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Historalis [info@historalis.nl]
donderdag 8 juni 2017 13:09
'Bert Hofman'
RE: Archeologische begeleiding de Commanderie in Ootmarsum
contract-Ootmarsum.pdf

Geachte heer Hofman,
Uiteraard herinner ik mij uw rol in het project.
Hierbij stuur ik u het contract dat ik met de curator gesloten heb over de overname van dit project.

met vriendelijke groeten,
Willem-Simon van de Graaf

Historalis B.V.
mob: 06‐17000856
Van: Bert Hofman [mailto:bert@hofmanadvies.com]
Verzonden: woensdag 7 juni 2017 6:37
Aan: 'info@historalis.nl'
Onderwerp: FW: Archeologische begeleiding de Commanderie in Ootmarsum
Goedemorgen mijnheer van de Graaf,
M.b.t. het project Commanderie hebben wij in het verleden al eens eerder contact en afstemming gehad, zodoende
weet u wellicht nog dat ik de uitvoerende werkzaamheden rondom dit project namens de gemeente begeleid.
Vandaar dan ook dat dhr Horsselenberg afstemming heeft gehad met mij n.a.v. uw (onderstaande) mailwisselingen.
Na aanvullend overleg lijkt het ons goed om, voordat we definitief tot de slotsom komen dat we de oude opdracht aan
de Archeodienst wel of niet afronden, we eerst van uw kant de bevestiging krijgen dat u gemachtigd bent om de
werkzaamheden die in opdracht zijn verleend aan de Archeodienst, af te ronden. Het lijkt mij dat u dit n.l. in opdracht
van de curator, die de lopende zaken van de Archeodienst behartigd, zult oppakken. Het moet n.l. niet zo zijn dat wij
na een eventuele afronding van de werkzaamheden, nogmaals door een curator aangeschreven worden om blijkbaar
openstaande kosten of werkzaamheden af te rekenen.
Daarom in eerste instantie mijn vraag of u deze opdracht c.q. machtiging van de curator wilt overleggen, waarna we
definitief zullen besluiten of we wel of niet gebruik maken van uw voorstel.
Alvast bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Bert Hofman
Projectleider

Reggesingel 32
7461 AK Rijssen
T 0548 53 32 18
M 06 23 50 94 70
E bert@hofmanadvies.com
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Van: Historalis <info@historalis.nl>
Datum: vrijdag 2 juni 2017 13:15
Aan: Macbook <b.horsselenberg@noaberkracht.nl>
Onderwerp: FW: Archeologische begeleiding de Commanderie in Ootmarsum
Geachte heer Horsselenberg,
U had niet geantwoord op onderstaande mail, waardoor ik geprobeerd heb u telefonisch te bereiken, wat me vandaag
gelukt is. Hieronder een samenvatting van dit gesprek.
U vertelde in het gesprek dat u het een rare mail vond. U vond het raar dat een ander bedrijf het project nu wilde
afmaken. Ik heb u er op gewezen dat dit logisch is, aangezien Archeodienst immers failliet is gegaan. U had intern
overleg gepleegd en gesproken met de regionaal archeologen van de provincie. Volgens u hebben zij u geadviseerd
om niets meer met het project te doen omdat er niets gevonden zou zijn. U heeft mij dan ook gezegd dat u niet
geïnteresseerd was om nog iets met het project te doen en geen gebruik zult maken van mijn aanbod. Ik heb u er op
gewezen dat de gemeente bevoegd gezag is in deze en dat het geen goed voorbeeld is als de gemeente zich niet
houdt aan de verplichtingen die het zichzelf heeft opgelegd. Uw antwoord was dat de provincie gezegd heeft dat het
zo in orde was.

met vriendelijke groeten,
Willem-Simon van de Graaf

Historalis B.V.
mob: 06‐17000856
Van: Willem-Simon van de Graaf
Verzonden: maandag 8 mei 2017 16:18
Aan: 'B.Horsselenberg@noaberkracht.nl'
Onderwerp: Archeologische begeleiding de Commanderie in Ootmarsum

Geachte heer Horsselenberg,
Vorig jaar heeft Archeodienst een archeologische begeleiding uitgevoerd in plangebied de Commanderie in
Ootmarsum in vervolg op de opgraving die we daar al gedaan hadden.
Mogelijk heeft u meegekregen dat Archeodienst in oktober helaas failliet gegaan is. Het project in Ootmarsum moet
echter nog wel afgerond worden.
Ik kan het onderzoek op basis van de offerte/opdracht voor de gemeente Dinkelland afronden. Ik zal dat dan doen
met mijn nieuwe bedrijf Historalis BV. Dit is geen nieuw opgravingsbedrijf maar het bedrijf dat ik opgericht heb om
dergelijke klussen af te kunnen rekenen.
In het bijgaande bestand heb ik de reeds betaalde factuur en de nog te factureren kosten opgevoerd. Deze kosten
bedragen 3909 EUR excl. BTW. Er waren reeds 5 dagdelen voor een archeoloog en een veldtechnicus afgerekend. In
de tabel met de nog te factureren kosten heb ik deze verrekend. Normaal gesproken moet er een evaluatierapport
geschreven worden. Omdat de omvang van de uitwerking meevalt kunnen de kosten voor dit rapport (800 EUR)
beter uitgespaard worden door meteen het eindrapport te schrijven. Er zijn niet heel veel vondsten gedaan. Om u
tegemoet te komen heb ik die niet conform de inschrijfstaat verrekend, maar alle alsof het om één
materiaalcategorie ging, waarbij ik de kosten voor het rapport ook maar voor de helft gerekend heb.
Voordat ik met de klus begin zou ik graag een bevestiging willen hebben dat het werk ook betaald wordt.
Ik hoor graag van u.

met vriendelijke groeten,
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Willem-Simon van de Graaf
Directeur

mob. 06-17000856
wsvandegraaf@archeodienst.nl

-Bestanden met o.a. extensie .zip of .exe worden alleen na overleg door onze
mailservers geaccepteerd!
--Bestanden met o.a. extensie .zip of .exe worden alleen na overleg door onze
mailservers geaccepteerd!
-DISCLAIMER:
**************************************************************************************
***************
Op grond van algemeen bekende risico's van e-mail berichtenverkeer die door de
verzender niet zijn
te beinvloeden, is alle informatie in dit bericht onder voorbehoud. Noaberkracht
Dinkelland Tubbergen
gebruikt e-mail niet voor het aangaan van externe verplichtingen en het bekendmaken
van besluiten.
Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.
**************************************************************************************
***************
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