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1 Bestuurlijk Jaarverslag 2021  

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 2021 161 

(2020 149). Daarvan is ca. 10 tot 15% wisselend actief.  

De jaarvergadering van 2021 zou plaatsvinden in Ezinge. Door de Corona epidemie vond 

digitaal plaats op 24 april 2021. In deze vergadering namen Joop Bosch penningmeester) en 

Jetze Boonstra (algemeen bestuurslid) op een toepasselijke wijze afscheid met dank aan Joop 

en Jetze voor hun inzet voor de vereniging.  

De functie van penningmeester is inmiddels door Joop Bosch overgedragen aan het zittend 

bestuurslid Pir Hoebe. De vacature die is ontstaan door het vertrek van Jetze Boonstra is 

ingevuld door Roel van der Brug uit Ureterp en benoemd tot algemeen bestuurslid. 

Ook Alexander Nicolai trad toe als bestuurslid algemene zaken.  

Tijdens deze vergadering werd door onze secretaris een digitale archeologische quiz 

georganiseerd.  

1.2 Bestuur 

De bestuurssamenstelling is per 31 december 2021: 
   

aftredend 

Fred van den Beemt Voorzitter, webmaster 2022 

Eva Hopman Secretaris 2023 

Aldwin Wals Algemeen bestuurslid 2023 

Susanne Manuel Algemeen bestuurslid, website en 

contact musea 

2023 

Pir Hoebe Penningmeester 2024 

Roel Van der Brug Algemeen bestuurslid 2025 

Alexander Nicolai Algemeen bestuurslid 2025 

 

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



Archeologische Vereniging Noord-Nederland (AWN Afd. 1) 

 

 

3 

 

De AVNN heeft geen personeel in dienst. 

De vaste vergaderplaats is het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) in Nuis. Vanwege de 

Covid-19 problematiek is er voornamelijk digitaal vergaderd.   

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.  

In 2020 is in het Hunebedcentrum in Borger een ArcheoHotspot geopend als onderdeel van 

het Archeologisch kenniscentrum van Drenthe. Bij het Hunebedcentrum participeert de 

vereniging in het mede organiseren van lezingen en educatieve activiteiten. In het 

museumdeel van het Hunebedcentrum heeft de vereniging een eigen vitrine gekregen. Deze 

werd in het eerste deel van het jaar gevuld met Prehistorische vondsten uit de verzameling 

van ons bestuurslid Roel van de Brug. Een ander project waarin de vereniging samenwerkt is 

het educatieve archeologische schoolproject “Van Scherf tot Verhaal”. Het AWN 

Archeologiefonds heeft voor het project een bedrag van 5000,00 euro ter beschikking gesteld. 

Het ligt in het voornemen om dit project in het voorjaar af te ronden en te gaan gebruiken. 

1.3 Projecten  

In 2021 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 

 

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. 

 Doorlopend onderzoek naar de actualiteit van gemeentelijke archeologische 

cultuurhistorische waardenkaarten van gemeenten in het werkgebied van de vereniging. 
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 Met de gemeente Assen werd samengewerkt om te komen tot een Archeologisch 

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

2020.  

 Met gemeente Assen is wederom overleg gevoerd over het onderhoud van de 

IJzertijdroute in het Messchenveld, in het noorden van Assen. Inmiddels is de locatie met 

de plattegrond met de IJzertijdboerderij weer zoals dat hoort.  

 AWN-vrijwilligers hielpen mee bij het archeologisch onderzoek bij Adorp. Het onderzoek 

werd uitgevoerd door MUG uit Leek. Een aantal vrijwilligers hebben in de locatie van Leek 

scherven gewassen afkomstig uit de opgraving bij Adorp. 

 De gemeente Midden-Drenthe heeft gevraagd om een ontzanding bij Leebroek te 

begeleiden.   

 In oktober werd door de provinciaal archeoloog van Drenthe gevraagd een vondstmelding 

in Peize te documenteren. Daar was op de plek waar een winterkas werd gebouwd 

aardewerk in een kuil gevonden uit de periode 1000-1100.  

 Met de Stichting Erfgoedpartners wordt in kader van de archeologisch educatie in vorm 

van adviezen samengewerkt.  

 

Educatie en publieksbereik  

 

 In samenwerking met het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de RUG en de 

Studievereniging Bachur van het GIA is voorwerk verricht voor de basiscursus 

materiaalkennis en kennis over technieken in het veld. Het aantal aanmeldingen overtrof 

de verwachting. Door de Covid-19 pandemie kon deze helaas geen doorgang vinden.  

