Korte inhoud NVvA-4tje 20, februari 2005
Aankondiging ALV 18 maart 2005
Notulen ALV 16 december 2004
Ledenaanwas
Website NVvA
ALV 18 maart 2005
Datum: 18 maart 2005
Tijd:
15.00-17.00 uur
Plaats: Amersfoort
Locatie: aula ROB, Kerkstraat 1

Proos, Monique Krauwer, (vsl), en namens het
Werkverband Peter Deunhouwer.
Verder waren 14 leden aanwezig.
Afmeldingen zijn binnengekomen van Suzanne
van der A, Arjen Bosman, Robert van
Dierendonck, Monica Dütting, Jeroen Flamman
en Hans Jongepier
1) Opening. De voorzitter opent de
vergadering om 11.00. Door een NS storing
is nog niet iedereen aanwezig.
2) Mededelingen

Agenda ALV vrijdag 18 maart 2005:
1) Opening
2) Mededelingen
3) Notulen ALV december 2004
4) Beroepsregister:
a) vaststellen blauwdruk register
b) omvorming NVvA tot
registervereniging
c) beheer van het register
5) Financiën 2004, begroting 2005
6) Bestuurswisseling 2005
7) Beleidsplan 2005-2008
8) Bijzondere gebeurtenis
9) Rondvraag
10) Sluiting
LEZING

Nick Shepard van Oxford Archaeology zal een
lezing geven over de ervaringen met
commerciële archeologie in Engeland de
afgelopen jaren. De precieze titel wordt op de
website geplaatst. Aanvang ca. 16.00 u.
Borrel aangeboden door de vereniging
Archeologie in de kroeg
Na afloop van de ALV organiseert het
werkverband veldarcheologie een sessie
Archeologie in de kroeg. Raadpleeg de website
voor tijd en plaats.
Bij punt 3: verslag van de ALV van de
NVvA op 16 december 2004 te Amsterdam
Aanwezig: van het bestuur Heleen Visscher
(vz), Arno Verhoeven (secretaris
en
penningmeester), Hans Oude Rengerink, René

a) Er is van OC&W een aanvullende Subsidie
van € 5.000 ontvangen met bestemming het
redigeren, drukken en de presentatie van de
Blauwdruk Beroepsregister. Door
omstandigheden heeft de officiële
presentatie aan de Staatssecretaris, zoals
oorspronkelijk het plan was, nog niet
plaatsgevonden.
b) In afwijking van de statuten staat de
Ledenlijst voortaan op de website en zal
daar ook bijgehouden worden.
c) Geoplan geeft korting van € 50 aan NVVA
leden bij cursus Archeologie in de
Ruimtelijke Ordening. Informatie over de
cursus is te vinden op: www.geoplan.nl
d) NVVA neemt nu structureel deel aan het
overleg Kwaliteitspartners (gestart in
augustus) Doel: alle kwaliteitspoten in één
systeem samenbrengen, onder regie van
SNA.
e) Vraag van Arno aan de zaal: is NVvA-4tje
via e-mail binnengekomen? Meerderheid:
Ja, soms zelfs twee keer
f) Vraag van het Bestuur: heeft iedereen het
Register inmiddels gekregen? Bij een
meerderheid is dat het geval. Bestuur: als
het Register niet ontvangen is, graag even
melden. Vraag uit de zaal: hoe zit het met
niet-leden? Antwoord: Deze krijgen de
mogelijkheid zich aan te melden en krijgen
dan het Register. We bespreken in de
volgende bestuursvergadering hoe we dat
aanpakken. Daarin nemen we ook mee de
verspreiding onder de circa 150 mensen die
enige jaren geleden kenbaar hebben
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gemaakt op de hoogte gehouden te willen
blijven van de vorderingen met het
BeroepsRegister.
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c)

