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1. Bestuurlijk Jaarverslag 2019 Archeologische Vereniging Noord-Nederland 

(AWN afd. 1, AVNN) 
 

1.1 Algemeen 

In overeenstemming met de statuten van de vereniging AWN, vereniging van vrijwilligers 
in de archeologie, gevestigd te ’s-Gravenhage (hoofdvereniging) is de AVNN op 8 maart 
2018 als juridisch zelfstandige vereniging opgericht. De vereniging is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 71175474. Het RSIN nummer is 858609629.  
De doelstelling van de vereniging is het beschermen en behouden van het archeologisch 
erfgoed van Noord-Nederland. 
 
Het aantal leden in het werkgebied Friesland, Groningen en Drenthe is nagenoeg stabiel 
gebleven. Van 146 eind 2018 naar149 eind 2019. Daarvan zijn er ca. 15 wisselend actief. 
 
De jaarvergadering van 2019 vond plaats op 23 maart in het Observeum te Burgum (Frl). 
Susanne Manuel werd benoemd als bestuurslid. Een afvaardiging van het bestuur 
bezocht in november de landelijke  AWN Afgevaardigden dag in Amersfoort.  Fred van 
den Beemt heeft daar in kader van “Archeologie op school” verteld over archeologische 
educatie en de samenwerking met scholen en gemeenten. Voor met name 
jeugdeducatie en een veelheid aan publicaties heeft Fred in 2019 de bronzen legpenning 
gekregen van de landelijke vereniging. 
 

1.2 Bestuur 
De bestuurssamenstelling is per 31 december 2019: 

    

aftredend 

G. (Fred) van den Beemt voorzitter, webmaster 2022 

E. C. (Eva) Hopman secretaris 2023 

J. (Joop) Bosch penningmeester  2021 

S. (Susanne) Manuel algemeen bestuurslid, website en 
contact musea 

2023 

J.J. (Jetze) Boonstra algemeen bestuurslid 2022 

A. (Aldwin) Wals algemeen bestuurslid 2023 

 
Het bestuur kwam 6  keer bijeen voor bestuursvergaderingen. De vaste vergaderplaats is 
het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) in Nuis.  
Wij zijn het NAD erkentelijk voor het beschikbaar stellen van vergaderruimte en de 
personele ondersteuning door de heer J.  Schokker.  

 
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden voor de AVNN. 
 

1.3 Personeel 

De AVNN heeft geen personeel in dienst. 
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1.4 Projecten 
Projecten waar de AVNN aan werkt en aan heeft gewerkt: 

• De heropening van het project Slag bij Noordhorn   

• Voortzetting van het begeleiden van graafwerkzaamheden in kader van de 
aanleg van glasvezelkabels in Drenthe. 

• Leden hebben bijgedragen aan veldkarteringen van het GIA in Friesland. 

• Archeologische detectorbegeleiding bij diverse bouwwerkzaamheden.  

• Nationale Open Monumentendag bij het Archeologisch Depot in Nuis 

• Onderzoek van sporen in de bodem, zichtbaar op de AHN. Vooral Drenthe.   

• Archeologische belangen in de gemeente Opsterland in kader van bescherming 
archeologische monumenten (FAMKE). 

• Samengewerkt met de gemeente Midden-Drenthe om te komen tot een 
Cultuurhistorische waardenkaart.  

• Met de gemeente Assen samengewerkt/advies om te komen tot een 
Archeologisch Beleefpunt in het gebied van Amelte ten oosten van Assen 
(oplevering 12 maart 2020) 

• Met gemeente Assen overleg gevoerd over het onderhouden van de 
IJzertijdroute in het Messchenveld, in het noorden van Assen.  

• Leekstermeer, Archeologische begeleiding bij graafwerkzaamheden.  

