
LGOG sectie archeologie 

 

Bestuursmutaties en bestuurssamenstelling per 31 december 2021 

In 2021 is het gehele bestuur gewisseld. De bestuurssamenstelling per 31 december 2021 

was als volgt: Luk van Goor, voorzitter; Rens Dormans, vice-voorzitter; Marthe Donders, 

secretaris; Sjoerd Aarts, penningmeester; Wiel Luys. 

 

Activiteiten 

● 13 juli Bestuursvergadering 

● 14 augustus Bestuursvergadering 

● 24 augustus Bestuursvergadering 

● 18 september Algemene Ledenvergadering: introductie nieuwe bestuur 

● 21 september Bestuursvergadering 

● 3 oktober Festival Via Belgica: 3D-visualisatie Romeinse villa 

● 6 oktober Kinderboekenweekmarkt: ‘Wat wil je later worden?’  

● 8 oktober Bestuursvergadering 

● 30 oktober Holy Hill Walk 

● 4 november Lezing: Foute archeologie. Opgravingen voor het Derde Rijk 

● 3 december Rondleiding en lezing in het Museum voor Grafcultuur te Stein 

(geannuleerd i.v.m. coronamaatregelen) 

● 4 december Bestuursvergadering 

● 14 december Lezing: Omgaan met AEZEL 

● 17 december Bestuursvergadering 

● 19 december Historische winterwandeling (geannuleerd i.v.m. 

coronamaatregelen) 

● 19 december Lezing: Midden-paleolithische vindplaatsen bij Maastricht 

 

Het jaar 2021 stond voor de sectie archeologie in het teken van twee dingen: enerzijds 

vond er een gehele bestuurswisseling plaats en anderzijds speelde het coronavirus nog 

steeds een grote rol. In verband met de coronamaatregelen en de toekomstige 

bestuurswisseling hebben er van januari tot september 2021 geen activiteiten 

plaatsgevonden.  

 

Het nieuwe bestuur heeft ervoor gekozen om met de sectie (deels) een andere weg in te 

gaan. Vernieuwing en verjonging staan hierbij centraal. De sectie zet zich in om een groter 

platform te worden op social media om zo ook jonge leden aan te trekken. Dit doen we 

door actief te zijn op Facebook, Instagram en LinkedIn. De bestaande leden willen we 

uiteraard niet uit het oog verliezen. We zijn daarom hard aan de slag gegaan met het 

organiseren van vele en diverse activiteiten. Dit heeft erin geresulteerd dat we na de 

aantreding als bestuur in een korte tijd veel activiteiten hebben kunnen organiseren. In 

het jaar 2021 is het ledenaantal van de sectie met 45 leden gestegen.  

 

Ondanks onze grote wil om activiteiten te organiseren werd dit ons moeilijk gemaakt door 

de nog steeds grote impact van het coronavirus. Hierdoor waren bijeenkomsten met 

grotere groepen aan het eind van het jaar opnieuw niet mogelijk en moesten lezingen 

noodgedwongen online doorgaan. Ondanks het feit dat we onze leden liever persoonlijk 

begroeten, zijn we zeer tevreden over de online activiteiten die we hebben georganiseerd.  

Naast activiteiten hebben we onze leden ook van een aantal kortingen kunnen voorzien. 

Zo konden leden tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan een Romeinse kookcursus 

of het nieuwe boek van Yannick Raczynski-Henk bestellen.  



 

Gezien het geringe aantal activiteiten dat is georganiseerd vóór september 2021 hebben 

we ervoor gekozen om zoveel mogelijk activiteiten in de rest van het jaar gratis te maken 

voor onze leden. De kosten voor de activiteiten zien we als een investering. In de komende 

jaren hopen we gebruik te maken van sponsoring en bijdragen van onze leden om meer 

activiteiten te kunnen plannen.  