 Op 24 juli vond de Oermarkt in Diever plaats. De vereniging was daar met een 

voorlichtingsstand aanwezig. 

 In Borger is de cursus over de Omgevingswet en Erfgoed  Omgevingswet georganiseerd. 

Zo’n 25 deelnemers uit bebouwd en archeologisch erfgoed uit Noord-Nederland namen 

deel. 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.  

 Ons bestuurslid Pir Hoebe presteerde samen met Dion Stoop (Noorderlijk Archeologisch 

Depot) in een door Erfgoedpartners geproduceerde video over het Laat Paleolithicum. De 

video is gemaakt als vervanging van de gebruikelijke Publiekslezingen Archeologie die in 

Nuis worden georganiseerd. Video ging 18 maart premiere op youtube, waarna er nog 

ruimte was genomen voor vragen vanuit het publiek. De premiere werd door ongeveer 

100 mensen bezocht, en sindsdien is de video zo’n 300 keer bekeken. 

 Fred van den Beemt werkte mee aan het verzamelen van verhalen/anekdotes over 

hunebedden, genaamd “Mijn hunebed”. Dit project wordt uitgevoerd door het GIA en het 

Hunebedcentrum. Alle verhalen zullen worden gepubliceerd op het 

Hunebednieuwscafé.nl.   
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2 Balans en resultatenrekening 

Balans  2021 2020     

per 31 december  € €     

Activa         

 NL29 RABO 0336 3814 68  9522 7849     

totaal activa 9522 7849     

Passiva         

Vermogen         

Begin boekjaar 7011 6619     

Resultaat boekjaar 628 392     

Eind boekjaar 7639 7011     

          

Fonds cursus 498 430     

Vooruit ontvangen cursusgelden (2022) 1330       

Crediteuren 55 408     

totaal passiva 9522 7849     

          

Resultatenrekening      Begroting    

Opbrengsten     2021 2022 

 Retributies  1574 1559 1600 1600 

 inschrijvingen cursussen    1523   2000 

 Overige  68       

totaal opbrengsten 1642 3081 1600 3600 

Kosten         

Cursus   1092   2000 

Bestuurskosten 194 135 290 400 

Statutenwijziging   200     

Jaarvergadering   147 200 200 

Folders   310   200 

Materiaal 374       

Activiteiten     150 150 

Abonnementen/lidmaatschappen 85 85 85 85 

Sponsoring 100 100 100 100 

Website 72 71 125 95 

Bankkosten 119 119 150 120 

totaal kosten 945 2259 1100 3350 

          

Resultaat 696 822 500 250 

Verdeling resultaat         

Fonds cursussen 68 430     

Vermogen 628 392     

totaal resultaat 696 822     



Archeologische Vereniging Noord-Nederland (AWN Afd. 1) 

 

 

6 

 

2.1 Toelichting balans en resultatenrekening 

Alle bedragen zijn opgenomen voor nominale waarde. 

Fonds cursusen 

Het geld dat over is van de gerealiseerde cursussen wordt gereserveerd voor toekomstige 

educatieve activiteiten. Eind ’20 was dit bedrag 430, daar is 68 bij op gekomen vanuit een 

goedkoper uitgevallen factuur van de Basiscursus 2020.  

Vooruitontvangen cursusgelden 

In december ’21 ontvangen betalingen voor de Basiscursus (€ 1150) en de Cursus 

Bouwhistorie (€ 180), beide cursussen worden in ’22 gegeven en zijn in de begroting 2022 

opgenomen onder inschrijvingen cursus (ca. € 2000 verwacht). 

Retributies 

De vereniging ontvangt van de hoofdvereniging AWN een jaarlijkse bijdrage in de vorm van 

een vast bedrag van 2 x  €200 per jaar en een bedrag gebaseerd op het aantal leden van €7,50 

per lid. 

jaar datum leden € bijdrage totaal 

2020 01/01 151 566.25 200 766.25 

 01/07 158 592.50 200 792.50 

     1558.75 

2021 01/01 154 577.50 200 777.50 

 01/07 159 596.25 200 796.25 

     1573.75 

 

Opmerking kascomissie 

De kascommissie heeft een verschil van € 0.54 opgemerkt tussen een reiskostendeclaratie 

(27-07-’21) en het daadwerkelijk gedeclareerde bedrag. Dit is verschil is opgelost door dit 

bedrag af te trekken van de reiskostendeclaratie van 9-04-‘22.  

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 

 Erfgoedpartners Groningen 
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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, door de pandemie zijn de vergaderingen stil gezet.  

 

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.  

 

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.  


