting 2022    

Exploitatierekening Werkelijk Begroting  Begroting 

 2020 2021 2022 

Baten: € € € 

Opbrengsten:    

Contributies   110.799     110.000     110.000  

Educatie/themadagen       202           3.000         3.000  

Verkoop publicaties e.d.       151         250       250  

Jaarvergadering         -         750         750  

Advertenties               -                            -                 -  

Totaal opbrengsten:   111.152     114.000     114.000  

Giften 4.606        2.000       2.000    

Projectsubsidies     19.333                         -                           -             

Som der baten:   135.091    116.000    116.000  
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Vervolg Begroting 2022    

Exploitatierekening Werkelijk Begroting Begroting 

 2020 2021 2022 

Lasten:    

Materiële lasten - beheer:    

Bestuur     4.253       10.000       10.000  

Bank- en portokosten      2.833         3.500         3.500  

Drukwerk en kantoorbenodigdheden       105         1.000         1.000  

Kosten jaaroverzicht       -         1.000         1.000  

Contributies en abonnementen      -         -         -  

Verzekeringen en veiligheid       2.188         2.000         2.000  

Posters, folders etc.               -        1.000        1.000 

Totaal materiële lasten - beheer       9.379       18.500       18.500  

    

Materiële lasten - activiteiten:    

Jaarvergadering       648         3.000         3.000  

AWN Magazine (Verenigingsnieuws)       4.400         5.000         5.000  

Afgevaardigdendag       15         2.000         2.000  

 Dotatie lustrum en legpenningen       1.260       -       -  

 Afdelingen     24.653       25.000       25.000  

 PR en Communicatie       2.409         5.000         5.000  

 Website       1.029         1.000         1.000  

 Totaal materiële lasten - activiteiten     34.414       41.000       41.000  

 Deskundigheidsbevordering:    

 Educatie/themadagen/werkgroepen*     8.960       12.000       12.000  

 Kosten projecten    15.534           2.500           2.500    

 Archeologie in Nederland (incl. verzending)     37.125      37.500       37.500  

 Kosten redactie         394         1.000         1.000  

 Totaal deskundigheidsbevordering     62.013       53.000       53.000  

 Totaal activiteitenlasten     96.427       94.000       94.000  

     

 Som der lasten:   105.806     112.500     112.500  

     

 Exploitatieresultaat 29.285 3.500 3.500 

     

 Saldo rentebaten en -lasten               -                -                -             

 Per saldo rentebaten               -                -                -  

     

 Resultaat/Onvoorzien 29.285 3.500 3.500 

 
* Hiervoor zijn vier werkgroepen gevormd (de LWAOW wordt als afdeling behandeld): 

● Deskundigheidsbevordering incl. graafactiviteiten 
● Jeugd en Archeologische Erfgoededucatie 
● Belangenbehartiging 
● Geofysische Meettechnieken in de Archeologie 

 
 
 

   
   
   



20 
 

 
 
 

Jaarverslag en financieel verslag 2020 van  
Stichting AWN – Archeologiefonds (ter informatie)  

   
Activiteiten   
Het bestuur heeft in 2020 eenmaal fysiek vergaderd. In deze vergadering heeft de bestuurs- 
wisseling plaatsgevonden en is wederom gesproken over de website en het afrekenen van 
toegekende bijdragen. De voor woensdag 7 oktober 2020 geplande vergadering is vanwege 
reisbeperkingen geannuleerd. 
Besluitvorming op de in de loop van het jaar ontvangen aanvragen is geschied per mail. Voor de 
afwikkeling van de in 2020 ontvangen aanvragen zie onder Rekening van baten en lasten. 
   
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:   
H.G. Scheltema - voorzitter J. van den Engel-Hees -  
J.P. van Wijk – secretaris (extern) lid (extern)  
H.J. Spreen - penningmeester H.H. Hegeman - lid  
   

Toelichting op de jaarrekening 2020 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 2020   
   
Vorderingen betreffen de nog te ontvangen interest over het afgelopen boekjaar.  
Van de liquide middelen is € 409.683 “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. 
 
Door de AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie zijn in 2013 middelen overgedragen 
samenhangende met nieuwe uitgaven (lees "publicaties"), voor zover niet gedekt door 
sponsoring. Deze middelen zijn ondergebracht in de bestemmingsreserve publicaties. 
De mutatie in het boekjaar kan als volgt worden toegelicht:  
Saldo 1 januari 2020  14.406 
Resultaatverdeling 2020  -15 

Saldo 31 december 2020  14.391 

   
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 2020  8.634 
Resultaatverdeling 2020  -9 

Saldo 31 december 2020  8.625 
   
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 2020  396.525 
Verstrekte bijdragen 2020  -8.800 
Resultaatverdeling 2020  -411 

Saldo 31 december 2020  387.314 
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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 2020  
   
In 2020 zijn vijf subsidieverzoeken ontvangen, drie daarvan zijn inmiddels toegekend. Over de 
andere twee verzoeken zal het bestuur tijdens de vergadering van 12 februari 2021 een besluit 
nemen. 
   
