Nieuwe bestuursleden
De NVvA is op zoek naar nieuwe bestuursleden!
Inmiddels heeft zich al één kandidaat gemeld: Petra
Kloosterman. Zij heeft zich al eerder kandidaat
gesteld voor een bestuursfunctie. Bij deze stelt zij
zich nog een keer voor.
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1. Mededeling van het bestuur
Kerstgroet
Het bestuur van de NVvA wenst u een gelukkig
kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar. Wij
danken u hartelijk voor de prettige samenwerking
in het afgelopen jaar en het in ons gestelde
vertrouwen.
Ook in het nieuwe jaar zal de NVvA streven naar
een goede samenwerking met u en met de andere
belangenorganisaties binnen het archeologische
werkveld. Om hieraan nog meer tegemoet te
komen hebben wij onze doelstellingen opnieuw
geëvalueerd en vertaald naar enkele SMART
geformuleerde projecten. Zo zullen wij in het
nieuwe jaar een informatiebijeenkomst
organiseren over de nieuwe omgevingswet en gaan
we komend jaar verder toenadering zoeken tot de
CIfA.
Wij danken u nogmaals, wensen u het allerbeste
voor het nieuwe jaar en hopen op een hele
creatieve en actieve samenwerking.

Mijn naam is Petra Kloosterman. Tot de volgende
algemene ledenvergadering in mei 2016 fungeer ik
als aspirant-bestuurslid. In 2006 ben ik
afgestudeerd aan de UvA (archeologie van
Noordwest-Europa, specialisatie AMZ) en nu dus
bijna 10 jaar in de Nederlandse archeologie
werkzaam. Eerst bij een aantal bedrijven en sinds
enkele jaren als ZZP-er, waarbij ik vooral als
beleidsarcheoloog voor gemeenten werk. De
gemeente Lansingerland is mijn vaste gemeente,
bij de gemeenten Delft en Ede val ik zo nu en dan
in. Vanaf 1 januari ga ik daarnaast twee dagen per
week voor de RCE werken. Kortom, ik heb vele
kanten van de
archeologie gezien
(of ga ik nog zien).
Ik woon In Delft, heb
een man (ook
archeoloog) en twee
kinderen, Hugo van 3
(bijna 4, hoor!) en
Mats van 1. Net
verhuisd naar een
echt huis aan de rand van de binnenstad, dus de
komende tijd is het op orde brengen van dit huis
ook mijn grootste hobby.
Waarom ik mij heb aangemeld als bestuurslid voor
de NVvA? Omdat ik denk dat elke zichzelf
respecterende beroepsgroep een
beroepsvereniging nodig heeft. Daarnaast is de
NVvA de enige archeologenclub in Nederland, die
allerlei soorten archeologen vertegenwoordigt. Ik
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hoop als (aspirant-)lid van het bestuur van de NVvA
de komende jaren een mooie bijdrage aan de
Nederlandse archeologie te kunnen leveren!
Kascommissie
Wij zijn weer op zoek naar leden voor de
kascommissie. Heb je interesse? Laat het ons
weten via voorzitter@nvva.info
ALV 2016
In 2016 staat de ALV gepland op donderdag 19 mei.
Naast de financiële verantwoording zullen ook
onderwerpen als ‘de toekomst van de NVvA’ op de
agenda staan. Via het eerstvolgende NVvA’4tje
zullen we je nogmaals op deze jaarvergadering en
de onderliggende documenten attenderen.
2. Erfgoedwet 2016
Op 8 december 2015 heeft de Eerste Kamer
ingestemd met de Erfgoedwet. Met de Erfgoedwet
wil de overheid het cultureel erfgoed in Nederland
beter beschermen. De Erfgoedwet bundelt de
bestaande wet- en regelgeving voor behoud en
beheer van het cultureel erfgoed in Nederland op
een integrale wijze. Bij het opstellen van de
Erfgoedwet is een aantal algemene uitgangspunten
gehanteerd. In de eerste plaats zijn bij de
samenvoeging van de huidige regelingen en wetten
de beschermingsniveaus zoals die in de huidige
regelingen gelden, ten minste gehandhaafd. In de
tweede plaats zijn, waar mogelijk, ook particuliere
organisaties ingezet bij het behoud van het
cultureel erfgoed. Voorts wordt nog steeds een
redelijk evenwicht nagestreefd tussen de rechten
van de eigenaar van cultureel erfgoed en de
bescherming van het algemeen belang dat zijn
bezit vertegenwoordigt en worden regelingen en
procedures die geen duidelijke toegevoegde

4. Nationaal fonds archeologie
waarde (meer) hebben, geschrapt. Ten slotte zijn
de internationale verplichtingen die Nederland op
het gebied van cultureel erfgoed is aangegaan,
onverkort in het wetsvoorstel meegenomen.
Belangrijkste wijziging voor de archeologie is de
vervanging van het vergunningstelsel voor het
verrichten van archeologische opgravingen door
een stelsel van wettelijk geregelde certificering.
Door zelfregulering in de archeologie een meer
prominente plek te geven, wordt een effectiever
archeologisch kwaliteitsbeleid beoogd.
Naar verwachting gaat de wet op 1 juli 2016 in. Zie
ook de website van de RCE.
In 2016 gaat het bestuur een
informatiebijeenkomst over deze wet organiseren.
Houdt hiervoor onze website in de gaten!

Het zal inmiddels niemand zijn ontgaan dat de
Tweede Kamer heeft ingestemd met een Nationaal
Fonds Archeologie. Daar zijn wij als NvVA natuurlijk
heel blij mee. Hoe dat fonds er precies uit komt te
zien is nog niet duidelijk maar de NvVA praat graag
mee over de invulling van dat fonds. Houdt onze
website in de gaten voor meer informatie!
Vind ons ook op:
Linkedin:
http://www.linkedin.com/groups?gid=3683805&trk=gro
up-name
Discussieer mee over de toekomst van het archeologisch
werkveld, ontwikkelingen in archeologisch onderzoek en
wetgeving, en deel je kennis, nieuwtjes of vragen.
Laat weten wat jíj ervan vindt!
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3. Reuvensdagen 2015
Op 26 en 27 november heeft de 45ste editie van de
Reuvensdagen plaatsgevonden in Zwolle. De NVvA
was één van de sprekers bij de sessie over het nut
en de noodzaak van beroepsverenigingen. Peter
Hinton van het Chartered Institute for
Archaeologists lichtte de Britse situatie toe en de
NVvA de Nederlandse. Daarna is er in gesprek met
de zaal gediscussieerd over de toekomst van de
NVvA en van een archeologische beroepsvereniging
in z’n algemeenheid. Belangrijkste boodschap was
een oproep naar meer zichtbaarheid en het
uitdragen van een duidelijke boodschap. Maar
menigeen was wel overtuigd van het nut en de
noodzaak van een beroepsvereniging.
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