Lid worden van het Biologisch-Archeologisch Platform?
Lidmaatschap
De vereniging het Biologisch-Archeologisch Platform, kort BAP, probeert de integratie van het
biologisch-archeologisch onderzoek in de archeologie te verbeteren en de ontwikkeling van dit
vakgebied te stimuleren. Zij tracht dit doel te bereiken door zich te concentreren op drie gebieden,
te weten onderzoek, onderwijs en communicatie. Bent u werkzaam in de archeologie of in de bioarcheologie en voelt u zich betrokken bij ons doel en/of denkt u een rol te kunnen spelen bij het
verwezenlijken van de doelstellingen dan kunt u zich aansluiten bij het BAP. Meer informatie over
de vereniging kunt u lezen op de website (www.bioarch.nl).
De bio-archeologie omvat alle specialisaties binnen de archeologie die een biologisch karakter
hebben. Denk bijvoorbeeld aan archeozoölogie, archeobotanie en fysische antropologie maar ook
aan specialismen zoals ichtyologie, malacologie, leer, textiel of aan meer natuurkundige
specialismen zoals isotopenonderzoek of onderzoek aan DNA; kortom de bio-archeologie heeft
betrekking op alle biologische overblijfselen van vindplaatsen.

Registratie en toelating
Het lidmaatschap is op persoonlijke titel. Om lid te worden kunt u het aanmeldingsformulier
‘Lidmaatschap BAP’ invullen en per post of via de mail retourneren aan de secretaris van de
vereniging: secretaris@bioarch.nl. Als u voldoet aan de voorwaarden voor het lidmaatschap krijgt u
van het bestuur een bevestiging. De voorwaarden zijn bedoeld om doelgericht te kunnen werken
aan het verbeteren van de integratie van de bio-archeologie in de archeologie en de ontwikkeling
van het vakgebied te stimuleren. Ze luiden:

U bent professioneel werkzaam in de bio-archeologie of de archeologie en hebt
aantoonbare affiniteit met het biologisch-archeologisch vakgebied.

U ondersteunt de doelstellingen van het BAP, hierboven cursief weergegeven.
Als nieuw lid wordt u geacht uzelf voor te stellen op de eerst volgende ledenvergadering.

Contributie
Voor 2018 is de hoogte van de contributie vastgesteld op € 35,- per persoon. Als u gedurende het
jaar lid wordt is de hoogte van de contributie ongewijzigd. Aan het begin van een jaar (of van uw
lidmaatschap) wordt u verzocht het bedrag over te maken op de rekening van de vereniging
(IBAN: NL46 TRIO 0254 6917 22), ten name van het Biologisch-Archeologisch Platform,
o.v.v lidmaatschap BAP, uw naam en jaartal. Het lidmaatschap wordt steeds per 1 januari voor een
jaar verlengd, tenzij het uiterlijk op 1 december van het lopende jaar per brief of e-mailbericht
wordt opgezegd. Naast de vaste contributie die u als lid betaald kunt u de vereniging ook op een
andere manier financieel steunen, zie daarvoor ‘Donatie en sponsoring’.

De vrienden van het BAP
Als vereniging hebben we gemerkt dat er een grote groep mensen is die zich betrokken voelt bij de
bioarcheologie en de activiteiten die wij organiseren, maar die niet professioneel werkzaam zijn in
de archeologie zoals amateur archeologen, vrijwilligers of studenten. Speciaal voor deze
geïnteresseerden is er de ‘Vrienden van het BAP’ . Vrienden van het BAP worden op de hoogte
gehouden van de activiteiten van de vereniging en kunnen daar tegen ledentarief aan deelnemen
maar kunnen niet bij de ledenvergaderingen aanwezig zijn en hebben dus ook geen stemrecht.

Registratie en betaling

‘Vriend van het BAP’ wordt u op persoonlijke titel. Om vriend van het BAP te worden kunt u het
aanmeldingsformulier ‘Vrienden van het BAP’ invullen en per post of via de mail retourneren aan de
secretaris van de vereniging: secretaris@bioarch.nl. Na ontvangst krijgt u een bevestiging van uw
aanmelding.
Vrienden van het BAP betalen een ondersteunende bijdrage aan de vereniging die 5 euro lager is
dan de contributie voor leden, voor 2018 is dat dus € 30,- per persoon. Als u gedurende het jaar
‘Vriend van het BAP’ wordt is de hoogte van het bedrag ongewijzigd. Aan het begin van een jaar
(of van uw inschrijving) wordt u verzocht het bedrag over te maken op de rekening van de
vereniging (IBAN: NL46 TRIO 0254 6917 22), ten name van het Biologisch-Archeologisch
Platform, o.v.v vrienden van het BAP, uw naam en jaartal. De inschrijving wordt steeds per 1
januari voor een jaar verlengd, tenzij het uiterlijk op 1 december van het lopende jaar per brief of
e-mailbericht wordt opgezegd.

Donatie en sponsoring
Draagt u het Biologisch-Archeologisch Platform een warm hart toe? Dan bestaat er de mogelijkheid
om eenmalig of periodiek een bedrag te doneren. Wij stellen dit zeer op prijs want voor onze
activiteiten, denk daarbij aan het organiseren van congressen, zijn wij deels afhankelijk van
sponsorgelden (zie voor meer informatie www.bioarch.nl).

