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Inleiding:
Dit is het jaarverslag 2019 van De Detector Amateur (DDA). Het behandelt het jaar 2019
bestuurlijk en financieel.
In de volgende hoofdstukken wordt het afgelopen jaar beschreven, en wordt richting de
leden verantwoording afgelegd voor de financiën over 2019.
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1. Bestuurlijk

DDA Bestuur:
Het bestuur bestond in 2019 uit 4 leden en 1 aspirant bestuurslid, bestaande uit:
Voorzitter:
Anton Cruysheer
Secretaris (aspirant bestuurslid):
Emanuel van Berkel
Penningmeester:
Femke Houben
Algemeen Bestuurslid:
Jan Ringenaldus
Algemeen Bestuurslid:
Friso Backer
Emanuel is aspirant bestuurslid met de functie Secretaris. Hij vervult deze functie al sinds
begin 2018, toen hij de taken van Jan Ringenaldus grotendeels heeft overgenomen.
Bij de eerstvolgende Ledenvergadering (mei 2020) wordt Emanuel door het bestuur
voorgedragen als bestuurslid. Het bestuur is voornemens hem na benoeming tot bestuurslid
per direct formeel tot Secretaris te benoemen.

Doorkijk 2020-2021
Met Emanuel hebben we er een nieuw en kundig bestuurslid bij. Hij heeft reeds bewezen
een zeer waardevolle aanvulling op het team te zijn. Hierbij wenst de DDA hem veel succes
en plezier de komende jaren!
Rachèl Koppelaar heeft zich gemeld voor een bestuursfunctie. Ze is enthousiast aan de slag
gegaan met meerdere taken binnen de vereniging. Ze is in 2020 Aspirant bestuurslid
geworden. Zij zal bij de ALV van 2021 door het bestuur worden voorgedragen als
bestuurslid.
Daarnaast hebben we een aantal enthousiaste vrijwilligers bij!
Met naam worden hierbij genoemd Jelle Schots, Vick Hermsen en Tim Wagner. Deze
laatste zal de organisatie van de Ledendagen – 2x per jaar de belangrijkste dagen voor de
DDA – over gaan nemen. Jelle heeft de taak ICT/Website op zich genomen. Na jaren
zoeken hebben we eindelijk een zeer kundige vrijwilliger gevonden voor deze taak.
Aan alle nieuwe vrijwilligers: Heel veel plezier en succes!
In 2020 zijn teruggetreden als bestuurslid Friso Backer (medio 2020) en Femke Houben
(eind 2020). Het was voor hen niet meer mogelijk om vrijwilligerswerk voor de DDA te
combineren met privé omstandigheden. Op de achtergrond willen zij de DDA met eventuele
raad en daad bij blijven staan - en wellicht als de omstandigheden dit toelaten - in de
toekomst weer wat meer voor de vereniging betekenen.
Het bestuur wil vanzelfsprekend alle vrijwilligers bedanken die met kleine en grote inzet de
DDA hebben geholpen. Dit kan zijn voor het blad, voor de zoekdagen of op een ander vlak.
Allen bedankt!
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DDA vertegenwoordiging
Lood om Oud IJzer:
Op 7 juni 2019 was de DDA aanwezig bij de jaarlijkse bijeenkomst ‘Lood om oud ijzer’.
Tijdens deze bijeenkomst lieten onder meer de verschillende vondstcoördinatoren van PAN
de resultaten zien van de samenwerking met de detectoramateurs, waaronder een top-10
vondsten per provincie.
Muntmanifestatie Houten:
Op 21 september 2019 maakten Jan Ringenaldus en Friso Backer promotie voor de
vereniging op de Muntmanifestatie te Houten.
Archeologieplatform Pact van Amersfoort:
Op 3 oktober 2019 was het bestuur bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te
Amersfoort tijdens het archeologieplatform 'Pact van Amersfoort'. Hier werden presentaties
gegeven, waaronder door voorzitter Anton Cruysheer, over de samenwerking met PAN en
over de vraag hoe meer meldpunten in Nederland kunnen aansluiten op PAN.
PAN bij de DDA:
Op de ledendag van 16 november was PAN weer van de partij om vondsten te determineren
en in contact te komen met leden van de vereniging. In het magazine zien we ook steeds
meer vondsten genoemd worden die ook bij PAN zijn aangemeld en publiceren PANcoördinatoren stukjes over vondsten of plaatsen zij oproepen.
Brochure Verantwoord Zoeken:
Mede gezien de wens van onze leden om meer duidelijkheid te krijgen is er een brochure
uitgekomen. Deze geeft meer duidelijkheid over wat & waar te melden en geeft meer
bekendheid aan de gedragsregels rond metaaldetectie. Deze brochure is aan alle leden van
de vereniging toegezonden en is tevens op de website geplaatst. De brochure is gemaakt in
samenwerking met o.a. de Vrije Universiteit en PAN.
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2. Financiën

Zie voor Balans, de Baten- en lastenrekening en de toelichtingen hierop bijlage 1.
Overzicht:
Leden kunnen bij vragen over de financiën contact opnemen met de secretaris.

