
Archeologische Vereniging Noord-Nederland (AWN Afd. 1) 

 Secretariaat: E.C. (Eva) Hopman 

Billitonstraat 47, 9715EP Groningen 
06 23557739 

awn.noord@gmail.com 

 
 

Jaarverslag 2020 
 

 

1 Bestuurlijk jaarverslag 

1.1 Algemeen 

1.2 Bestuur 

1.3 Projecten 

2 Balans en resultatenrekening 

2.1 Toelichting balans en resultatenrekening 

3 Samenwerkende verenigingen 

4 Overige samenwerkende organisaties 

 

 

  

mailto:awn.noord@gmail.com


Archeologische Vereniging Noord-Nederland (AWN Afd. 1) 

 

 

2 
 

 

1. Bestuurlijk Jaarverslag 2020  
 

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 8586 09 629.  
De vereniging is m.i.v. 8 oktober 2019 een culturele ANBI (algemeen nut beogende 
instelling). Dat betekent dat giften binnen de daarvoor geldende fiscale regels aftrekbaar 
zijn. 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 bedraagt eind 2020 
149 (2019 148). Daarvan zijn er ca. 15 wisselend actief. Helaas bereikte ons het bericht 
dat Oud-hoogleraar archeologie Harm Tjalling Waterbolk van de RUG op 27 september 
is overleden. Hij werd 96 jaar. Als AWN hadden wij een goede band met professor 
Waterbolk. Hij heeft ons tot niet zo lang geleden nog geadviseerd over de archeologie in 
boswachterij Hooghalen. Als AWN verliezen we een van onze allereerste leden. 
 
De jaarvergadering van 2020 vond plaats op 20 juni in het Hunebedcentrum in Borger. In 
deze vergadering werd een aanpassing van de statuten vastgesteld. Hiermee zijn de 
statuten in overeenstemming gebracht met de voorwaarden die gelden voor de 
toekenning van de ANBI status. Pir Hoebe trad als bestuurslid algemene zaken toe tot 
het bestuur. Na afloop van de vergadering werd de leden een rondleiding door het 
Hunebedcentrum aangeboden. 

 
1.2. Bestuur 
De bestuurssamenstelling is per 31 december 2020: 

    

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 

P.W.(Pir) Hoebe algemeen bestuurslid 2024 

A. (Aldwin) Wals algemeen bestuurslid 2023 

 
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden voor de AVNN. 
De AVNN heeft geen personeel in dienst 
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De vaste vergaderplaats is het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) in Nuis. Vanwege 
de Covid-19 problematiek is hier weinig gebruik van gemaakt.  
Wij zijn het NAD erkentelijk voor het beschikbaar stellen van vergaderruimte en de 
personele ondersteuning door de heer J.  Schokker.  
De AVNN maakt ook gebruik van een databank Archeologisch Informatie Systeem 
(ARCHIS). Deze databank bevat ook de gegevens van geregistreerde vondsten van en 
onderzoeken door niet professionele deskundigen. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 
is eigenaar en verantwoordelijk voor deze databank en stelt deze informatie onder 
voorwaarden beschikbaar.  
 
Inmiddels is in het Hunebedcentrum in Borger een ArcheoHotspot geopend als onderdeel 
van het Archeologisch kenniscentrum van Drenthe. Een ArcheoHotspot is een plek waar 
men kennis kan maken met archeologie. Op veel plekken is er ook vaak ruimte om eigen 
vondsten te laten onderzoeken, vragen te stellen en of mee te doen aan activiteiten of 
lezingen. Publieksparticipatie is eigenlijk de kern van het project. Het is een landelijk 
netwerk. De samenwerking van de AVNN met het Hunebedcentrum zal daardoor 
intensiever worden en zal mogelijk leiden tot nog meer activiteiten voor leden. 
 