3) Notulen ALV 19 maart 2004
Het voornemen om ALV te combineren met
ander evenement is gelukt (SNA
beroepsgroepbijeenkomst van vanmiddag)
4) Bestuurswisseling begin 2005 .
o Bestuurswisseling zal plaatsvinden op
eerstvolgende ALV, maart 2005. Het plan
is het Bestuur uit te breiden tot 7 leden. Van
het huidige bestuur zal Heleen Visscher
aftreden; de rest heeft aangegeven aan te
willen blijven. De Commissie Kandidaatstelling, die bestaat uit René Magendans,
Thijs Maarleveld en Roel Brandt, zoekt
actief naar 3 kandidaten. Ieder NVvA lid
kan zich verder kandidaat stellen: graag
schriftelijk indienen, voorzien van 10
ondersteunende handtekeningen, vóór de
volgende ALV, conform statuten.

d)

e)

5) Verslag over activiteiten 2004
a) BVA. Er is tot op heden geen respons
gekomen op ons verzoek actief met het
samengaan van beide verenigingen aan de
slag te gaan; het bestuur BVA is niet te
bereiken. Besloten is nu maar even af te
wachten tot BVA zelf initiatief neemt. Arno
doet een oproep aan BVA-leden om lid te
worden van NVvA.
b) NVvA-4tjes: 3 zijn er dit jaar verschenen
en ze zijn zoveel mogelijk via de mail
verzonden. Inmiddels zijn er 310 leden: 250
ontvangen het NVvA-4tje per email en 60
per post. Vraag aan zaal of er problemen
mee zijn? Jan Schoneveld: ARC is als
bedrijf ingeschreven, maar bij nalezen
ledenlijst blijkt de helft van het personeel er
niet op te staan. Jan Schoneveld stuurt lijst
naar Arno. Andere vraag naar aanleiding
hiervan: hoe zit het met update van
aspirant-leden naar gewone leden? Gaat dat
vanzelf? Arno: Nee, in statuten staat dat je
dat als lid zelf moet aangeven. Vraag: hoe
zie je wat je status is? Antwoord: dat kun je
zien op ledenlijst op website. Arno heeft
overigens het plan om kaartjes te laten
drukken. Vraag: hoe zit het met
“opschonen”wanbetalers? Arno: zeven
leden krijgen nu een herinnering, indien er

f)
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geen reactie daarop komt worden ze in
januari uitgeschreven.
Berichtgeving via website: daar wordt door
Hans Oude Rengerink aan gewerkt, er is
een contract met Olav Odé voor verwerking
van de gegevens; we proberen het up-todate te houden. Reactie uit de zaal: er wordt
wel naar gekeken. Nog even voor de
zekerheid: inlognaam= NVvAlid en
wachtwoord = sceatta
Presentatie op Reuvensdagen : de NVVA
heeft zich gepresenteerd als vereniging via
posters en informatie op de
informatiemarkt, en via de blauwdruk in de
congrestas. Accent van de presentatie van
voorzitter Heleen Visscher lag op de
vervolgstappen, niet op inhoud van het
Register.
Beroepsregister. De voorzitter: afgelopen
jaar is het bestuur vooral daarmee bezig
geweest, naar aanleiding van de reacties op
de ALV van 19 december. De uitwerking
tot het Register zoals het nu is, is tot stand
gekomen met behulp van Gordon advies
(Riemer Knoop) en Thijs Maarleveld. Het
bestuur heeft er zelf ook aan gewerkt,
daarna is de blauwdruk op de website
geplaatst en het commentaar dat daar nog
op kwam is grotendeels ook verwerkt en dit
alles heeft geleid tot de Blauwdruk zoals
die nu voorligt. Deze Blauwdruk is op 9
november 2004 aangeboden aan de Directie
Cultureel Erfgoed (Jan Breimer) en via
DCE aan de Staatssecretaris. Met deze
blauwdruk is opdracht van OC&W
volbracht. De voorzitter dankt nog eens de
leden voor hun inbreng. Nu “rest” nog de
implementatie. Vanuit de zaal feliciteert
oud bestuurslid Dick het huidige bestuur
met het feit dat het Register er nu eindelijk
ligt. De Voorzitter wijst erop dat het
Register echt ook een product is van de
voorgaande besturen en eigenlijk van
iedereen.
NVvA als partner in het overleg Integraal
Kwaliteitssysteem:
Zie NVvA-4tje nr. 19. Als een van de
kwaliteitspartners neemt de NVvA deel aan
het overleg dat onder regie van de SNA
moet bijdragen aan een integraal
kwaliteitssysteem, door het samenbrengen
van de verschillende afzonderlijk
ontwikkelde poten in één systeem. Hierover
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wordt gesproken op de SNA
informatiebijeenkomst vanmiddag.
g) Communicatie met het buitenland: is dit
jaar geen sprake van geweest.
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hierover nog een discussie plaatsvinden tussen
Werkverband en het NVVA bestuur. Het
Bestuur zal vervolgens zijn standpunt bepalen.
8) Het Beroepsregister: implementatie en
consequenties voor de vereniging en voor het
lidmaatschap
Voorzitter Heleen Visscher houdt een korte
presentatie aan de hand van onderstaande
sheets:
I. Implementatie houdt in:
1. Aanpassing KNA (start in januari 2005)
2. Inbedden van het Register in integraal
kwaliteitssysteem
3. Omvorming NVvA tot Registervereniging
4. Operationaliseren Beroepsregister