Kascontrole:
Net als de voorgaande jaren heeft het bestuur besloten om de controle van de boekhouding
en het opstellen van de Balans en de Baten-en lastenrekening uit te laten voeren door “Jack
van der Veer, boekhoudkundige dienstverlening”. Hiervoor is een voorziening opgenomen in
de boekhouding van 2019.
Jack van der Veer heeft geconcludeerd dat de cijfers over 2019 een getrouw beeld geven
dat het door het bestuur gevoerde beheer en de financiële positie van de vereniging. Hij stelt
dan ook voor om het bestuur te dechargeren voor het in 2019 gevoerde financiële beleid.
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3. Ledenadministratie
Jaaroverzicht:
Met het invullen van enkele vacatures binnen het bestuur van De Detector Amateur is het
aantal gratis leden licht gestegen. Het secretariaat wordt nu draaiende gehouden door
Emanuel van Berkel terwijl Jan Ringenaldus nog steeds wat hand en span diensten op zich
neemt en natuurlijk zorg draagt voor de nazendingen, de verzamelmappen en het maken
van de ledenpassen.
Het aantal buitenlandse leden is, na diverse afmeldingen maar ook nieuwe aanmeldingen,
gelijk gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal Nederlandse leden is
daarentegen sterk gedaald. Dit is een zorgelijke trend en reden voor extra aandacht. Voor
2020 zijn er reeds ideeën om deze trend weer om te buigen.
Als promotie materiaal zijn er nieuwe flyers gemaakt en daarnaast geborduurde badges en
stickers met het logo van De Detector Amateur. Alle bezoekers van de ledendag in
november hebben deze gratis mogen ontvangen.
Ledenaantallen in cijfers:

Leden
binnenland:
Leden
buitenland:
Gratis leden:

31-12-2015
1504

31-12-2016
1718

31-12-2017
1716

31-12-2018
1726

31-12-2019
1648

76

87

86

71

55

42
1622

46
1836

42
1853

47
1844

49
1752
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4. Redactie Detector Magazine
Detector Magazine
De vereniging heeft ook in 2019 weer 6 maal een “Detector Magazine” uitgebracht.
Inmiddels zitten we op uitgave nr. 168.
Ook afgelopen jaar zijn er door redactieleden en medewerkers diverse bezoeken gebracht
aan leden voor interviews en fotografie. We merken dat leden het enorm waarderen dat er
mensen van het vereniging/magazine bij ze op bezoek komen. In een rustig gesprek bij de
leden thuis, krijg je toch ook meer mee, van wat er onder de leden leeft. Ook voor 2020
staan er weer diverse bezoeken aan leden door het hele land in de agenda.
Omdat de redactie hoofdzakelijk in Noorden woont, is de redactie bezig om medewerkers te
vinden die ook in het meer zuidelijke deel van Nederland interviews bij leden kunnen doen.
Er kwamen voor de rubriek ‘vondst van het jaar 2019’ 24 inzendingen binnen, dat waren er
behoorlijk meer dan vorige jaar.
De uitwisseling van kennis tussen professionals en amateurs is ook steeds meer merkbaar
in het magazine. Door de betere contacten breidt ons netwerk zich steeds meer uit.
Regelmatig kunnen we bijdragen van archeologen (PAN) en numismaten plaatsen.
De redactie is dit jaar diverse keren op uitnodiging bij openingen van tentoonstellingen in
musea en andere activiteiten aanwezig geweest.

