
Beste collegae, 

In mei 2013 heeft Arnold Carmiggelt een document opgesteld met de titel:   

CGA: wie zijn we en waar gaan we heen?  

In dit document werd onze missie als volgt omschreven:  

Het Convent van Gemeentelijk Archeologen (CGA) is een vereniging van archeologen, die structureel 
verbonden zijn aan een of meerdere gemeenten. Het CGA streeft naar structurele aanwezigheid van 
archeologische expertise in een gemeente. Op deze wijze is kwaliteitsvolle gemeentelijke 
archeologie het beste geborgd, waarbij rekening wordt gehouden met archeologische, politiek-
bestuurlijke en maatschappelijke belangen. 
 
Om invulling te geven aan de missie van het CGA zal het CGA de komende jaren zich bezighouden 
met twee hoofdtaken: 
 
1. De belangen behartigen van de gemeentelijke archeologie in Nederland (“diplomaat-rol”) 
2. Een platform zijn voor haar leden (“sociëteit-rol”) 

 

In het stuk van Carmiggelt was een boodschappenlijstje toegevoegd. In de afgelopen jaren hebben 

we hier als CGA invulling aan gegeven. Bijvoorbeeld het aanstellen van accounthouders.  

Dit voorjaar is in onze opdracht een onderzoek uitgevoerd door Valletta-advies en pro-Erfgoed. Dit 

heeft het document: Verkenning, belangenbehartigende rol CGA opgeleverd.  

 

Hierin worden drie toekomstscenario’s omschreven: 

 

- Scenario 0 Het Convent blijft primair een laagdrempelige vereniging voor de eigen leden en 

doet niet aan belangenbehartiging. 

 

 

- Scenario 1 Het Convent blijft primair een laagdrempelige vereniging voor de eigen leden en 

doet incidenteel (wanneer nodig) aan belangenbehartiging. 

 

 

- Scenario 2 Het Convent gaat naast het zijn van een laagdrempelige vereniging voor de eigen 

leden ook een bestuurlijk platform optuigen (à la de FGM). Dit platform bestaat uit 

bestuurders die wanneer nodig voor lobby ingezet kunnen worden. Dit vereist geen mandaat 

vanuit de leden, wel een gezamenlijk standpunt. Het CGA is nu primair een informele 

vereniging. Dit scenario houdt de grootste koerswijziging in en vereist meer een 

‘helicopterblik‘ dan nu het geval is. 

 

Aan de leden de vraag welk scenario/koers het CGA moet volgen. 

 



Daarnaast zijn verschillende discussies gevoerd over CGA-standpunten en koers. Het is belangrijk dat  

het bestuur en de accounthouders uitdragen wat de meerderheid onderschrijft. Hiertoe zijn er een 

paar standpunten, mogelijk met nieuwe in te brengen tijdens de ALV, die we weer scherp in beeld 

willen brengen.  

Punten : 
 

1. Reageren op kritiek, genoemd in de interviews Valletta Advies;  

2. De 3 scenario’s, genoemd in Valletta Advies;  

3. Spelregels van het Convent;  

4. Moet de archeologisch deskundig van een gemeente een archeologische Bachelor of Master 
zijn?  

5. Samenstelling van de leden; wie kan er lid zijn? Beleidsarcheologen / gravende archeologen / 
erfgoed medewerkers?  

6. Onze leden (gemeenten) betalen contributie. De liquide middelen van het CGA blijven 

groeien. Waaraan willen wij een financiële bijdrage leveren? En waarvoor niet? Moet de 

contributie aangepast worden? 

 


