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1. Vertrek van de registersecretaris
De registersecretaris Ilona van der Weide-Haas
heeft per 1 oktober een andere betrekking
aangenomen en gaat de NVvA dus verlaten.
Wij zijn naarstig op zoek naar een nieuwe
secretaris, maar op het moment van schrijven is
dit nog niet gelukt. Het is een functie voor
maximaal 24 uur per week.

registratie als RAR vindt de Commissie een
literatuurlijst wenselijk.

2. Huisvesting van het registersecretariaat
De registersecretaris heeft de afgelopen
maanden onderdak gehad bij Erfgoed
Nederland aan de Herengracht in Amsterdam.
Erfgoed Nederland, waarin de SNA is
opgegaan, wil de detachering en huisvesting
echter niet voortzetten zodat we naast een
nieuwe secretaris ook nieuwe huisvesting
moeten zoeken. We proberen dit samen te doen
met enkele andere verenigingen die de
Herengracht moeten verlaten.

5. Geen ALV op 5 oktober
Helaas ziet het bestuur zich genoodzaakt de
ALV op te schuiven. Dit heeft verschillende
redenen. Allereerst zijn de twee belangrijkste
onderwerpen voor de komende ALV, de
statutenwijziging en aanpassingen van de
blauwdruk, nog niet voldoende gevorderd.
Vervolgens speelt mee dat het zoeken naar een
nieuwe registersecretaris en huisvesting zaken
zijn die veel tijd vergen van het bestuur.
We proberen bij het prikken van een nieuwe
datum geen andere belangrijke congressen of
bijeenkomsten te kruisen.

Dit alles heeft wel tot gevolg dat het
registersecretariaat de komende weken niet zal
functioneren. De deadline voor het indienen van
aanvragen tot (her) registratie schuift door deze
omstandigheden op van 1 oktober naar
1 november.
3. Commissie van Toelating
De Commissie van Toelating is op 14
september voor het eerst bijeengekomen om
aanvragen tot inschrijving als basis- of
registerarcheoloog te bespreken. Aanvragers
hebben inmiddels bericht gekregen. Een relatief
vaak voorkomend probleem is dat men een
direct leidinggevende als referent heeft
opgegeven. Volgens de reglementen mag dit
niet. Bij het beoordelen van aanvragen tot

4. Vernieuwing van de website
Een bedrijf gaat de website van de NVvA
geheel herzien, zodat we binnenkort weer
actuele informatie via het web kunnen
aanbieden.

6. Oproep voor nieuwe bestuursleden
Hoewel het nog ver weg lijkt, willen wij nu al
een beroep doen op u als lid om na te denken
over een bestuursfunctie. In principe moet het
aantal bestuursleden oneven zijn, zodat nu nog
een vacature is in het acht leden tellende
bestuur. Bovendien heeft Arno Verhoeven
besloten de voorzittershamer bij de volgende
ALV neer te leggen.
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