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                 Noord-Brabants Archeologisch Genootschap 

JAARVERSLAG OVER 2022 

 

Vanaf 2013 is het NBAG een zelfstandige voortzetting van de Archeologische Sectie van Het 

Noordbrabants Genootschap opgericht in 1837. 

 

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 is  een mutatie geweest. Dhr. J. de Raad heeft sinds maart zitting genomen in 

het bestuur. Hij is bestuurslid van de Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland en is 

archeoloog in Nijmegen. 

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

De overige bestuursleden in 2022 waren: Cora van Beek, Ria Berkvens, Carel van den Boom, 

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

Ruud Hemelaar, Elisabeth de Nes, Peter van Nistelrooij (voorzitter) en Otte Strouken 

(vertegenwoordiger Brabants Heem). 

Het Stichtingsbestuur vormt het dagelijks bestuur zijnde 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. Ondanks de omstandigheden 

rond het corona-virus Covid 19. 

De belangrijkste zaken die aan de orde kwamen waren: 

De 74ste Voorjaarsstudiedag op 3 april met als thema ‘Omgrachte huizen en kastelen, nieuwe 

sites – nieuwe inzichten’ was zoals gewoonlijk goed bezocht. 

De 75ste Najaarsstudiedag op 20 november had als thema ‘Diepgravend wetenschappelijk 

nieuws. Recente archeologische promotieonderzoeken’ en was zeer goed bezocht, ook 

door de hoge kwaliteit van de lezingen. Beide dagen waren succesvol verlopen door de 

inzet van velen en bezoekers uit  binnen-en buitenland (België) en vonden plaats op het 

bekende adres in Oirschot, Café-zaal Het Vrijthof, met haar iedere keer weer hoffelijke en 

aangename ontvangst. 

Er zijn in voorgaande jaren al werkzaamheden geweest voor een boek over de archeologie 

van de Brabantse steden, hetgeen niet los kan worden gezien van het omringende 

platteland, als vervolg op het boek over de Brabantse archeologie tot 1200 (Onder Heide en 

Akkers). Dit begint concrete vormen aan te nemen onder de leiding van dhr. R. van 

Genabeek. Hier wordt verder aan gewerkt. 

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

een website, wordt verder gewerkt door Ria Berkvens, Ruud Hemelaar en Ronald van 

Genabeek. 

Nog steeds wordt geopteerd om aan te sluiten of te ondersteunen bij de nationale 

archeologiedagen op lokaal niveau. Het bestuur blijft attentie houden te proberen de 
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contactdagen nieuw leven in te blazen, eventueel als dagexcursie met een deskundige  en 

te proberen meer jongeren te betrekken. 

Net als voorgaande jaren blijft het bestuur ook attentie geven om voor de studiedagen 

contact te leggen met de Belgische archeologie. 

Door landelijke wetgeving  in het kader van behoorlijk bestuur (Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen) zijn de statuten opnieuw bekeken. Er hoeven slechts enkele kleine 

aanpassingen te worden gedaan, welke voor het komende jaar zijn voorzien. Met dank voor 

de ondersteuning aan dhr. O. Strouken. 

Dit jaar is door omstandigheden het gesprek met Erfgoed Brabant, de heer P. Timmermans, 

terechtgekomen in januari 2023. Het gesprek gaat over voortgaande samenwerking 

(facilitering, activiteiten) en de subsidie zoals in voorgaande jaren. De subsidie voor 2022 is 

eind van het jaar ontvangen. Deze samenwerking blijft voortduren. Voor volgend jaar is de 

bedoeling weer een gesprek te plannen. 

 

De financiën van de stichting zijn gezond. Een financieel verslag is gemaakt door J. Broertjes, 

penningmeester. Dit ligt ter inzage bij de penningmeester. 

 

De samenwerking met Brabants Heem via dhr. O. Strouken is als vanouds aangenaam en 

wordt voortgezet. 

 

De omstandigheden rond het Corona virus voor alles en iedereen, zo ook voor de NBAG,  zijn 

minder ingrijpend geworden. Vol goede moed blijft het bestuur doorwerken binnen de 

gestelde kaders. De verwachting is dat in 2023 het leven verder normaliseert en de 

activiteiten weer normaal doorgang kunnen vinden. 

 

Het NBAG heeft een ANBI-status conform de statuten. 

Het archief van de Archeologische Sectie van Het Noordbrabants Genootschap tot 2008 is 

gedeponeerd in het BHIC te ’s-Hertogenbosch. Het archief vanaf 2008 tot 2013 ligt bij de 

voorzitter; het archief van het NBAG vanaf 2013 bevindt zich bij de secretaris. 

 

Voor details over het bovenstaande zijn de notulen van de bestuursvergaderingen ter inzage 

bij de secretaris. Op de NBAG-website staan verslagen van de activiteiten, de agenda, 

bestuurs- en archeologische informatie. 

 

 

 

Tilburg, januari 2023 

François van den Dries, secretaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


