
1 
 

1 
 

Vergadering DB 28 juni 2017   I   Notulen 

ALV op 6 juli 2017 te Utrecht, restaurant Se7 en, Mariaplaats 7 

Aanwezig:  Maarten Wispelwey (MW), Masja Parlevliet (MP), Maarten Groenendijk  

(MG),Marloes Müller (MM, notulen)  

Verhinderd:  Nico Arts, Anja van Zalinge, Ria Berkvens, Ilse Schuuring  

 

1 Certificering en beroepsregister + 2 Evaluatie BRL en KNA 

Tijdens de ALV zullen Ria en Ilse hierover de stand van zaken van geven. Ria heeft 

geïnventariseerd : de meeste gemeenten zijn inmiddels gecertificeerd (d eze maand 

nog 4-6 gemeenten). MP merkt op dat RCE nu ook gecertificeerd is en MW vraagt zich 

af wie hen controleert. Bij de meeste gemeenten is dit goed gescheiden. MW vraagt 

dit a.s. maandag tijdens CCvD vergadering na.  

Tim de Ridder heeft MW naar de onderhoudseisen gevraagd en wil polsen op de ALV 

hoe anderen denken over het voldoen aan alle eisen. MP wil niet alle pro’s en contra’s 

van iedere gemeente behandelen tijdens ALV  (tijdgebrek). MW stelt dat de tabel 

daarvoor ingevuld kan worden. Overigens merkt MW niet dat leden elkaar op de 

hoogte houden over bijv.  het  kwaliteitsmanagementsysteem. MG denkt dat op kleine 

schaal leden wel degelijk informatie uitwisselen hierover . 

Er is nog wat onduidelijkheid over wel/niet verplichte karakter van beroepsregister. 

Ook voor niet-verplichte onderdelen kan je je opgeven. Er zijn gevallen bekend van 

mensen die de verkeerde opleiding hebben (bijv. niet -Europese archeologie) en 

daarom niet zijn toegelaten. Genoemd wordt Sigrid van Roode (Provinciaal archeoloog 

Gelderland) en Leo Smole (Veldarcheoloog Arnhem). MW heeft Sigrid geadviseerd een 

verzoek aan CCvD te sturen.  

 

3  In- en externe contacten (VNG, RCE, SIKB, VOiA, Reuvens en Archeologie 3.0)  

Update geven tijdens ALV over de contacten. M P wil melden dat we op regelmatige 

basis overleg hebben met RCE en daarbij altijd op het belang van goede communicatie 

wijzen. 

 

4 Kenniskaarten 

Bestuur zal aankondiging maken dat in het middagprogramma met Barbara Speleers en 

Roel Lauwerier (RCE) de kenniskaarten en waardekaarten worden behandeld. Tevens is 

er ruimte (tijd) gereserveerd voor discussie. MM geeft door aan Barbara Speleers dat 

de laatste 20 minuten besteed kunnen worden aan wat ter tafel komt tijdens ALV.  
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5 Verwachtingskaarten 

MW: Ria, Davy en Carla zijn hiermee bezig. Door hen zal toelichting gegeven worden. 

Opmerkingen en frustraties over Verwachtingskaarten zijn inmiddels bekend. “Zolang 

het maar geen verplicht protocol gaat worden ”, zegt MW . “In het algemeen geldt: 

wanneer er géén goede uitvraag is, kunnen we geen kwaliteit garanderen. Roep om 

archeologische deskundigheid bij gemeenten, ook door bedrijven. Amendement van 

Ronnes is eveneens roep om deskundigheid.”  

 

6 Financieel decennium verslag 

Nico zal verslag geven. Michel Groothedde en Ronald van Genabeek controleren. 

 

7 Afscheid Nico Arts en voorstellen nieuwe penningmeester  

MG merkt op dat het voor de nieuwe penningmeester, tevens bestuurslid, belangrijk is 

om de vergaderstructuur duidelijk te maken. Het is positief dat er af en toe wat 

beweging in het bestuur komt. Tijdens de ALV nemen we afscheid van Nico en stelt het 

bestuur Huibjan voor als kandidaat penningmeester. 

