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Introductie
Op 20 augustus 2010 is Stichting Archeologie West-Friesland opgericht. De stichting
heeft tot doel de archeologie in West-Friesland te ondersteunen en te bevorderen.
Ze heeft aandacht voor de academisch professionele archeologie en voor de amateur
archeologen.
Stichting Archeologie West-Friesland is onafhankelijk maar zoekt wel nadrukkelijk naar
samenwerking met andere partijen zoals historische verenigingen, gemeenten, musea
en andere instellingen in de regio West-Friesland.
Ter aanmoediging van haar doelstellingen en activiteiten ontving de stichting op
4 september 2010 de jaarlijkse Westfrieslandprijs van het Westfries Genootschap.

Bestuur
Het bestuur bestaat per 1 januari 2020 uit de volgende personen:
Michiel Bartels (voorzitter)
Peter Swart (secretaris)
Carla Soonius (penningmeester)
Jan Willem Loots (lid)
Petra Tromp (lid)
Linda Rinkel (lid)
Het bestuur van Stichting Archeologie West-Friesland komt tenminste tweemaal per
jaar bijeen. Van de bijeenkomsten worden door de secretaris notulen gemaakt.
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Gegevens
Adres: Koepoortsweg 102, 1624 AH Hoorn
E-mail: info@stiawf.nl
Website: www.stiawf.nl
Kamer van Koophandel-nummer: 50655582
IBAN: NL36 RABO 0148 5725 61
Fiscaalnummer: 822858897
Stichting Archeologie West-Friesland is een erkend culturele ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling).
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Doelstellingen en activiteiten
Doelstellingen
De hoofddoelstelling van Stichting Archeologie West-Friesland is het ondersteunen en
bevorderen van archeologie in West-Friesland.
Met haar activiteiten beoogt de stichting:
•

het maatschappelijk draagvlak voor archeologie in West-Friesland te vergroten.
Zowel jong als ouder publiek wil de stichting interesseren voor het erfgoed onder
de grond en onder water.

•

de kennis(infrastructuur) met betrekking tot archeologie in West-Friesland te
versterken.

Activiteiten
Stichting Archeologie West-Friesland beoogt haar doelstellingen te bereiken door:
•

het (financieel) ondersteunen van archeologie-gerelateerde projecten zonder
winstoogmerk;

•

het initiëren en begeleiden van archeologische en/of cultuurhistorische
activiteiten zoals het uitgeven van publicaties en publiekscommunicatie.

In de periode 2015-2019 hebben we de volgende projecten uitgevoerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een publicatie over het Hoornse buitenklooster Bethlehem;
Ondersteunen van de realisatie van de Bronstijdspeeltuin in Enkhuizen Kadijken
5A
ondersteuning van herstel waterkelder in Bovenkarspel;
een publicatie over de archeologie van de Westfriese Omringdijk, Zuiderdijk.
Mede organiseren en ondersteunen dijkencongres in Hoorn
Ondersteunen van totstand komen openstelling Het Glop (eerste gemeentelijk
archeologisch monument van de gemeente Hoorn)
Een publicatie over de Zacheus de Jager: Een huwelijk aan diggelen
Subsidie verleend aan verschillende wetenschappelijke publicaties (zowel in
binnen- als buitenland)
Het plaatsen van historisch geschut op het Oostereiland te Hoorn
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•
•
•

Subsidie verleend voor een informatiebord in gemeente Opmeer ter hoogte van
Archeologisch Rijksmonument Aartswoud;
Mal laten vervaardigen van Mercuriusbeeld gevonden bij opgraving in
Enkhuizen;
Subsidie verleend voor het monument op de rotonde van Almersdorp;

De volgende projecten lopen nog of worden in de nabije toekomst opgestart.
•
•

ontfermen over waardevolle archeologische collecties van particulieren;
huis te Warmelo, onderzoek naar een gezonken oorlogsschip in de wateren van
Finland;
• mede-financieren kinderboek over het Glop
• publicatie over Schagen in de IJzertijd
• het ondersteunen van de kanonnententoonstelling in Enkhuizen
Een nadere toelichting op alle activiteiten van de stichting volgt in het hoofdstuk
Projecten.
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Projecten (afgerond)
Boek ‘Bethlehem in de Bangert’
Status: afgerond
Jaar: 2011-2015
Het afgelopen decennium is archeologisch en historisch onderzoek verricht naar het
Hoornse buitenklooster Bethlehem (1475-1572). In mei 2015 is archeoloog Christiaan
Schrickx op dit onderzoek gepromoveerd. Samen met uitgeverij Verloren te Hilversum
heeft Stichting Archeologie West-Friesland een handelseditie van het proefschrift
uitgebracht.

Afbeelding: ‘Bethlehem in de Bangert’.

