
       vacatures bij VVvA           (zomer 2018) 

 

De vereniging Vrienden van Archeon groeit en heeft inmiddels ruim 350 leden. Het aantal bezoekers in 
museumpark Archeon stijgt ieder jaar prettig door, evenals het aantal VVvA-leden en de vrijwilligers die door 
de VVvA begeleid worden. Daardoor stijgt ook het aantal werkzaamheden binnen de vereniging. Onze 
belangrijkste verenigingsactiviteiten zijn: 

• Het ondersteunen van museumpark Archeon d.m.v. vrijwilligerswerk in het park 

• Het opvangen en begeleiden van het vrijwilligers corps 

• Het organiseren van lezingen en excursies om archeologie te promoten 

• Het draaiende houden van de vereniging zelf 

Natuurlijk is hulp van onze leden onontbeerlijk. Daarom zoeken we momenteel vooral ondersteuning in 
commissies die het werk van vrijwilligers in het park en de VVvA mogelijk maken.  

Vanwege die groei zijn we op zoek naar ondersteuning, jong, oud, familie, vriend.                                                  
Het lidmaatschap van de VVvA is vanzelfsprekend. Het vrijwilligerswerk in commissies kent een bescheiden 

vergoeding achteraf. (zie de website). Wij zoeken met name vrijwilligers welke zich voor wat langere tijd 

willen binden. Bij bestuursfuncties en andere functies b.v.k. voor tenminste 3 jaar. 

 

  

 



 

 

Wij zoeken voor de vereniging zelf de volgende enthousiaste mensen:       

De activiteitencommissie zoekt een nieuwe voorzitter en nieuwe leden welke o.a. de excursies en 
lezingen gaan organiseren; tijdsbesteding afhankelijk van de commissie-initiatieven. Zie de agenda: 
https://www.vrienden-archeon.nl/agenda 

2e man/vrouw en tevens plaatsvervangend hoofd Vrijwilligerscommissie; het werven, zorgen voor de 
intake van nieuwe vrijwilligers en het begeleiden van vrijwilligers is een kerntaak voor VVvA.                 
Dat vraagt ook een enthousiaste en kundige aansturing van de voorkomende activiteiten en 
begeleiders. De 2e man/vrouw krijgt een eigen takenpakket en is tevens de vervanger voor het hoofd. 

ICT-er als webmaster met ruime kennis van JOOMLA-software; technisch beheerder van de website; 
tijdbesteding ca. 1-3 uur per week. Zie onze website: https://www.vrienden-archeon.nl/  

Hoofdredacteur van ons verenigingsblad NOVA dat 4x per jaar verschijnt (12 pagina’s); deze geeft 
leiding aan het redactieteam; tijdsbesteding ca. 6-10 uur per uitgave. Zie NoVA: 
https://www.vrienden-archeon.nl/images/pdf/VVvA-Nieuwsbrief-Nova--mei-2018.pdf 

Leden jongerencommissie VVvA; nieuw op te zetten commissie die speciaal voor jongere leden (16-35 
jaar) activiteiten gaat opzetten; tijdsbesteding afhankelijk van eigen commissie-initiatieven. 

Beheerder VVvA-Facebook en FB-ledenpagina; zie https://www.facebook.com/VriendenArcheon/; 
post zelf ook zeer regelmatig berichten, tips en foto’s; geschatte tijdsbesteding ca. 2 uur per week. 

Leden voor de PR- & ledenwerving commissie; werven van leden en vrijwilligers voor VVvA;  
promoten van Archeon; tijdsbesteding afhankelijk van eigen commissie-initiatieven 

Assistent bij het organiseren en uitvoeren van lezingen/bijeenkomsten naast Wiel v.d. Mark; VVvA 
organiseert 10-12 lezingen per jaar in het Archeologiehuis; tijdsbesteding ca. 3-5 uur per maand plus 
assistentie tijdens de lezingen zelf (19.00-22.15 uur).  Zie: https://www.vrienden-archeon.nl/agenda 

 Algemeen bestuurslid; ook i.v.m. vervanging van bestuursleden op termijn zoekt VVvA een 
bestuurslid; deze zal een aantal algemene taken krijgen en meedraaien met het bestuur. Bij voorkeur 
zoeken wij een persoon (m/v) onder de 50 jaar en woonachtig in directe omgeving Alphen a.d. Rijn. 
Tijdsbesteding ca. 10-15 uur per maand. 

Lees meer over de VVvA-organisatie: https://www.vrienden-archeon.nl/bestuur-
commissies/organisatie-vvva Informatie en aanmelden via voorzitter@vrienden-archeon.nl 
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