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Vergadering DB  16 maart 2017   I   Notulen 

ALV op 30 maart te Tiel, inloop 13:00 uur. 

Aanwezig:  Maarten Wispelwey, Ria Berkvens, Anja van Zalinge, 

Maarten Groenendijk, Masja Parlevliet , Marloes Müller (notulen)  

Verhinderd:  Nico Arts, Ilse Schuuring.  

 

 

Volgende ALV wordt in Tiel gehouden, alwaar Ilse ons zal verwelkomen én een 

rondleiding zal verzorgen bij opgraving. Geen tijd en ruimte voor borrel na ALV.  

Programma ALV: 

13:00 uur inloop 

13:15 - 13:30 uur : intro Medel opgraving door Ilse  

13:30 – 15:30 uur : start ALV (max. 2 uur)  

15:30 - 16:30 uur : rondleiding 

 

 

1 SIKB opvolging  I 10 minuten 

Annet Bakker heeft aangegeven geen ruimte meer te hebben om in SIKB plaats te 

nemen. Opvolging nodig. Maar: hoe belangrijk is het eigenlijk dat CGA in SIKB zit? 80% 

van de tijd gaat het niet over archeologie. MP denkt dat het een idee is iemand van 

Stichting Reuvens te vragen. Kan zich niet voorstellen dat ze niet zouden willen. MG 

zou dit toejuichen. “Het gaat vaak over iets anders, maar áls het over archeologie gaat, 

moet er een archeoloog zitten.” MW heeft gesprek volgende week over toekomst 

CCvD. 

 

2 Intervisie, certificering en registratie I  20 min 

RB heeft 67 gemeenten gevraagd naar hun plan. Daarop hebben 54 gemeenten/regio’s 

gereageerd. Op ALV zal ze korte toelichting op de cijfers geven. O.a.: 20 gemeenten 

gaan certificeren, 25 registreren.  

RB neemt constante discussie waar; kunnen we binnen Convent ook voeren. Sommige 

gemeenten gaan bij elkaar auditen. Zouden we dit ook regionaal kunnen oppakken? Of 

met diegenen die willen? MG vindt het goed plan, hij staat open voor kritiek. MP 

vraagt wie dit gaat organiseren als we zonder externe audit doen ? MG denkt aan vast 

kader, waarmee we daadwerkelijk bij iemand in de keuken kijken. Twee archeo logen 

op bezoek bij nummer drie, terugkoppeling via feedback formulier.  Altijd winst om in 

gesprek te gaan. MW gaat ook graag in discussie en staat open voor kritiek. MP vraagt 
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of dit verder geen consequenties heeft? RB zegt dat het gaat om het leren van elkaar. 

RB zal op ALV vragen of er behoefte is een gezamenlijke KNA cursu s te volgen. MP ziet 

een kans op een eenvoudige wijze binnen te komen. “Ik pleit op ALV voor certificering 

en registratie. MW vraagt of zij dit – en intervisie- op ALV wil vertellen? Een ‘ja’ tegen 

certificering, omdat het nu eenvoudig is, onderhoudseisen op papier staan en het als 

senior archeoloog is.  

 

3 RCE bezoek 16 maart : terugkoppeling geven I 15 min 

 OLO 

 Kenniskaart 

 2 data RCE  

 Protocol verwachtingskaarten 

 Archeologiefonds: Masja vanuit St. Reuvens iets over vertellen  

 Erfgoed telt – project van Joost Kuggeleijn. MM vraagt hem wat er is gemaild.  

 Bevoegd gezag bij rijksmonumenten; MW vraagt na bij Marjolein Verschuur  

 

4 Omgevingswet I 10 min 

RB zal in ALV toelichten; verstoringsonderzoek als methode om makkelijker verstoorde 

gronden vast te stellen.  

 

5 Visiestuk I 10 min 

Visiestuk maakt MW af en stuurt dit aan Arnold met vraag of hij offertes wil opvragen, 

als stap richting onderzoek (van het imago van het Convent) en de interne denksessie. 

(met volgende personen: Davy Kastelein, Bart Vermeulen, Monica Al kemade, Charlotte 

Peen, Maarten Wispelwey, Anja van Zalinge, Ria Berkvens, Peter Bitter)  Bestuur heeft 

in vorige ALV Mieke Smit en Esther Wieringa genoemd. De naam Nathalie Vossen 

wordt vandaag genoemd. Zodra CGA visiestuk af is, graag binnen twee weken of fertes. 

 

6 Nieuwe website I 5 min 

Een nieuwe website komt weer ter sprake. De huidige site komt gedateerd over en is 

nogal naar binnen gericht. MM vraagt: wachten op uitkomst onderzoek naar imago?  

Bestuur besluit tot vernieuwen. Meer ruimte voor forum, makkelijker maken om op 

elkaar te reageren en docjes/plaatjes eraan te kunnen hangen.  MM vraagt offertes 

aan. 

 

7 Jaarlijkse contributie  I 5 min 
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MM noemt de jaarlijkse verhoging op de contributie van 4 %. Er zullen regio’s en 

gemeenten zijn bij wie de jaarlijkse contributie nu boven de €1000 zal komen. Dit voelt 

ontzettend hoog. Misschien geen verhoging dit jaar? Unaniem: geen verhoging dit jaar. 

Aansluitend hierop: kan Nico weer een keer inzicht in de f inanciën geven? Begin- en 

eindstand. 

 

Actiepunten:  

 MP checkt bij St. Reuvens of er belangstelling is  om in SIKB plaats te nemen. 

 MP licht in ALV standpunt bestuur toe: certificering, registratie en intervisie  

 RB checkt op ALV of er behoefte is aan gezame nlijke KNA cursus  

 RB licht in ALV verstoringsonderzoek toe.  

 MM vraagt bij Joost Kuggeleijn naar mail over project Erfgoed telt  

 MM vraagt offertes website op 

 MW maakt visiestuk compleet  en stuurt dit aan Arnold met vraag of hij offertes 

bij Mieke Smit, Esther Wieringa, Nathalie Vossen wil opvragen.  

 NA geeft update financiën CGA 

 

 

 

 

 

 

 


