
 

 

 

 

 

Meld voor 1 oktober aan via info@reuvens.nl of en met hoeveel personen u komt 

En deel uw ideeën voor een platform met ons via hetzelfde emailadres 

Aan de besturen van  

 

Archon, AWN, CGA, NVAO, NVVA, 

RMO, SAP, SOJA, VOiA,  

alsmede geadresseerden van RCE, DCE, EGI en SIKB 

 

Uitnodiging aftrap Archeologieplatform 14 november 2013, vanaf 15.00 uur 

 

Leiden, 17 juli 2013 

 

Aan geadresseerden, 

 

In 2012 werd de stichting Reuvens opgericht met als primaire doel de organisatie van de 

Reuvensdagen veilig te stellen. In 2012 zijn we er (volgens de deelnemers die de enquête na 

afloop hebben ingevuld) in geslaagd de Reuvensdagen als vanouds te laten verlopen. “De 

Reuvensdagen zijn eindelijk weer van onszelf” was een veel gehoorde opmerking . Op een 

groter compliment had het stichtingsbestuur dat eerste jaar niet durven hopen. 

Feitelijk klopt dit ook: het bestuur van de stichting Reuvens is statutair samengesteld uit de 

vertegenwoordigers van zes van de grotere archeologische organisaties die Nederland rijk is. 

De programmacommissie biedt plaats aan  amateurs,  provinciaal archeologen, 

universiteiten, jonge archeologen en de Rijksdienst. En tot slot: de organisatie is in handen 

van enkele archeologische ZZP’ers.  

 

Inmiddels staat de organisatie van Reuvensdagen 2013 alweer goed op de rol en dat maakt 

dat wij als stichtingsbestuur een stap verder willen kijken. Want de ambitie bij de oprichting 

van stichting Reuvens ging verder dan alleen de Reuvensdagen. In de statuten is vastgelegd 

dat wij ons doel (kennisoverdracht in de archeologische sector) verwezenlijken door het 

bieden van een platform voor alle personen en instellingen die actief zijn op het gebied van 

onderzoek, behoud, beheer, presentatie, educatie en/of infrastructuur van het archeologisch 

erfgoed. Dat deze doelstelling herkend wordt in de vaak als versnipperd ervaren 

archeologische sector blijkt uit het feit dat de stichting Reuvens uit de boedel van Erfgoed 

Nederland een bedrag heeft ontvangen om de komende jaren functie en vorm van het 

platform te verkennen.  

 

Met deze verkenning gaan we nu van start! Hierbij nodigen wij alle besturen van de in onze 

stichting verenigde archeologische organisaties alsmede enkele beleidsmedewerkers van de 

RCE, DCE , SIKB en EGI uit om op donderdag 14 november, daags voor de Reuvensdagen, 

vast naar Groningen te komen. 

Met u willen we op zoek naar het bestaansrecht van een nieuw Archeologieplatform. En de 

vorm en inhoud van het programma wordt mede bepaald door u! Dus laat ons in de 

voorbereidingen vast weten welke verwachtingen u van het platform heeft.  



 

 

 

 

 

Meld voor 1 oktober aan via info@reuvens.nl of en met hoeveel personen u komt 

En deel uw ideeën voor een platform met ons via hetzelfde emailadres 

Na afloop van het ‘officiële’ programma nodigen we u graag uit een drankje en een hapje 

met ons te nuttigen, om het platform ook informeel goed in de grondverf zetten. De 

volgende dagen zullen we de deelnemers van de Reuvensdagen deelgenoot maken van de 

eerste bevindingen.  

 

Voor nu: save the date: 14 november 2013, vanaf 15.00 uur, Oosterpoort, Groningen. Via 

info@reuvens.nl kunt u aangeven of we op u mogen rekenen. In verband met de 

voorbereidingen horen we dat graag voor 1 oktober a.s. 

 

 

 
Met hartelijke groet, namens het bestuur van stichting Reuvens, 

Masja Parlevliet en Tom Hazenberg (voorzitters) 

 

 

 

 

 