6) Financiën
Arno (penningmeester) wijst erop dat de
jaarrekening pas bij de ALV in maart kan
worden gepresenteerd, dus nu volgt alleen een
mondelinge uiteenzetting. Er is nu € 19.000 in
kas, inclusief de € 5.000 subsidie van OC&W.
Dit jaar was er een OC&W subsidie van
€ 12.000, maar er is € 14.000 uitgegeven; dus
de € 5.000 extra is wel nodig. Over de
besteding van de rest van de € 5.000 (redigeren,
drukken) moet nog gepraat worden. Dit was
overigens het laatste jaar dat we subsidie kregen
voor het Register, en er moet nog een finale
verantwoording plaatsvinden van de besteding
voor OC&W. Voor het onderhoud van de
website was dit jaar meer geld nodig;
daarentegen zijn de verzendkosten weer
gedaald vanwege versturen NVvA-4tje per
email.

II .Voorwaarden implementatie:
1. Geld
2. Instemming ALV met omvorming NVvA
tot Registervereniging. (Waarom
omvorming? De NVvA wordt beheerder
van het Beroepsregister. Omvorming
betekent statutenwijziging want het
Beroepsregister dient dan toegevoegd te
worden als instrument om het doel van de
Vereniging te bereiken; ook het
Registerreglement moet dan ingebed
worden in de statuten. Omvorming heeft
consequenties voor de leden én voor de
vereniging.

7) Verslag werkverband veldarcheologie
Peter Deunhouwer heeft het jaarverslag (zie
hieronder) binnengekregen van Mark Spanjer.
Inmiddels hebben André Numan en Guus
Lange niet langer zitting in het bestuur van het
werkverband en Peter wil hen hierbij bedanken
voor hun inzet.
Het Bestuur NVVA heeft inmiddels Peter
uitgenodigd om de bestuursvergaderingen bij te
wonen.
Over de Grote Prijs Nederlandse
Veldarcheologie (GPNV), in samenwerking
met Hazenberg Archeologie: de organisatie
verliep niet geheel vlekkeloos en Peter wil
daarom met nadruk de SNA en vooral Benedict
Goes bedanken. Men is blij met winnaar Jan
Roymans en was overigens ook onder de indruk
van de andere nominaties. Vraag aan de zaal:
moet de GPNV nu alleen voor mensen zijn die
beroepsmatig bezig zijn met archeologie, of ook
voor amateur-archeologen? De meningen uit de
zaal zijn verdeeld; aan een kant zou de prijs niet
voor amateurs moeten zijn, omdat de NVVA nu
eenmaal specifiek is voor mensen die
beroepsmatig werkzaam zijn in archeologie,
aan de andere kant is men van mening dat
amateurs niet per definitie uitgesloten moeten
zijn. Marten Verbruggen vraagt zich af wat
AWN Hoofdbestuur ervan vindt. Er zal