Educatie en publieksbereik  
 

- Voorbereidingen voor een praktische cursus archeologie: er is zeer veel vraag naar 
een cursus waarbij materiaalkennis en kennis over technieken in het veld aan de orde 
komen. Na een proef in 2018 is in samenwerking met het Groninger Instituut voor 
Archeologie (GIA) van de RUG en de Studievereniging Bachur van het GIA gewerkt om 
de cursus in januari 2020 van start te laten gaan. Inmiddels is de cursus afgerond en 
het aantal aanmeldingen overtrof de beschikbare capaciteit (30 cursisten). 

- Excursie naar Kampsheide en Balloërveld voor de archeologiestudenten van 
Hogeschool Saxion te Deventer. (50 deelnemers) 

- Voorlichtingsstand op de Oertijdmarkt in augustus in Borger, ca. 4000 bezoekers.  
- Tentoonstelling metaalvondsten in museum Het Hooge Land in Warffum: 

mantelspelden. 
- Educatieve begeleiding en assistentie bij de opgravingen m.b.t. de verdubbeling van 

de N34 (Hunebedhighway) tussen Coevorden en Emmen. Een samenwerkingsproject 
met de provincie Drenthe, Anteagroep en Sweco Nederland. De educatieve 
begeleiding betrof het maken van een lesbrief voor het basisonderwijs, het geven van 
een les over de prehistorie, het begeleiden en lesgeven bij de AWN scherventafel en 
het rondleiden van de leerlingen van ca. 22 scholen over de opgravingen. Het project 
duurde 2 x 14 dagen in de praktijk. De voorbereiding was langer. Voor hetzelfde 
project zijn leden van de vereniging ingezet tijdens 2 Open Dagen. De 
werkzaamheden betroffen de begeleiding bij de AWN scherventafel, het samen met 
bezoekers, voornamelijk kinderen met de metaaldetector op zoek naar vondsten. 

- Begeleiding van Saxion studente Serena Buitenhuis voor het basisschoolproject 

“Muziek in de prehistorie”. In september is zij afgestudeerd. Een leskoffer met replica 
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prehistorische muziekinstrumenten en een bijbehorende les voor het basisonderwijs 

kan landelijk worden ingezet. 

- Stand bij de Dag voor de Groninger Geschiedenis in de Groninger Archieven + 

presentatie detectorarcheologie en Broescursus Schatgraven. 

- Voorlichtingsstand bij het Mysterie van het Sleenerzand 17 & 24 oktober. Er waren 
zo’n 650 bezoekers die door middel van een avondwandeling allerlei kennis opdeed 
uit het verleden. 

- 30 oktober – Excursie voor ca. 50 Saxion archeologiestudenten op het Balloërveld en 
Kampsheide nabij Rolde. 

- Tentoonstelling metaalvondsten in museum Het Hooge Land in Warffum: 
mantelspelden. 

- Groningen Bodemvondstendag in Warffum 27 oktober: De dag stond in teken van het 
geven van informatie, determinatie en lezingen. Aardig wat belangstellenden 
bezochten de bodemvondstendag. Detectorzoekers toonden hun vondsten en konden 
hun “verse” vondsten laten determineren bij medewerkers van het Noordelijk 
Archeologisch Depot. De voorlichtingsstands trok veel bezoekers. Als AVNN hebben 
we niet stil kunnen zitten. Doorlopend werden door archeologen de gehele dag door 
lezingen over Groninger opgravingen en vondsten gegeven. De dag werd 
georganiseerd in samenwerking met Openluchtmuseum Het Hoogeland, de 
Archeologische Vereniging Noord-Nederland (AVNN), het Noordelijk Archeologisch 
Depot (NAD) en de provincie Groningen. 
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2. Balans en resultatenrekening  
  2019 2018 

Balans per  31 december  € € 

 Activa     

 NL76 INGB 0008 3352 20            -        6.216  

 NL29 RABO 0336 3814 68       7.784           -    

Totaal      7.784      6.216  

 Passiva     

 Vermogen     

 Begin boekjaar       6.074      6.264  

 Resultaat          545       -190  

 Eind boekjaar       6.619      6.074  

 Kortlopende schulden     

 Abonnementen/lidmaatschappen            -             50  

 Vooruitontvangen cursusgelden       1.165           -    

 Overige kosten            -             15  
      1.165           65  
      7.784      6.140  

