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            Noord-Brabants Archeologisch Genootschap 

JAARVERSLAG OVER 2018 

 

Vanaf 2013 is het NBAG een voortzetting van de Archeologische Sectie van het Provinciaal 

Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant opgericht in 1837. 

2018 Was het zesde jaar waarin de Stichting Noord-Brabants Archeologisch Genootschap 

(NBAG) actief is geweest. 

De NBAG is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant 

onder nummer 580075309. De NBAG is gevestigd te ’s-Hertogenbosch. Als adres is genomen 

het secretariaatsadres. In het bestuur zijn  drie mutaties geweest. Tot het bestuur zijn 

toegetreden de heren Jack Vleugels (vanaf maart) en Ruud Hemelaar (vanaf november). Uit 

het bestuur is getreden mevrouw T van de Rijdt-van de Ven om gezondheidsredenen.  

Martin Meffert als provinciaal archeoloog staat het bestuur terzijde als adviseur. 

De overige bestuursleden in 2018 waren: Gerard van Alphen, Cora van Beek, Ria Berkvens, 

Jan Broertjes (penningmeester), François van den Dries (secretaris), Ronald van Genabeek, 

Carlijn Hageraats, Peter van Nistelrooij (voorzitter), Tonnie van de Rijdt-van de Ven 

(vertegenwoordigster AWN) en Otte Strouken (vertegenwoordiger Brabants Heem). 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester 

en is ongewijzigd gebleven.  

Erfgoed Brabant blijft op de achtergrond aanwezig ter ondersteuning van de stichting. 

 

Voor de doelstellingen en de activiteiten van de NBAG zie de website, www.nbag.nl. 

 

In het afgelopen jaar is door het bestuur vier maal vergaderd. 

De belangrijkste zaken die aan de orde kwamen waren: 

de 71ste Voorjaarsstudiedag, gehouden op 25 maart te Oirschot met als thema Nieuwe 

Onderzoekstechnieken – Nieuwe Inzichten. 

Aan de Archeologische Kroniek van Noord-Brabant in een gedigitaliseerde vorm, zo mogelijk 

een website, wordt nog steeds gewerkt. Via Erfgoed Brabant is er enkele malen overlegd met 

instanties en Ria Berkvens, Carlijn Hageraats en Ronald van Genabeek. Ruud Hemelaar sluit 

zich hierbij aan. Er zijn nog geen concrete resultaten maar er wordt verder gewerkt. 

De contactdag in 2018 is helaas niet doorgegaan. Dit lag aan externe factoren niet aan de 

organisatie in de NBAG (Jan Broertjes i.s.m. Fokko Kortlang). Geopteerd wordt om eventueel 

aan te sluiten of te ondersteunen bij de nationale archeologiedagen op lokaal niveau. Nog 

steeds wordt geprobeerd contactdagen nieuw leven in te blazen, eventueel dagexcursies 

met een deskundige, en te proberen meer jongeren te betrekken. 

 

De Najaarsstudiedag in samenwerking met Brabants Heem, is gehouden op 9 december te 

Oirschot met als thema Toponiemenonderzoek en archeologie.  

Beide studiedagen waren (wederom) een groot succes met een grote deelname. De 

belangstelling vanuit het beroepsveld is groeiende. 
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Ook dit jaar heeft een gesprek plaatsgevonden met Erfgoed Brabant, de heer P. 

Timmermans over voortgaande samenwerking (facilitering, activiteiten, Kroniek) en de 

subsidie. 

Reeds enige jaren is er het plan een nieuw archeologieboek uit te geven, als vervolg op het 

eerdere, over de archeologie tot 1200, nu vanaf 1200. De projectleiding is in handen van 

Ronald van Genabeek. Contacten met eventuele auteurs en een uitgever zijn er al. 

De financiën van de stichting zijn gezond. 

 

Het NBAG heeft een ANBI-status conform de statuten. 

Het archief van de Archeologische Sectie tot 2008 is in gedeponeerd in het BHIC te ’s-

Hertogenbosch. Het archief vanaf 2008 tot 2013 ligt nog bij de voorzitter. Het archief van het 

NBAG vanaf 2013 ligt bij de secretaris. 

Een financieel verslag is gemaakt. Dit ligt ter inzage bij de penningmeester. 

Voor de details over bovenstaande zie de notulen van de bestuursvergaderingen die ter 

inzage liggen bij de secretaris. Op de NBAG-website staan ook verslagen van de activiteiten, 

de agenda, bestuursinformatie en archeologische informatie. 

 

 

 

Tilburg, januari 2019 

François van den Dries, secretaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