Determinaties en Fotografie
Het determinatieteam en het fototeam zijn belangrijke onderdelen op onze ledendagen. Er
staan altijd lange rijen zoekers met hun vondsten voor de tafels te wachten om hun vondsten
te kunnen beoordelen door experts. Daar worden ook door het fototeam foto’s van de
voorwerpen gemaakt, die later in interviews en artikelen in het magazine gebruikt kunnen
worden.
In maart 2019 is de redactie aanwezig geweest op de zoekdag van DJ Laan in
Hippolytushoef. Er zijn op deze gezellige dag veel vondsten gedetermineerd en
gefotografeerd.
Net als vorige jaren, is de redactie in 2019 ook aanwezig geweest op de determinatiedag
van het IJstijdenmuseum in Buitenpost. Op deze door zoekers druk bezochte dag zijn weer
veel vondsten gefotografeerd en gedetermineerd.
We staan als fototeam regelmatig naast het team van de ook aanwezige PAN. Als daar
geen fotograaf aanwezig is worden regelmatig foto’s van voorwerpen door gestuurd aan de
PAN.
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Facebook en Website
De afgelopen jaren was onze website eerlijk gezegd een ondergeschoven kindje, er werd te
weinig aan onderhoud gedaan en er werden te weinig nieuwe dingen op geplaatst. Gelukkig
is Jelle Schots toegetreden tot ons team en hebben we nu een echte webmaster. De
website is begin 2019 goed onderhanden genomen en vrijwel compleet vernieuwd.
De website heeft door de inzet van Jelle en o.a. Emanuel een ware metamorfose
ondergaan. De website is technisch weer helemaal up to date gebracht en veilig. De
menustructuur is aangepast en er is enorm veel content toegevoegd. Van een GIS-kaart met
plekken waar wel/niet te zoeken, honderden social media groepen en pagina's op
Instagram, Facebook en YouTube, een DDA-lineaal en nog een heleboel meer.
Met de website geven we een visitekaartje af aan de buitenwereld!
Hieronder een opsomming van de belangrijkste verbeteringen.
Technisch
• Joomla en de gebruikte componenten/modules zijn geüpdatet naar de meest recente
versies.
• Er worden nu op gezette tijden back ups gemaakt.
• Opmaak/vormgeving is binnen de kaders van de gebruikte template verbeterd.
• Formulieren zijn voorzien van extra veiligheid; Aanmeldingen worden niet langer dan
een maand bewaard op de website.
Functioneel
• De website is actueler geworden door het plaatsen van berichten op de homepage.
• Er is een agendacomponent toegevoegd die zo veel als mogelijk up to date wordt
gehouden (voor de zoekdagen is nog een apart overzicht ingesteld).
• Facebook berichten van het detectormagazine worden automatisch op de homepage
getoond.
• Verschillende RSS feeds worden op de homepage getoond.
• Het archief van magazines is flink uitgebreid.
• De spelregels van zoeken zijn geüpdatet (onder verantwoord zoeken) met o.a. de
brochure “Metaaldetectie in Nederland” en een link naar de DDA GIS Webapp.
• Er zijn verschillende overzichten met links naar sociale media pagina’s geplaatst.
Bijna dagelijks worden er nieuwsitems op onze Facebookpagina geplaatst. De
Facebookpagina heeft regelmatig een groot bereik en krijgt soms veel reacties.
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5. Ledendagen
In 2019 is er helaas maar één ledendag georganiseerd. Met name door het afvallen van een
locatie, het niet meer vinden van een alternatief en het gebrek aan tijd bij vrijwilligers hebben
er voor gezorgd dat het organiseren van de voorjaarszoekdag niet gelukt is.
Najaar:
2 november Drouwenermond
Voor een (foto-)verslag van deze dag verwijzen wij u naar Detector Magazine nr.168.
Voor het eerst in jaren liet de DDA haar ledendag sponsoren door een fabrikant, als
experiment. De DDA wil onafhankelijk zijn, maar het bestuur meent dat door sponsoring de
kwaliteit en de prijzenpot van een ledendag verbeterd kan worden zonder dat dit de
integriteit en onafhankelijkheid van de DDA als belangenvereniging schaadt. De sponsoring
door Minelab – via importeur DJ Laan & Zoon - was een succes. We hadden een ongekend
grote prijzenpot en de stand (tent) van Minelab met de aangelegde testbanen was voor veel
leden een leuke aanvulling op de ledendag. Wat de DDA betreft zal vaker met winkels of
importeurs samengewerkt worden op ledendagen.
Overzicht/ Ledendag in cijfers:

NAJAAR

Deelnemers
Leden
Niet-leden
130
35

Baten
€ 2848,-

Kosten/baten
Kosten
Resultaat
€4568,€ 1720 negatief

De ledendag was gezellig, maar helaas niet tot volle capaciteit bezocht. De onkosten – met
name de accommodatie - waren hoger dan begroot. De doelstelling voor ledendagen is
globaal gezien kosten “neutraal” te zijn. Eventuele hogere kosten alleen door bijvoorbeeld de
determinatieteams die meer als extra service en plezier worden gezien, en die niet ten laste
gaan van de prijzenpot. Daarvoor heeft de DDA al wel 500 Euro begroot voor 2019. Dit zou
verdeeld moeten worden over twee dagen.
Een netto resultaat van € 1720,- negatief, terwijl er slechts € 500,- negatief was begroot is
daarom een tegenvaller.
Belangrijkste reden voor de overschrijding van de kosten: bij wijze van experiment (het 2e
experiment deze dag) hebben we een accommodatie geregeld inclusief een
luncharrangement. De DDA heeft een deel van de extra kosten op de deelnameprijs voor
haar eigen rekening genomen.
Een aantal kleinere prijzen (gevallen op niet gevonden lootjes) worden steeds meegenomen
naar de volgende zoekdag. Uit 2018 was er ca 200,- aan prijzen over die aan de prijzenpot
van 2019 zijn toegevoegd. Na de najaarszoekdag 2019 is er voor circa 600,- (!) niet
opgehaald. Deze prijzen worden in 2020 aan de prijzenpot toegevoegd.
Dank gaat uit naar alle vrijwilligers. De organisatie, determinatietoren, fotografen,
verkeersregelaars, BHV-ers, de PAN, de AWN, San D’or, DJ Laan & zn, Detectorplaza, en
Ik zoek een boek. Last but not least gaat dank uit naar alle leden en bezoekers die deze dag
tot een succes hebben gemaakt.
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