III Consequenties omvorming voor de NVvA
als vereniging
NVvA als Registervereniging wordt
verantwoordelijk voor:
1. Functioneren Beroepsregister
2. Onderhoud en actueel houden
Beroepsregister
3. Advisering bij onderhoud en actueel
houden integraal kwaliteitssysteem (KNA
en Beoordelingsrichtlijnen voor
certificering van archeologische bedrijven)
IV Consequenties omvorming voor het
lidmaatschap
Vormen van lidmaatschap van de
Registervereniging:
o Basis Archeologen en Register
Archeologen
o Het fenomeen “aspirant-lid” houdt dan op
te bestaan; ook studenten kunnen geen lid
worden.
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Vragen/opmerkingen uit de zaal n.a.v. deze
uiteenzetting:
Marten Verbruggen: als NVvA een secretaris
gaat aanstellen, is ze daarmee ook werkgever.
Daar moet goed over nagedacht worden!
-Connectie tussen KNA en Register, hoe moet
dat gaan? Eigenlijk is onderschrijven Ethische
Code het enige gemeenschappelijke punt.
Suggestie uit de zaal: Het is beter de
Voorbehouden handelingen niet specifiek te
verbinden aan BA of RA, alleen als voorwaarde
stellen dat men in het Register moet zijn
opgenomen.
- Omvorming tot Registervereniging wordt nu
voor het eerst gebracht; vroeger gingen we uit
van NVvA plus een aparte Registervereniging.
Hoewel het nu in het implementatieverhaal een
logische stap lijkt, wordt de NVvA dan een
one-issue vereniging, waarin geen plaats is voor
bijvoorbeeld studenten of gepensioneerden. Het
Bestuur zou ook alternatieven moeten aangeven
en in elk geval moet in de eerstvolgende ALV
deze omvorming voor akkoord aan de leden
voorgelegd worden.
- Het Beroepsregister zoals dat nu voorligt moet
ook door ALV nog vastgesteld worden.
Riemer Knoop heeft een zorg: er komt nu een
(gesubsidieerde) overgangsperiode van 3 jaar.
Daarna moet de toestand stabiel zijn en moet de
Vereniging het onderhoud van het Register zelf
kunnen dragen, ook financieel. Is er enig idee
over het aantal dat zich daadwerkelijk zal
inschrijven? Arno: nu zijn er ca 300 leden; we
denken aan een groei tot 500 leden.
Heleen: kortom: voor volgende ALV zal het
vaststellen van het Register én het akkoord tot
omvorming tot Registervereniging op de
agenda staan. Het Bestuur zal zorgen voor een
toelichting op deze punten bij de uitnodiging
voor de ALV.

1. Alle leden worden voorlopig ingeschreven
als Basis Archeoloog op het moment dat
het Beroepsregister in werking treedt
Voorwaarden:
a. Minstens 3 maanden lid van de NVvA;
b. Contributie is betaald;
c. Binnen 3 jaar officiële herregistratie.
2.
Als men korter lid is, of aspirant-lid: dan
is inschrijving conform het
Registerreglement noodzakelijk
VI Wat kost het lidmaatschap van de
Registervereniging?
o
Lidmaatschap: € 125 per jaar
o
Entree: € 100 (eenmalig)
VII Wat heb je aan het lidmaatschap van de
Registervereniging?
1. Erkenning van je beroepsmatige kennis en
ervaring
2. Kenbaarheid van je individuele
aandachtsgebieden
3. Het is noodzakelijk om KNA handelingen
al of niet te mogen uitvoeren
4. Het is een bescherming tegen handelen
buiten competenties
5. Hulpmiddel professionalisering
6. Discussieplatform professionalisering
7. Betrokken bij onderhoud en actueel houden
KNA en Beoordelingsrichtlijnen voor
certificering van archeologische bedrijven
VIII Hoe gaat de omvorming tot
Registervereniging?
1. Het Bestuur vraagt de ALV (begin 2005)
om instemming voor omvorming /
statutenwijziging
2. ALV stelt zittend bestuur aan als
Overgangsbestuur
3. ALV geeft het Overgangsbestuur mandaat
voor het uitvoeren van de
overgangsregeling:
a. Nadere uitwerking overgangsregeling
b. Statutenwijziging
c. Instellen Commissies
d. Aanstellen secretaris
e. Vaststellen startdatum Beroepsregister

9) Beleidsplan 2005-2008
Het is tijd voor een nieuw beleidsplan.
Standpunt van de ALV over de omvorming
(dus statutenwijziging) van de NVvA tot
Registervereniging is bepalend voor inhoud van
een nieuw beleidsplan. Dus pas nadat dit
standpunt bekend is zal worden begonnen met
het schrijven van het nieuwe beleidsplan.
10) Rondvraag.
Wordt geen gebruik van gemaakt.
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Dit jaar hebben wij afscheid genomen van twee
van de bestuursleden, die beide lid zijn van het
werkverband vanaf het eerste uur. Guus Lange
is als secretaris opgevolgd door Peter
Deunhouwer en André Numan heeft de hamer
doorgegeven aan Mark Spanjer. Wij willen
André en Guus graag bedanken voor hun
inspanning en inbreng door de jaren heen.