Resultatenrekening     

Opbrengsten    

 Retributies       1.521      1.130  

 Overige ontvangsten            -             60  
      1.521      1.190  

Kosten    

Bestuurskosten         312         175  

Jaarvergadering         154         257  

Oprichtingskosten vereniging           50         550  

Aanschaf metaaldetector           -           250  

Activiteiten           75   

Abonnementen/lidmaatschappen           50           85  

Sponsoring         200   

Bank         135           63  
         976      1.380  
    

Resultaat         545       -190  

 

Toelichting: 

De AVNN ontvangt van het hoofdbestuur van de AWN een vaste vergoeding van € 400 per 

jaar en een bijdrage per lid van € 3,75 per halfjaar (2018 €  2,50) op basis van het aantal 

leden per respectievelijk 1 januari en 1 juli. De sponsorbijdrage aan Bachur bedraagt € 100 

per jaar en is in 2019 voor twee jaar voldaan. De bankkosten zijn toegenomen als gevolg van 

de overgang van ING bank naar RABO bank, waarbij een periode dubbele kosten zijn betaald.  
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3. Samenwerkende verenigingen 
Met de volgende zustervereniging vindt uitwisseling van informatie plaats en worden de 

leden over en weer uitgenodigd voor activiteiten 

• Drents Prehistorische Vereniging 

• Argeologysk Wurkferbân (AWFA) van de Fryske Akademy 

• Vereniging voor Terpenonderzoek in Groningen en Friesland 

Archeologische studievereniging Bachur. 
De AVNN sponsort Bachur en een  gedeelte van de AVNN en Bachur activiteiten kunnen nu 
door leden van beide verenigingen worden bijgewoond. Dit onder andere ter bevordering 
van de populariteit van de AVNN onder jongeren, maar ook om de archeologiestudenten in 
aanraking te laten komen met vrijwilligers in de erfgoedsector en een grotere 
verscheidenheid aan activiteiten te kunnen aanbieden aan leden. Een afgevaardigde van het 
bestuur van Bachur is opgenomen in het bestuur van de AVNN.  
 
Stichting Verdronken Geschiedenis. 
De Stichting Verdronken geschiedenis onderzoekt en publiceert over het Nederlandse en 
Duitse waddengebied. Het bevorderen van multidisciplinair onderzoek betreffende de 
natuurlijke ontwikkelingsgeschiedenis (geomorfologie, ecologie), de menselijke bewoning en 
gebruik, en van de cultuurhistorie van het trilaterale Waddenzeegebied. De AVNN is in de 
coördinatiegroep vertegenwoordigd. 

4. Overige samenwerkende organisaties 
Naast de drie noordelijke provincies en diverse historische verenigingen, wordt met een 
aantal gemeenten samengewerkt met name voor wat betreft de actualiteit van 
archeologische en cultuurhistorische waardenkaarten. Op verzoek is in een aantal gevallen 
onderzoek verricht op terreinen met een lage archeologische waarde. 

In het kader van de aangescherpte wetgeving is het vrijwilligers niet toegestaan 
werkzaamheden te verrichten op terreinen met een archeologische waarde. De AWN 
landelijk (hoofdvereniging) heeft met een aantal archeologische bedrijven overeenkomsten 
afgesloten voor het inzetten van vrijwilligers bij archeologische projecten. Ook de AVNN 
werkt op deze basis mee aan archeologisch onderzoek door professionele organisaties.  

De AVNN heeft nauwe banden met een aantal musea, waarvan de belangrijksten zijn: 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork, het Hunebedcentrum in Borger, het museum ’t 
Hooge Land in Warffum en het IJstijdenmuseum in Buitenpost.  