Boek over de Westfriese Omringdijk, Zuiderdijk
Status: afgerond
Jaar: 2014-2016
Een populairwetenschappelijk boek Dwars door de Dijk over het archeologisch
onderzoek dat in de periode 2007-2012 aan de Zuiderdijk tussen Hoorn en Enkhuizen is
verricht. Het boek werd vervaardigd in samenwerking met het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier, de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn en Stede
Broec en de lokale historische verenigingen. Het boek is in 2016 uitgebracht.
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Ondersteuning herstel waterkelder in Bovenkarspel
Status: afgerond
Jaar: 2015
Stichting Archeologie West-Friesland ondersteunde financieel de Historische Vereniging
Oud Stede Broec voor het herstel van een historische waterkelder. Van deze waterkelder
is de putschacht worden opgemetseld waardoor ondergronds cultuurgoed voor het
publiek bovengronds zichtbaar wordt gemaakt.

Afbeelding: de waterkelder in Bovenkarspel.

Afbeelding: het afsteken van het kanon door onze voorzitter Michiel Bartels.
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Plaatsen ijzeren kanons op Oostereiland
Status: afgerond
Jaar:2018
In eerste instantie was het de bedoeling om bronzen kanons te plaatsen op het
Oostereiland. Dit zijn uiteindelijk ijzeren kanons geworden. De Stichting heeft
bijgedragen aan de vervaardiging van het rolpaard en het beschikbaar komen van de
subsidie.
Tijdens de opening van de Open Monumentendagen 2018 zijn de kanons onthuld. De
Saluutbatterij Atkins heeft de opening luister bijgezet door kanonniers enkele
saluutschoten te laten afsteken (zie foto).

Afbeelding: kaft van het boek een Huwelijk aan diggelen (links) en de betonnen mal van het
Mercuriusbeeld (rechts)

Ondersteunen tot standkomen boek: Een huwelijk aan diggelen
Status: afgerond
Jaar: 2018
Dit populair wetenschappelijk boek is geschreven door Dieuwertje Duijn en Christiaan
Schrickx en uitgegeven door LM Publishers uit Volendam. De Stichting Archeologie
West-Friesland heeft een subsidie verleend om het boek te kunnen bekostigen. Tijdens
de vierde dag van de Westfriese archeologie in oktober 2018 is het boek gepresenteerd.
Mal laten vervaardigen mal en een betonnen afgietsel van Mercuriusbeeld
Status: afgerond
Jaar:2018
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Overige subsidies (periode 2015-2019)
Subsidie verleend aan het mede-financieren van een informatiebord bij het Glop in Hoorn

Afbeelding: de overkluizing gerestaureerd (boven) en het nieuwe informatiebord op Open
Monumentendag
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Subsidie verleend aan gemeente Opmeer voor een informatiebord ter hoogte van
archeologisch rijksmonument Aartswoud

Subsidie verleend aan de Medieval Pottery Research Group (MPRG) voor de publicatie van
een engelstalige congresbundel. Hierin is een artikel over West-Friese vuurklokken
opgenomen
Subsidie verleend voor het tot standkomen van een Festschrift voor Andreas Heege. Hierin
is een artikel van M. Bartels over pauselijke zegels opgenomen.
Subsidie verleend aan Wouter Roessingh voor het publiceren van zijn Proefschrift met de
titel: Dynamiek in Beeld. Onderzoek van Westfriese nederzettingen uit de bronstijd.
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Subsidie verleend aan het tot standkomen van een monument op de rotonde bij Almersdorp
In 2019 is de Stichting Historisch Opperdoes een crowdfundingsactie gestart om een
monument wordt te plaatsen op de rotonde van de kruising Almersdorperweg/Wester
Zeedijk (N239).
Onderzoek door Archeologie West-Friesland heeft de resten van het kerkhof opgeleverd.
Onder de rotonde en de dijk liggen de restanten van de kerk van de verdwenen
banne Almersdorp.
Het monument zal in 2020 worden geplaatst.

Afbeelding: Ontwerp van het monument, gemaakt door Thea van Lier (bron: Stichting Historisch
Opperdoes).
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Projecten (lopend)
In beheer nemen van archeologische collecties
Status: lopend
Jaar: 2011De volgende collecties zijn in beheer bij de Stichting Archeologie West-Friesland
-

-

De heer Kesteloo en de heer Dudink hebben hun archeologische verzamelingen
overgedragen aan Stichting Archeologie West-Friesland. De verzamelingen
bestaan uit aardewerk en voorwerpen uit de Bronstijd.
De collectie aardewerk van ons bestuurslid J.W. Loots is overgedragen.
de archeologische collectie van het poldermuseum in Andijk is in 2016
overgedragen;
de archeologische collectie van het Zuiderzeemuseum
slibaardewerk bord uit 1611 (Tjalling James)

Alle voorwerpen zijn (of worden) geïnventariseerd en ondergebracht in het
gemeentelijk Depot voor Bodemvondsten in Hoorn.

Afbeelding: sikkel uit de collectie Dudink.
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Ondersteunen Onderzoek Medemblikker fregatschip Huis te Warmelo
Status: lopend
Start: 2016-

Afbeelding: foto van het fregatschip Huis te Warmelo in de Finse golf (op een diepte van 64 m).

