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Sectie archeologie van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 

De AVL vormt een actieve koepelorganisatie voor archeologie in Limburg. Aangesloten 
bij de AVL zijn zowel individuele amateur- en beroepsarcheologen als heemkundeverenigingen, 
archeologische werkgroepen, musea e.d. De AVL-leden vormen een groot netwerk waarin kennis en 
ervaring wordt uitgewisseld. Per 1 januari 2020 bedroeg het ledental van de AVL 435 personen 

(gewone en gezinsleden). Eind 2020 bedroeg het aantal leden 481 (gewone leden 414 en 67 
gezinsleden).  

Bestuur 
Het AVL-bestuur bestaat uit 6 leden en wordt ondersteund door regiovertegenwoordigers en diverse 
werkgroepen.  

Per 1 januari 2020 was het bestuur als volgt samengesteld: Yannick Raczynski-Henk (voorzitter), 
Ingrid Buchem (secretaris), Anneleen Van de Water (penningmeester), en de leden Rob Paulussen, 
Hilde Vanneste en Arjan Schutte. Het bestuur werd ondersteund door de Regiovertegenwoordigers: 
Ron Bloemen (regio Venray), Xavier van Dijk (regio Horst), Diana Habets (regio Kerkrade), Jeroen 
Wijnen (regio Weert), Ton Lupak (regio Roermond), Wil Luys (regio Reuver/Swalmen/Roermond), Bert 
Puts (regio Simpelveld), Arjan Schutte (regio Maasgouw) en Hilde Vanneste (regio Parkstad).  

Wijzigingen in 2020 
Gezien de Corona-crisis was er in 2020 geen reguliere ledenvergadering. Via een online procedure 
zijn Cees Kole en Pieternel Malherbe in november verkozen tot voorzitter cq bestuurslid. Yannick 
Raczynski-Henk heeft zijn voorzittershamer ingeleverd maar blijft gewoon lid. Hilde Vanneste is 
teruggetreden als bestuurslid maar blijft betrokken als regiovertegenwoordiger. Xavier van Dijk heeft 
zich teruggetrokken als regiovertegenwoordiger. 

Werkgroepen (per eind 2020) 

Werkgroep Educatie en Activiteiten 
Deze werkgroep organiseert lezingen, de regiodagen, veldwerkdagen en excursies. De werkgroep 
bestaat uit Arjan Schutte (voorzitter), Bert Puts (secretaris) en de leden Diana Habets, Rob Paulussen, 
Anneleen Van de Water en Hilde Vanneste. 

Werkgroep Steentijd van Limburg 
Deze werkgroep telt zich als doel om onder andere lezingen en cursussen op het gebied van 
steentijdarcheologie te organiseren. De werkgroep bestaat uit Yannick Raczynski-Henk (voorzitter), 
Luc Amkreutz (secretaris) en de leden Alfons Bruekers, Xavier van Dijk, Joep Orbons, Rob Paulussen, 
Huub Spronck en Jeroen Wijnen. 

Redactie Archeologie in Limburg 
De redactie werft artikelen voor de Archeologie in Limburg (AiL). Zij zoekt auteurs en begeleidt 
eventueel beginnende auteurs. Tevens heeft zij contact met de Maasgouw opdat het thema 
archeologie ook voor andere LGOG-leden voldoende onder de aandacht komt. De redactie bestaat uit 
Yannick Raczynski-Henk (hoofdredacteur), Anneleen Van de Water, Rob Paulussen, Hilde Vanneste, 
Dwayne Beckers en Patrick Marx.  

1. Bestuursvergaderingen 

Het bestuur met regiovertegenwoordigers kwam in het verslagjaar via teams bijeen. Overleg en 
afstemming vonden op de bestuursvergaderingen plaats, per e-mail en andere kanalen zoals 
Whatsapp.  

2. Activiteiten 

Als gevolg van Corona konden de reguliere activiteiten zoals de regiodag, en de jaarvergadering met 
lezing niet doorgaan. De stukken van de jaarvergadering zijn in december aan de leden verstuurd en 
zonder verdere vragen of opmerkingen goedgekeurd. De Limburgse ArcheologieDag werd 
geannuleerd. 



De sectie archeologie was dit jaar betrokken bij de tentoonstelling Expeditie Vuistbijl in de Vondst in 
Heerlen. Bij de expositie werd ook een boekje uitgegeven.  

De leden konden daarnaast als vrijwilliger deelnemen aan korte opgravingen in de regio Maastricht en 
St. Odilienberg.  

 
3. Publicaties 

 
Archeologie in Limburg 
In 2020 verscheen nummer 122 van de AiL. In dit nummer was onder meer aandacht voor vondsten 
bij de restauratie van de Heerlense thermen, een Romeinse swastika fubula, een middeleeuwse Adler 
fibula en enkele metaaldetector vondsten. Daarnaast ging de aandacht naar een opgraving bij de kerk 
van Voerendaal en stond er weer een amateur archeoloog in de schijnwerpers. 
 
Nieuwsbrieven 
Ook in 2020 zijn er enkele nieuwsbrieven verschenen met verenigingsnieuws, tips voor uitstapjes e.d. 
 
Facebook 

Bijna dagelijks worden berichten gedeeld op www.facebook.com/SectieArcheologieLGOG/ Het betreft 

eigen activiteiten en ontwikkelingen binnen het bestuur maar ook berichten uit de (social) media 
omtrent archeologie in Limburg. Daarnaast worden lezingen en tentoonstellingen in en om Limburg 
gedeeld. Van 31 december 2019 tot 31 december 2020 is de pagina gegroeid van 303 pagina-likes en 
313 volgers tot 391 likes en 443 volgers. 
 
LinkedIn 
Sectie archeologie deelt daarnaast berichten beperkt berichten op de LinkedIn-groep van het LGOG 

(https://www.linkedin.com/groups/2727764/)  

http://www.facebook.com/SectieArcheologieLGOG/
https://www.linkedin.com/groups/2727764/