11) Datum volgende ALV:
Deze zal plaatsvinden op 18 maart 2005 te
Amersfoort.
12) Sluiting.
De Voorzitter dankt de aanwezigen voor hun
komst en nodigt hen uit voor een broodje, in
afwachting van de SNA bijeenkomst diezelfde
middag.

Het bestuur van het werkverband heeft dit jaar
een mondeling verslag gekregen van het
Europese project Training the Trainers waar
vorige jaar ook over is bericht. In het kader van
de evaluatie van het project hebben wij laten
weten dat wij geloven dat het heeft voldaan aan
de kern van het project ontwerp. Het is onze
hoop dat de lessen die zijn geleerd ook in ruime
mate in de Nederlandse Archeologie benut
zullen worden en dan met name om startende
archeologen met name het veldwerk beter te
laten beheersen.

Bij punt 5 ALV maart 2005, Financiën
Inkomsten NVvA
saldo per 1-1-2004
contributie
Min.OC&W

€ 1.653,62
€ 18.291,18
€ 19.757,99

€ 39.702,79
Uitgaven NVvA
verenigingskosten
beroepsregister

-€ 3.980,27
-€ 14.456,20

saldo per 31-12-2004
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- € 18.436,47
€ 21.266,32

Het Werkverband Veldarcheologie NVvA heeft
in november in samenwerking met Hazenberg
Archeologie voor de tweede maal de Grote Prijs
der Nederlandse Veldarcheologie georganiseerd
en uitgereikt. Opvallend was dat dit jaar de
genomineerden alle amateur-archeologen waren
of zo waren begonnen. Hun nominaties waren
allen met zorg en aandacht geschreven en vaak
breed ondersteund. Het is nu wel het moment
om met nadruk erop te wijzen dat deze prijs niet
alleen voor amateurs is. Het bestuur van het
werkverband hoopt en verwacht dat volgend jaar
ook meer professioneel actieve archeologen
zullen worden genomineerd. Wij kennen in ieder
geval voldoende goede archeologen, maar als
bestuur is het ons niet toegestaan ze te nomineren. In dit geval rekenen wij dan ook op u.

Bij punt 6 ALV maart 2005,
bestuurswisseling
Het plan is het bestuur uit te breiden tot 7 leden.
Van het huidige bestuur treedt voorzitter
Heleen Visscher af; de rest is herkiesbaar.
Nieuwe kandidaten zijn Sander Smit, Esther
Wieringa en Peter Deunhouwer.
Jaarverslag van het Werkverband
Veldarcheologie NVvA over 2004
Het Werkverband heeft in 2004 een relatief
rustig jaar gehad. Een soort van korte break. Dit
is enerzijds veroorzaakt doordat veel van de
bestuursleden veel verplichtingen hadden
buiten het werkverband. Anderzijds omdat wij
besloten hebben het bestuur van de NVvA alle
ruimte te geven voor de zo noodzakelijke
afronding van het Beroepsregister. In dat licht
denk ik dan ook dat wij het bestuur mogen
feliciteren met de succesvolle geboorte na een
zware en door vele met velen uren activiteit
doormaakte zwangerschap.
Hierdoor zijn wij als werkverband, net als het
hoofdbestuur, dan ook gedwongen ons te
oriënteren op de nieuwe invulling van de
vereniging en het werkverband. Daar is dit jaar
in de onderlinge discussie dan ook de nodige
aandacht aan besteed.