1.3. Projecten  

In 2020 is verder voortgewerkt aan het werkplan 2020 – 2022. De AVNN verenigt en 
ondersteunt vrijwilligers in de archeologie. Leden zetten zich op vrijwillige basis in voor 
het beschermen en behouden van het archeologisch erfgoed in Noord-Nederland. 
Belangrijke punten in dit werkplan zijn: 

• het bijdragen aan de kennis over het archeologisch erfgoed 

• het uitdragen van die kennis en het bevorderen van betrokkenheid van de bevolking,  
d.m.v. lezingen, excursies en cursussen w.o. materialenkennis.  

• belangenbehartiging voor het bodemarchief 
 
Helaas konden ook bij de AVNN een aantal zaken vanwege de COVID-19 problematiek 
geen doorgang vinden. Van de projecten waaraan wel verder gewerkt is noemen wij: 
  
 Kennis over het archeologisch erfgoed 
 
✓ De heropening van het project Slag bij Noordhorn. Onderdeel daarvan is grondradar 

onderzoek naar een mogelijke begraafplaats van destijds gesneuvelden. Dit project 

wordt mede getrokken door de provincie en hierbij wordt ook samengewerkt met 

een lid van de coördinatiegroep van de Stichting Verdronken geschiedenis. 

✓ Archeologische belangen in de gemeente Opsterland in kader van bescherming 

archeologische monumenten (FAMKE). 

✓ Doorlopend onderzoek naar de actualiteit van gemeentelijke archeologische 

cultuurhistorische waardenkaarten. 

✓ Met de gemeente Assen samengewerkt/advies om te komen tot een Archeologisch 

Beleefpunt in het gebied van Amelte ten oosten van Assen. De oplevering was op 12 

maart 2020. Fred van den Beemt gaf voor schoolkinderen in Assen, voorafgaande aan 
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de onthulling van het Beleefpunt door gedeputeerde Cees Bijl, een rondleiding langs 

archeologische- en landschappelijke bijzonderheden. 

✓ Met gemeente Assen overleg gevoerd over het onderhouden van de IJzertijdroute in 

het Messchenveld, in het noorden van Assen.  

✓ Met RAAP is samengewerkt voor de actualisering van de archeologische 

waardenkaart van Assen. 

✓ AWN-vrijwilligers hielpen mee bij het archeologisch onderzoek bij de Onstaborg bij 

Sauwerd. Het onderzoek werd uitgevoerd door Salisbury Archeologie B.V. 

 

Educatie en publieksbereik  

 

✓ 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 een 

basiscursus materiaalkennis en kennis over technieken in het veld gerealiseerd. Het 

aantal aanmeldingen overtrof de beschikbare capaciteit (30 cursisten). 

✓ Voor de Dalton scholengemeenschap in Dokkum is een door ons lid Roel van de Brug 

een gastles verzorgd over de geschiedenis van Noord-Friesland.  

✓ Eveneens heeft Roel van de Brug bij de Daltonschool basisonderwijs Teresa in 

Techum is een gastles archeologie verzorgd. 

✓ In ontwikkeling is een cursus Archeologie en de nieuwe Omgevingswet. Het doel is 

het Inzichtelijk maken van de veranderingen in de wijze waarop erfgoed een plaats 

heeft in het nieuwe omgevingsbeleid en welke rol erfgoedvrijwilligers daarin kunnen 

spelen.  

✓ Bij het Hunebedcentrum gaf  Fred van den Beemt een lezing met als titel “Asterix en 

Obelix en het mysterie van de grote stenen”. De lezing handelde onder meer over 

verklaringen hoe en waarom hunebedden, dolmen en megalieten zijn gebouwd.  

✓ In 2020 heeft de vereniging de eigen ledenwerffolder geüpdatet en vormgegeven 

met nieuw logo en steunkleur.  

