
 
 

Taakomschrijving  Bestuursleden Restauratoren Nederland 
 

Datum: februari 2020 
 
Inleiding 
 
De belangenvereniging Restauratoren Nederland (RN) is een fusievereniging van verschillende kleinere 
verenigingen waarvan de oudste al in 1967 bestond. Vanaf de oprichting in 2005 groeiden we tot een 
ledenaantal van meer dan 500 leden. Wij zetten ons allen in voor behoud van materieel erfgoed.  
 
Centraal staat onze rol en die van de leden, in dienst van duurzaam behoud van cultureel erfgoed en gericht op 
de optimale realisering van het conservering- en restauratieproces. Onder de leden vindt je restauratoren, 
conservatoren, docenten, restauratiearchitecten, behoudsmedewerkers, wetenschappers, historici en anderen 
werkzaam in de cultuursector. Ze zijn in dienst zijn van culturele instellingen of restauratiebedrijven maar het 
grootste aantal is zelfstandig professional op het gebied van beheer en behoud en vooral ook werkzaam in de 
handson restauratie.  
 
In tegenstelling tot de Vakgroep Restauratie vertegenwoordigt RN niet de restauratie-bouwbedrijven maar een 
zeer breed georiënteerde pluriforme groep individuele leden die zich over het algemeen bezig houden met alle 
objecten in het interieur van gebouwen, museale collecties en archieven. Wij zijn een platform voor 
uitwisseling van kennis, middelen en techniek en doen dit door: 
 

• Het overdragen van kennis, (onderzoeks-) methoden en technieken.  

• Het houden van bijeenkomsten, studiedagen, workshops, cursussen en/of excursies  

• Het helpen opzetten van een systeem van kwaliteitszorg (ethische uitgangspunten, kwaliteitshandvest, 
uitvoeringsrichtlijnen, ‘permanent-learning’, beroepsregister, keurmerk)  

• Het verzamelen en verstrekken van informatie m.b.t. conserveren en restaureren zowel intern als extern en 
zowel gevraagd als ongevraagd (publicaties, nieuwsbrieven, verenigingsblad, input externe media)  

• Het samenwerken met andere verenigingen, stichtingen en/of erfgoedkoepels met vergelijkbare of 
aanvullende doelen, in binnen- en buitenland  

• Het optreden als gesprekspartner (bij uitstek als het gaat om het belang van goed materieel erfgoed behoud) 
met opleidingen, onderzoeksinstituten, cultureel erfgoed-instellingen, werkgevers, opdrachtgevers, 
subsidiegevers, overheden en het algemeen publiek  

• Het bevorderen van de erkenning van het maatschappelijk belang van de door onze leden 
vertegenwoordigde beroepen zoals restaurator en behoudsmedewerker  

• Het verrichten van lobbywerk in het belang van het erfgoed, scholing en de uitoefening van het beroep  

• Bevorderen van samenwerking binnen het erfgoedveld RN staat goed aangeschreven in de wereld van musea 
en monumentenzorg en wat zich daar nog meer tussen bevindt. 
 
Aanmeldprocedure 
 

1. Registreer je bij de Kamer van Koophandel als algemeen lid. (Het secretariaat voorziet hierin. Draag 
zorg dat je een kopie van jouw ID verstuurt naar het secretariaat)  

2. Het secretariaat draagt zorg voor uitschrijving van de vorige bestuurder.   
 
Deze stappen volgen ná stemming tijdens de ALV (jaarlijks in Mei) 
Een nieuw bestuurslid wordt met akkoord van de ALV toegelaten tot het bestuur.  
 
 
Het beleidsvormende bestuur 
 

1. Dit bestuur houdt zich naast de voorwaardenscheppende activiteiten ook bezig met het bedenken, 
opstellen en vastleggen van inhoudelijk beleid. De uitvoering van het beleid ligt bij de medewerkers 
(betaalde krachten én vrijwilligers), waar het bestuur deze uitvoering alleen beoordeelt. 