Na een succesvolle uitreiking van de Prijs
tijdens de Reuvensdagen te Alkmaar mochten
wij vele leuke reacties vernemen. In de persoon
van Jan Roymans hadden wij een mooie
winnaar.
Ook dit jaar heeft de eerste van de al eerder
aangekondigde café-sessie plaatsgevonden. In
Leiden kwamen 14 archeologen onder de
noemer Archeologie in de Kroeg bijeen om te
spreken over wat hen bezig houd. Het eerste
wat opviel is dat het veel tijd en energie vergt
om een dergelijke schijnbaar simpele
bijeenkomst te organiseren. Verder blijkt dat
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het verder moeilijk is om een met name wat
ouder publiek aan te spreken hoewel wel
duidelijk ook deze groep was benaderd.
Uit het gesprek bleek dat er een grote
onduidelijkheid is bij een groot aantal
archeologen over de rol en taken van de NVvA
in het algemeen. De beelden over het
beroepsregister liepen duidelijk niet synchroon
met de ontwikkelingen van de laatste twee
jaren. Er bestond ook een verwachting dat de
NVvA zich meer als een vakbond zou gaan
opstellen. Hoewel dit duidelijk niet de
bedoeling van de NVvA is blijkt hier wel een
grote behoefte aan te zijn bij een groot aantal
van de aanwezigen. Mogelijk een onderwerp
waar in de toekomst meer naar gekeken dient te
worden. Een felle maar wel goede discussie
barste los toen de studenten vroegen om een
bemiddelende rol voor stageplaatsen. Iets wat
voor hen een duidelijke bron van zorg is.
Vooral de ouderen zagen daar weinig in. Het
illustreert echter heel duidelijk dat beelden en
verwachtingen tussen verschillende groepen/
instellingen nogal afwijken van de
werkelijkheid. Het is ons idee dat deze ene
sessie wel heeft bijgedragen met het bijstellen
van deze beelden en er aan heeft bijgedragen
dat wat kloofjes zijn overbrugd.
Het werkverband wil ook in het komende jaar
verder gaan met deze Archeologie in de Kroeg
bijeenkomsten en de resultaten gebruiken om
ons en het Hoofdbestuur te voeden met
informatie wanneer wij naar de toekomst
kijken.
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Bij punt 4 ALV maart 2005: Beheer
Beroepsregister: onderbrengen bij de
NVvA?
Op de ALV van 18 december hebben wij als
bestuur van de NVvA aangekondigd dat in de
eerstvolgende ALV het Beroepsregister zal
worden vastgesteld en dat de leden dan tevens
gevraagd zal worden te stemmen over het
beheer van het Beroepsregister. Op de ALV van
18 december bleek niet duidelijk te zijn waarom
in het Beroepsregister de keuze is gemaakt voor
de NVvA als beheerder van het Beroepsregister
en dus omvorming van de NVvA tot
Registervereniging. Wij hebben toen beloofd
dit nader toe te lichten bij de uitnodiging voor
de eerstvolgende ALV en doen dat hieronder.
Wij hopen dat deze toelichting u helpt een
mening te vormen over het beheer van het
Beroepsregister.
Tijdens de totstandkoming van de huidige
blauwdruk voor het beroepsregister is het
beheer diverse keren aan de orde geweest. Toen
is ook elke keer de voorkeur uitgesproken om
in elk geval de eindverantwoordelijkheid van
het beheer bij de NVvA onder te brengen.
Hieronder een overzicht met de destijds naar
voren gebrachte argumenten:
1. Begin 2003 zijn bilaterale gesprekken
gehouden ten behoeve van de huidige
blauwdruk voor het Beroepsregister. Uit
deze gesprekken blijkt dat weinigen van de
beroepsgroep het standpunt begrijpen dat
de NVvA niet zelf de registerbeherende
instantie wil zijn. Alleen de BvA wil niet
dat het beheer uitsluitend bij de NVvA
komt te liggen vanwege de bredere werking
van het Beroepsregister;
2. Tijdens het ronde tafelgesprek van 26 mei
2003 zijn diverse opties ter sprake gekomen
voor de organisatorische kant van het
beheer:
a) Onderbrengen bij het toekomstige
College voor de Archeologie;
b) Onderbrengen bij de NVvA;
c) Onderbrengen bij een door de NVvA /
BvA gecombineerd beheerd extern
administratiebureau.
3. De voorkeur ging uit naar optie c omdat de
geregistreerden (= leden van de vereniging)
dan in principe directe zeggenschap hebben
over het Beroepsregister. In het geval van