Subsidie verlenen voor kinderboek over het Glop (Josje van Leeuwen )
Status: lopend
Start: 2017-

Afbeelding: Detail van een van de tekeningen uit het kinderboek

Publicatie over huisje Balk
Status: in ijskast
Start: nog onbekend
Publicatie over de IJzertijd van Schagen
Status: lopend
Start: 2020
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Financiën
Fondsenwerving en inkomsten
De inkomsten van Stichting Archeologie West-Friesland bestaan uit subsidies van
gemeenten, banken, bedrijven en andere instellingen, aangevuld met inkomsten uit
verkoop van publicaties. De fondsenwerving is direct gekoppeld aan een project dat de
stichting initieert of ondersteunt.
In de toekomst wordt de fondsenwerving uitgebreid naar particulieren om een bredere
financiële basis te realiseren.

Bestedingen en uitgaven
Net als de inkomsten zijn ook de bestedingen toe te wijzen aan projecten.
Een onzekere factor vormen de toekomstige uitgaven voor het beheren van de
particuliere collecties

Financieel beheer
Alle inkomsten en uitgaven lopen via één eigen betaalrekening. Een positief saldo op
deze rekening wordt overgeboekt naar een spaarrekening. De twee rekeningen worden
beheerd door de penningmeester van Stichting Archeologie West-Friesland.
Tijdens elke vergadering doet de penningmeester verslag van de financiën.
De stichting beschikt niet over een kas met contant geld.

Toelichting
De stichting beschikt over een kleine voorraad boeken. De boeken worden voornamelijk
als presentie-exemplaar gebruikt en zijn niet als bezitting opgenomen.
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Financieel overzicht 2015-2017
Uitgaven en inkomsten in €
Uitgaven
Beheerskosten
Vormgeving en drukkosten
brochures
Bijdrage in drukkosten
Bethlehem in de Bangert
Website
Overige kosten
Opmaak DDDD
Redigeren DDDD
Drukkosten DDDD
Reproductierecht tekeningen
Subsidie restauratie
waterkelder
Overige kosten
Subsidie Subzone
Onkosten Huis te Warmelo
Subsidie HDK Het Glop
Subsidie Bord Opmeer
Totaal
Inkomsten
Subsidies en giften
Verkoop boeken
Bijdrage brochures
Bijdrage Oud Hoorn OMD
Rente boekjaar
Totaal
Resultaat

2015

2016

2017

96,20
5.300,00

130,99
5.300,00

150,59

29,41

29,41

30,50

3.000,00
3.697,37

4.624,00

19.022,16

29.288,51
1.210,00
600,00
340,38

527,93
10.000,00
3.014,92

846,25

32.085,52

49.826,85

1.500,00
1.126,51
3.653,85

2015
10.050,00
5.371,50
5.337,50
250,00
76,40
21.085,40

2016
35.050,00
10.836,00

2017
5.000,00
4.000,00

95,51
45.981,51

5.337,10
95,50
8,182,80

-11.000,12

-3.845,34

+4.528,95

31-12-2015
9.928,73
10.112,61
20.041,34

31-12-2016
10.627,88
5.002,61
25.630,49

31-12-2017
4.016,76
15.017,91
19.034,67

Bezittingen in €
Saldo bank
Saldo spaarrekening
Totaal
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Financieel overzicht 2018-2020 (prognose)
Uitgaven en inkomsten in €
Uitgaven
Beheerskosten
Vormgeving en drukkosten
brochures
Website
Subsidie IJzertijdboek
Subsidie Kinderboek
Mercuriusbeeld Enkhuizen
Overige kosten
Subsidie proefschrift
Roessingh
Subsidie MRPG
Subsidie boek Zacheus
Subsidie Monument
Almersdorp
Kosten OMD Hoorn
Kosten Vijfde dag WF
Archeologie (Enkhuizen)
Totaal

2018
139,19

2019
127,58
3.541,42

30,50

37,03
80,00
5.287,70
609,25

2020(prognose)
130,00

5.000,00
5.000,00
700,00

750,00
500,00
6.953,60
1.000,00
3.789,94
6.420,11
18.083,34

11.852,98

10.830,00

2018
1.321,20
3.610,00
7.072,05

2019
647,35
4.030,00

2020
6.000,00
4.000,00

4.250,00

2.170,11

Inkomsten
Subsidies en giften
Verkoop boeken
Bijdrage brochures Texel
Bijdrage brochures AWF
Subsidie Enkhuizen (Vijfde
dag WF Archeologie)
Bijdrage boek Zacheus
Bijdrage OMD Hoorn 2018
Rente boekjaar
Totaal

1,42
21.254,67

8.742,46

10.000,00

Resultaat

+3.171,33

-3.110,52

-830,00

31-12-2018
11.906,16
10.112,61
21.927,28

31-12-2019
784,04
18.021,12
18.805,16

5.000,00
1.895,00

Bezittingen in €
Saldo bank
Saldo spaarrekening
Totaal
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Prognose

17.975,16
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