Belangenbehartiging 
 
Naar aanleiding van Kamervragen heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, mevr. Van Engelshoven, besloten een onderzoek in te stellen naar de 
wijze waarop gemeenten en andere overheden omgaan met archeologie in de 
verlening van omgevingsvergunningen.  
De AVNN heeft aan dit onderzoek meegewerkt ten aanzien van de gevolgde 
procedures bij de Catharinakerk in Roden waar in de zomer van 2016 bij 
graafwerkzaamheden  archeologische resten zijn aangetroffen. De veronderstelde 
vraag of er voor de werkzaamheden aan de Catharinakerk in Roden voorwaarden 
voor archeologisch onderzoek vooraf aan de werkzaamheden zijn gesteld, terwijl er 
wel een kans was dat er archeologische waarden aangetroffen zouden worden, is 
bevestigend beantwoord. In dit geval was er dus sprake van een tekortkoming bij het 
verlenen van de omgevingsvergunning, die mede dankzij de AVNN gerepareerd is.  
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2. Balans en resultatenrekening 
 

Balans per  31 december 2020 2019  
 

 € €  
 

 Activa     
 

 NL29 RABO 0336 3814 68             7.849             7.784   
 

Totaal activa            7.849             7.784   
 

    
 

 Passiva     
 

 Vermogen     
 

 Begin boekjaar             6.619             6.074   
 

 Resultaat boekjaar                392                545   
 

 Eind boekjaar             7.011             6.619   
 

    
 

 Fonds cursussen                430    
 

 Kortlopende schulden     
 

 Vooruitontvangen cursusgelden                  -               1.165   
 

 Crediteuren                408                     -    
 

               408             1.165   
 

 Totaal passiva             7.849             7.784   
 

    
 

Resultatenrekening     Begroting   Begroting  

Opbrengsten   2020 2021 

 Retributies             1.559             1.521             1.500          1.600  

 Opbrengsten cursus             1.523                    -            1.165   p.m.  
            3.081             1.521             2.665          1.600  

Kosten     

Cursus            1.093              1.165   p.m.  

Bestuurskosten               135                312                250             290  

Statutenwijziging               200                 200   

Jaarvergadering               147                154                150             200  

Oprichtingskosten vereniging                  50                      

Folders               310                                       

Activiteiten                 -                    75                100             150  

Abonnementen/lidmaatschappen                 85                  50                  85               85  

Sponsoring               100                200                100             100  

Website                 71                 200             125  

Bankkosten               119                135                115             150  
            2.259                976             2.365          1.100  
     

Resultaat               822                545                300             500  
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2.1 Toelichting balans en resultatenrekening 

Alle bedragen zijn opgenomen voor nominale waarde. 
 

Fonds cursussen 
Betreft het batig saldo van gerealiseerde cursussen, dat gereserveerd wordt voor 
toekomstige educatieve activiteiten.  

 
De vereniging ontvangt van de hoofdvereniging AWN een jaarlijkse bijdrage in de 
vorm van een vast bedrag van € 400 en een bedrag per lid gebaseerd op het aantal 
leden van € 7.50. 
 
      2020  2019 
           €       € 
vaste bijdrage        400       400  
aantal leden  1-jan   151    566   146      548  
aantal leden 1-jul   158    593   153      574  
       1.559    1.521 
 

  

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 

Archeologisch onderzoek bij de Onstaborg bij Sauwerd 
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4. Overige samenwerkende organisaties 

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. 

 
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.  
 
Platform Archeologie en publiek - Erfgoedpartners Groningen. 
Het platform Archeologie en publiek is een in 2016 nieuw gestart platform bedoeld 
voor beheerders van archeologische collecties, archeologische informatiepunten en 
archeologen, w.o. de provinciaal archeoloog. Het doel van het platform is om 
ervaringen en kennis te delen en publieksactiviteiten op elkaar af te stemmen.  
 
Samenwerking gemeenten 
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. 
Wij staan van tijd tot tijd gemeenten bij voor de actualisering van het archeologiebeleid 
en toetsen wij het gemeentelijk of het beleid dat wordt gevoerd nog actueel is.   

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.  