Een ding staat voor het Werkverband echter
vast. Nu het beroepsRegister is afgerond
herinneren wij het bestuur eraan dat de belofte
aandacht te besteden aan een onderwerp dat
leeft onder veel van de leden van het
Werkverband en de Vereniging in het
algemeen: de kwaliteits-discussie. De laatste
drie maanden worden leden van het bestuur
regelmatig aangesproken om weer iets te
ondernemen over de, inhoudelijke, kwaliteit
van ons vak. Dit onderwerp leeft duidelijk en in
de ogen van het bestuur van het werkverband
en lijkt ons een mooi speerpunt van een
vereniging van archeologen.
Wij zien er naar uit om het volgende jaar samen
met het hoofdbestuur met enkele al genoemde
zaken aan de slag te gaan.
Het
Bestuur
van
het
Werkverband
Veldarcheologie NVvA
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371 De Jong-Lambregts, A. (ALKMAAR)aspirant-lid
372 Mars, A. (GASSELTE)
lid
373 Bloo, S.B.C. (GOUDA)
lid
374 Tebbens, L.A. (UTRECHT)
aspirant-lid
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een stichting (optie a) verliezen de
geregistreerden in principe hun
zeggenschap. Tegen optie b pleit het als
elitair ervaren karakter van de NVvA, dat
als een van de knelpunten naar voren kwam
tijdens de bilaterale gesprekken in 2003.
Optie c sluit daarnaast aan bij het beoogde
samengaan van de NVvA en de BvA.
(Pogingen om samen te gaan zijn inmiddels
gestaakt gezien de onbereikbaarheid van
het bestuur van de BvA [zie notulen ALV
NVvA 18 december]). Daarnaast bestaat de
keuze om de uitvoering van het beheer uit
te besteden, terwijl
eindverantwoordelijkheid bij de
Registervereniging blijft (optie c).In de
blauwdruk van oktober 2004 is, op advies
van Knoop & Maarleveld, de NVvA naar
voren gebracht als beheerder van het
register. Het belangrijkste argument
hiervoor is de zeggenschap van de leden
(zie toelichting punt 2.a). Daarnaast geldt
als argument: de continuïteit van de
verhoudingen en de bevoegdheden van de
leden en van het bestuur als het beheer bij
de NVvA wordt ondergebracht (zie
blauwdruk paragraaf 6.1 p. 58).

Contributie
Acceptgirokaarten voor de contributie over
2005 worden in week 10 verstuurd. We hopen
dat u de contributie snel betaald, dat bespaart
het sturen van herinneringen. Op dit moment
hebben 13 leden hun contributie over 2004
(€ 35,-) nog niet betaald.
Drie leden hadden een betalingsachterstand van
twee jaar en zijn na een laatste bericht uit de
vereniging geschreven.

Tot zover de argumentatie voor het
onderbrengen van de eindverantwoordelijkheid
voor het (onderhoud van) het beroepsregister
bij de NVvA. Daarbij is het idee om de
concrete uitvoering daarvan uit te besteden.
Ook daar zitten wat practische haken en ogen
aan, die wij graag in de komende ALV aan U
willen voorleggen.

Website NVvA
De website (www.nvva.info) is weer
bijgewerkt. Specifieke informatie voor NVvAleden is exclusief beschikbaar door middel van
een wachtwoord. Dit wachtwoord is voor de
komende periode: sceatta. Achter dit
wachtwoord zullen onder andere de notulen van
ALV’s verborgen zijn.

Ledenaanwas
De vereniging groeit nog steeds. In februari
2005 heeft de NVvA 280 leden en 50 aspirantleden. Van de leden zijn 35% vrouw en 65%
man.
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Hoewel de ledenlijst op het web is te
raadplegen, nemen wij in het vervolg de namen
van nieuwe leden op in het NVvA-4tje. Sinds
november 2004 zijn de volgende personen
ingeschreven:

Voor vragen/opmerkingen:
NVvA
Postbus 18208
1001 ZC Amsterdam
e-mail secretariaat: zie link www.nvva.info
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