 

8 Studie naar balans bureauonderzoek en veldwerk  

Ria zal dit tijdens de ALV toelichten.  

 

9 Project enquête CGA ( Esther/Nathalie)  

MW, MP en Arnold Carmiggelt zullen dit toelichten. Vraag  is: wat is er al 

gecommuniceerd? Aan Arnold wordt gevraagd of hij volgende week na de ALV dit punt 

met MW en MP kan doorspreken.  

MP meldt dat bestuur vier te interviewen personen zou aanleveren. Voorstel  is om 

leden te kiezen die ieder op eigen wijze betrokken zijn bij CGA. MP dacht aan: 

 Maarten Wispelwey (akkoord)  

 Arnold Carmiggelt  

 Erik Peters 

 Leonie Weterings-Korthorst 

Daarnaast zal er met verschillende stakeholders na de zomer afspraak worden 

gemaakt. Ook dit moet nog met Esther en Nathalie besproken worden, want: welke 

stakeholders? Neprom, VNG, VOiA, AWN, paar bedrijven, provincie worden genoemd. 

MW kan alvast eens bij CCvD-leden checken. Het gaat om belangenbehartiging: is bijv. 

in dit geval Waterschap relevant? En de politiek? MP zal mailen. 
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10. CGA website 

Opdracht voor het maken van een nieuwe CGA website is uitgezet namens bestuur bij 

ZIPP webdesign (www.zippdesign.nl). MM begeleidt nieuwe website. Wil graag recent 

en goed beeldmateriaal vragen aan de leden.  

 

11. Leidraad voor stadskernonderzoek 

Ronald van Genabeek heeft via de mail aan het bestuur gevraagd of er tijd ingeruimd 

kan worden om dit punt te bespreken.  Maken we tijd voor in vergadering, MM vraagt 

of hij dit zelf wil toelichten in ALV.  

 

12.Onderzoeksverslag Leiden Leadership Programme Team  

MG heeft rapport van de studenten universiteit Leiden doorgestuurd. Mooi rapport, 

hebben goed gekeken, zegt MG. MP vraagt of we ze voor een volgende keer in het 

middagprogramma kunnen uitnodigen.  Vergaderstuk komt nu al op de website. Tevens 

voorstel om in ALV de intervisies weer te noemen. MP en MG gaan voor intervisie bij 

MW op bezoek. 

 

Wat verder ter tafel kwam: 

 Brandweerklussen Apeldoorn; MP zal in rondvraag ALV benoemen 

 Het gunnen van een opdracht – en de consequenties hiervan. MP noemt 

voorbeeld waarvan ze recent hoorde dat het niet helemaal goed ging. Gaat 

telefonisch contact opnemen.  

 

Actiepunten: 

 Tijdens de ALV de stand van zaken geven over 
certificering en beroepsregister + Evaluatie BRL en 
KNA 

 

Ria en Ilse 

 Vraag aan CCvD: wie controleert RCE (is nu ook 
gecertificeerd) 

 

Maarten W. 

 Doorgeven aan Barbara Speleers dat laatste 20 
minuten vrij te besteden zijn aan wat ter tafel komt 
tijdens ALV. 

 

Marloes 

 Toelichting geven over de verwachtingskaarten tijdens 
ALV 

 

Ria, Davy en Carla  

 Decennium verslag financiën toelichten Nico 
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 Studie naar balans bureauonderzoek en veldwerk 
toelichten  

 

Ria 

 Project enquête CGA (door Esther/Nathalie)  toelichten 
 
 

 Alvast bij CCvD-leden checken welke stakeholders 
gevraagd kunnen worden 

 
 Benaderen van te interviewen personen  

 

Maarten W., Masja 
en Arnold  
 
Maarten W. 
 
 
Masja 

 Recent beeldmateriaal opvragen bij leden t.b.v. de 
website 

 

Marloes 
 

 Ronald van Genabeek mailen over stadskernonderzoek  Marloes 
 

 Opnieuw belang van intervisie benadrukken in ALV  Maarten W. 
 

 