 
   

Gezamenlijk vormen de voorzitter, de vice-voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur van de 
vereniging. Het dagelijks bestuur kan naast de algemene vergaderingen en/of ledenvergaderingen tussendoor 
als dagelijks bestuur overleg voeren. Dit betreft dan vaak overleggen die te maken hebben met de uitvoering 
van besluiten van het totale bestuur.  
 
Naast deze basisfuncties binnen een bestuur, is er ook nog de functie van algemeen bestuurslid. De algemene 
bestuursleden nemen deel aan alle algemene vergaderingen van het bestuur.  
(jaarlijks 9x waarbij bestuursleden aanwezig dienen te zijn)  
 
Zij hebben een gelijkwaardige positie in de besluitvorming van het bestuur. Hoewel de verantwoordelijkheid 
van de overige bestuursleden ten opzichte van de drie bovenstaande functies anders is, is het verstandig om 
een duidelijk beeld te hebben van de kennis en kwaliteiten die deze leden toe kunnen voegen aan het bestuur.  
a. Samenwerking staat voorop 
b. Doelstellingen worden onderschreven door de bestuurder en nageleefd.   
c. Bestuursleden zijn op elkaar ingespeeld.  
d. We creëren een open sfeer ten aanzien van kritische punten.  
e. We leren van sterke en zwakke punten, waarmee duidelijk wordt wat de inbreng is van een bepaald 
bestuurslid.  
f. De persoonlijke motivatie wordt met aanmelding overwogen en inzet beoordeelt. (Wat wil en kán een 
bestuurslid betekenen)  
g. Kennisoverdracht  
 
Het algemeen bestuurslid valt onder de algemene vergadering en onder de voorzitter, vice-voorzitter en 
penningsmeester.  
 
Het is van belang dat een algemeen bestuurslid verbondenheid met de organisatie voelt. Ook moet een 
algemeen bestuurslid beschikken over competenties die bijdragen aan het bestuur. Bij bestuur beslissingen 
moet een algemeen bestuurslid een eigen mening kunnen vormen.  
 
Doel: een algemeen bestuurslid zit in het algemeen bestuur en heeft geen vastgestelde bestuursfunctie. Het is 
mogelijk om als algemeen bestuurslid een bijzonder specialisme op te nemen.  
 
Aspecten die horen bij het profiel van een algemeen bestuurslid:  

• Assertief;  

• Samenwerkende vaardigheden;  

• Zich verbonden voelen met de organisatie;  

• Neemt actief deel aan het bestuur;  

• Bepaalt mee met het door bestuur gevormde beleid;  

• Assisteert binnen het bestuur;  

• Vervangt, indien nodig, een ander bestuurslid;  

• Ontplooit zich waar mogelijk op het gebied van bestuurs- en commissietaken; 

• Ontwikkelt en organiseert jaarlijks minimaal 1 activiteit; 
 
Tijdsbesteding 
Aanwezigheid Bestuursoverleg: 
Het kernbestuur van Restauratoren Nederland vergadert 9 x per jaar.  
Het uitvoerend bestuur werkgroepen komt 4 x per jaar inclusief het kernbestuur bij elkaar.  
 
Onkostenvergoeding van Bestuursvergoeding 
 

1. Bestuursleden kunnen een vrijwilligersvergoeding krijgen voor bepaalde arbeid ten behoeve van de 
vereniging. (ter beoordeling van de penningmeester)  

2. De vergoeding betreft € 4,50 per uur met een maximum van € 150,-- per maand en in totaal € 1500,-- 
per jaar. Dit wordt door de penningmeester en voorzitter gemonitord.  



 
3. De bestuursleden vullen voor de aanvraag een formulier in Declaratieformulier Bestuursvergoeding en 

houden hun eigen urenregistratie bij.  
4. Het declaratieformulier kan worden gebruikt om kilometervergoeding / reis-/ verblijfskosten te 

declareren.  
 
 

 
 