De volgende bijdragen zijn toegekend/verstrekt:   
Subsidieverzoeken ontvangen in 2020:   
Datering bodemvondsten AWN groep Wijk bij 
Duurstede afd. 12 Utrecht 300 
Jubileumboek “Zestig jaar archeologie in de 
Zaanstreek, Waterland en omstreken” 

afd. 3 Zaanstreek-Water-
land 3.500 

Project Masamuda: Realisatie middeleeuwse huizen afd. 8 Helinium 5.000 
Totaal bijdragen  8.800 
   

Alle bijdragen zijn beschikbaar gesteld vanuit het P.J. Rodafonds. 
   

Amstelveen, 12 februari 2021  
 

      
      

Balans per 31 december 2020      
      

RSIN/fiscaal nummer: 8523 21 855     
      
    31 dec. 2020     31 dec. 2019 

(in EURO)      

      
Activa      
      
Vlottende activa      

Vorderingen  13   107 

      

Liquide middelen  410.341   419.482 

        

Totaal activa  410.354   419.589 

      
      
Passiva      
      
Kapitaal      
Bestemmingsreserve       

publicaties 14.391   14.406  

Pieter van der Voordefonds 8.625   8.634  

P.J. Rodafonds 387.314   396.525  

  410.330   419.565 

      

Kortlopende schulden  24   24 

      

Totaal passiva  410.354   419.589 
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Rekening van baten en lasten over 2020    
      

RSIN/fiscaal nummer: 8523 21 855     
      
    2020     2019 

(in EURO)      

      
Baten      
Legaten  -         -  

      

Lasten      

Bijdragen 8.800                8.850  

Bankkosten 448              415  

  9.248           9.265 

Exploitatieresultaat  -9.248         -9.265 

      

Rentebaten  13              107 

        

Netto resultaat  -9.235      -9.158 

      

      

Onttrokken aan bestemmingsreserves  -15   -11 
Onttrokken aan Pieter van der 
Voordefonds  -9   -6 

Onttrokken aan P.J. Rodafonds  -9.211   -9.141   

Netto resultaat  -9.235       -9.158  
 
      

De door het Fonds in 2020 ondersteunde projecten kunnen als volgt nader worden toegelicht: 
(1)De AWN-groep Wijk bij Duurstede wil de gemeentelijke archeologische beleidskaart van de 
gemeente Wijk bij Duurstede opwaarderen. Door het dateren van (aangeboorde) bodemmonsters, 
wil men aantonen dat het Wijkse deel van de Romeinse limesrivier ten oosten van Wijk liep. Voor 
het noodzakelijke dateringsonderzoek heeft men o.a. een beroep gedaan op het Archeologiefonds. 
(2)De AWN afdeling Zaanstreek-Waterland e.o. vroeg een bijdrage aan voor de publicatie van een 
jubileumboek (publieksboek) over 60 jaar archeologisch onderzoek in de streek. Met het 
publieksboek wil men de eigen leden en die van historische verenigingen maar ook de plaatselijke 
bevolking en de scholen bereiken en informeren over de actuele stand van kennis op archeologisch 
gebied, maar ook op de hoge archeologische waarde van hun leefomgeving. Veel inwoners weten 
weinig van wat zich in het verleden in hun streek heeft afgespeeld. Met het boek tracht men ook de 
wetenschappelijke wereld en het archeologische werkveld dichter bij het publiek te brengen. 
De verhalen zijn veelal geschreven door vrijwilligers, een enkel verhaal door een professioneel 
archeoloog die in de regio werkzaam is. Het hoofddoel van het boek is de archeologische waarde te 
laten zien, maar ook duidelijk te maken wat archeologisch onderzoek allemaal aan kennis oplevert. 
Door deze kennis te ontsluiten voor een groot publiek, wordt het maatschappelijk draagvlak voor de 
bescherming van het kwetsbare archeologisch erfgoed vergroot. 
(3)Helinium wil op de tweede deellocatie van Masamuda (in de Broekpolder te Vlaardingen) een 
tweetal middeleeuwse huizen realiseren; een prestedelijke woning uit ca. 1000 van de nederzetting 
Rotta (zoals opgegraven in de bouwput van de Markthal te Rotterdam) en een boerderij uit ca. 900-
950, opgegraven in Spijkenisse -Hartel West. Het project beoogt een levendig en beleefbaar beeld 
van de bewoning in het Maasmondgebied te realiseren. In het project werken vrijwilligers uit de 
Rotterdams-Vlaardingse regio samen met deskundigen van Archeologie Rotterdam, de Universiteit 
Leiden en een professioneel bouwer (Leo Wolterbeek). De huizen worden met gereedschappen en 
bouwmaterialen zoals die in de volle Middeleeuwen aanwezig waren gebouwd, waarmee tevens 
‘experimentele archeologie’ wordt bedreven. 


