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1. Nieuwe huisvesting NVvA
De registersecretaris heeft vanaf heden
onderdak in het Erfgoedhuis Zuid Holland
in Delft, adres: Oude Delft 116. Het
postadres blijft hetzelfde: postbus 18208,
1001 ZC Amsterdam.
Reden voor de verhuizing is dat Erfgoed
Nederland de meeste detacheringsovereenkomsten heeft beëindigd.
2. Nieuwe registersecretaris
Halverwege december 2007 is een nieuwe
registersecretaris aangesteld. De registersecretaris is werkzaam op woensdag,
donderdag en vrijdag en is dan telefonisch
en per email bereikbaar. Zij stelt zich
hieronder aan u voor.

Maartje Hoogsteyns

Ik
heb
middeleeuwse
archeologie
gestudeerd aan de Universiteit van
Amsterdam en daar tevens een aantal jaren
als
promovenda
gewerkt.
Vanuit
archeologisch oogpunt heb ik me verdiept
in recente theoretische en methodologische
ontwikkelingen binnen de Angelsaksische
material culture studies. In het voorjaar
hoop ik mijn proefschrift te verdedigen.
Ik kijk ernaar uit mee te werken aan het
beroepsregister. Ik beschouw het markeren
en zichtbaar maken van de kwaliteiten van
de individuele archeoloog als een belangrijk
instrument
voor
de
verdere
professionalisering van de Nederlandse
archeologie.
3. Het NVvA-beroepsregister 2008
In het afgelopen jaar is opnieuw discussie
opgelaaid rond de precieze vorm van het
beroepsregister voor archeologen zoals
voorgesteld in de blauwdruk van 2004. Een
beroepsregister is alleen levensvatbaar
wanneer het voor verschillende partijen
binnen het bestel tot nut strekt. Na overleg
met diverse betrokken partijen (RACM,
SIKB, VOiA, ministerie van OC&W en vele
andere geïnteresseerden), is het bestuur tot
de conclusie gekomen dat verandering van
de oorspronkelijke vorm van het NVvAberoepsregister onvermijdelijk is.
Het herziene beroepsregister 2008 wordt
tijdens de komende Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd

Nederlandse Vereniging van Archeologen
aan de leden. Medio januari wordt het per
post en mail verspreid.
Het beroepsregister 2008 zal wat betreft
indeling en benaming nauwer aansluiten bij
KNA 3.1 dan het model uit de blauwdruk.
Wij vinden het met name belangrijk dat
iemands KNA status ook in het beroepsregister is terug te vinden. Tegelijkertijd
blijft het register breed van opzet omdat
ook archeologen die in hun werk niet met
de KNA te maken hebben een plaats zullen
hebben in het register. In het nieuwe model
wordt
voorgesteld
de
periodieke
herregistratie voorlopig te laten vervallen.
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6. Datum eerstvolgende ALV
De eerstvolgende ALV zal plaatsvinden op
vrijdag 22 februari 2008 in Delft
Tijdens de ALV zal het model van het
beroepsregister 2008, met de aangepaste
benaming en indeling worden voorgelegd
aan de leden. Ook zal een voorstel voor
nieuwe statuten worden gepresenteerd. Alle
NVvA-leden krijgen de betreffende stukken
ter voorbereiding in de brievenbus.
7. Bestuurswisseling 2008
Vooruitlopend op de agenda voor de ALV
willen wij een oproep doen voor nieuwe
bestuursleden. Twee bestuursleden treden
namelijk terug. Statutair treden af: Arno
Verhoeven (3 termijnen van 2 jaar), Hans
Oude Rengerink (2 termijnen van 2 jaar) en
Erik Akkerman (1 termijn van 2 jaar). Hans
en Erik stellen zich opnieuw verkiesbaar,
Arno niet.
Esther Wieringa treedt na 3 jaar terug, Peter
Deunhouwer, Mohssine Dahhan, Bram
Jansen en Mark Spanjer blijven aan.

4. Voortgang registratie
De behandeling van aanmeldingen voor het
beroepsregister heeft een tijd stilgelegen,
zodat nu een klein stuwmeer van aanvragen
is ontstaan De deadline voor het indienen
van aanvragen is opgeschort. De
eerstvolgende
vergadering
van
de
Commissie van Toelating vindt 30 januari
plaats. Dan zullen de reeds binnengekomen
aanvragen worden behandeld. Nieuwe
aanvragen kunnen naar Postbus 18208,
1001 ZC Amsterdam worden gestuurd.
Deze worden behandeld in de tweede
vergadering van de commissie in 2008. De
datum hiervan wordt nog bekend gemaakt.
Als het nieuwe model van het register
wordt geïntroduceerd, zullen alle reeds
geregistreerde archeologen opnieuw door
de Commissie van Toelating worden
bekeken.

Wil je je mengen in de discussies rond het
register en helpen het register vorm te
geven? Dan is een bestuurslidmaatschap
iets voor je. Het kost je wel minimaal een
avond per maand. Kandidaten kunnen zich
melden bij de voorzitter.
8. Nieuwtjes uit het bestuur 2007
* Peter Deunhouwer is van baan veranderd
en is in 2007 gemeentelijk archeoloog van
Delft geworden.
* Esther Wieringa startte medio 2007 als
zelfstandig adviseur; haar bedrijf heet
Valletta Advies.

5. Nieuws over de website
Aan de nieuwe website wordt hard gewerkt.
Het is de bedoeling dat de site kort na de
ALV van februari 2008 de lucht in gaat, als
ook het model voor het beroepsregister is
aangepast. Naast actueel nieuws voor de
individuele archeoloog, links en algemene
informatie kan men zich op de nieuwe site
aanmelden voor het beroepsregister.
Bovenal zullen de status en competenties
van geregistreerde archeologen zijn te zien
in een gegevensbestand. Dit register zal
kunnen worden ingezien door leden en nietleden.

Wij wensen alle leden een voorspoedig
2008
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