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 ALGEMENE LEDENVERGADERING Restauratoren Nederland 

Datum 15 mei 2019  

Aanwezig 

 

 

Frederik Franken – Vincent van Drie - Gerald Megens, Wassily Khudyakov – Joachim 

van den Heuvel – Suzanne Peters (vanuit bestuur) 

 

René Lugtigheid, Jazzy de Groot, R. Willemsen, Bella Zurcher, Elizabeth Nijhoff 

Asser, Edith Greuter, Bibi Beekman, Bernice Crijns, Maartje Ubbels, Nasr Azarmehr 

Salimian Rizi, Karin van der Lem, Janine van Reekum, Mariët van Weert, Julia 

Leunge, Nora van der Veer, Natasche Herman, Hinke Sigmond, Heleen van 

Eendenburg, Annefloor Schlotter, Constant Lem (helaas is de presentielijst niet door 

iedereen getekend en is het totaal aantal leden niet volledig genoteerd) 

Tijdens de presentatie van G. Tauber en M. Franken zijn 7 studenten van de 

Reinwardt Academie, alsmede 1 docent aanwezig.  

 

Notulist Ninette Willemsen – NET people management 

Tijd 20:00 – 21.15 uur 

  

Nr Onderwerp 

 De ALV bijeenkomst wordt om 18:30 uur geopend door Frederik Franken, hij verwelkomt iedereen van harte en 

introduceert Gwen Tauber en Michiel Franken.  

 

Michiel Franken geeft een  gevolgd door Gwen Tauber.  

Ruim een uur genieten alle aanwezigen van de lezingen. Geboeid door de verhalen van Michiel Franken en Gwen 

Tauber.  

 

1.  Opening vergadering en vaststelling van de agenda: 

Frederik Franken opent de vergadering om 20:00 uur.     

De agenda wordt conform vastgesteld en goedgekeurd.  

Alle aanwezigen hebben een handout ontvangen met alle documentatie met betrekking tot de ALV.  

In de handout is opgenomen: 

Notulen ALV 2018 (betreffene jaar 2017) 

Jaarverslag 2018  

Begroting 2019 en jaarrekening 2018 

  

2.  Vaststelling NOTULEN ALV 10 april 2018 

  

Vaststelling notulen ALV 10 april 2018.  

Frederik Franken wijst op de Handout alsmede digitaal document op de website van Restauratoren Nederland.  

Frederik Franken verzoekt of er op-/of aanmerkingen zijn op de notulen van de ALV 10 april 2018.  

Er wordt vastgesteld dat de notulen d.d. 10 april 2018 zijn goedgekeurd. Waarvoor dank.  

 

3. Jaarverslag 2018 

 

 

 

Zie Handout – op de website als document geplaatst.  

 

Vraag uit de zaal: 

Bernice Crijns vraagt of er exit gesprekken zijn met leden die afscheid hebben genomen.  

Reden van exit zijn; 

Overlijden, uit vereniging geschreven vanwege betalingsachterstand, wegens contributie verhoging. Let wel; dit 

betreft het terugdraaien van een eerder verleende korting op de contributie. Er worden geen exit gesprekken 

gevoerd. Ninette Willemsen vult aan dat afmeldingen / opzeggingen digitaal worden gedocumenteerd.  

 

FF geeft zijn mantra weer, de vereniging restauratoren is voor en door de leden.  

 

Werkgroepen worden benoemd: 

De vereniging is breed – herkenbaarheid voelt men niet, daarom stimuleren wij meerdere WERKGROEPEN: 

Restauratoren Nederland wil dit graag breed uitdragen. Er bestaan mogelijkheden voor opstarten van een 

werkgroep activiteiten. Door inzet van het secretariaat is een korting teruggedraaid.  
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Vanuit de zaal: 

Er dient een bijeenkomst toegevoegd te worden aan het jaarverslag. De Perkament dagen zijn niet opgenomen in 

het verslag. Daarnaast dient workshop aangepast te worden: “Paper and Water”.  

 

Vanuit de zaal: 

Wat is de status van de nieuwe algemene voorwaarden?  

Gerald Megens reageert: 

Nieuwe algemene voorwaarden zijn voor 1 juni klaar. 

➔ Gedoe met musea / accepteren nooit onze voorwaarden. Voorwaarden zoals opgesteld voor algemeen 

gebruik. Veel instellingen gebruiken eigen voorwaarden.  

 

Frederik Franken: Zijn er nog vragen over het jaarverslag? 

 

Vanuit de zaal: 

Werkgroep wandbespanningen → naam aan te passen in “Historische Binnenruimte” 

 

Vanuit de zaal (Bernice Crijns): 

Voorheen werd alles als een Commissie betiteld, met daaronder secties. Er zal moeten worden gewerkt aan 

actievere werkgroepen.  

 

Vanuit de zaal (Bernice Crijns)  

In de tekst van het jaarverslag over het Restauratoren Register staat vermeld dat RN zoekt naar mogelijkheden om 

opnieuw aansluiting te vinden met internationale zusterverenigingen en sluit ECCO hierbij niet uit.  

Hoe zit dit exact? 

Vincent van Drie reageert: Het is niet de keuze van RN geweest om uit ECCO te gaan. Het contact wordt weer 

opgebouwd met Ecco. Het Restauratoren register is opgezet, hier volgt een scholingopzet op.  

→ er is een duidelijke vraag.  

Het kleinschalige waar we in hebben gezeten, kunnen we loslaten. Het register is geregeld. Middels de 

begeleidingscommissie houden we toezicht. Dit geeft nieuwe kansen voor de vereniging!  

 

 

4. Oproep Nieuwe Werkgroepen  

 

 

 

Zie sheet – opstart conform richtlijnen Restauratoren Register.  

Zoals met het jaarverslag besproken zoeken wij naar mogelijkheden voor leden om met een werkgroep actiever 

bezig te zijn met bijeenkomsten, workshops, enzovoorts.  

 

De vereniging restauratoren is voor en door de leden. 

 

Heb je een idee, wil je actief iets betekenen voor de vereniging, neem contact op met ons secretariaat.  

 

 

5. Jaarrekening 2018 door Gerald Megens 

 

 

 

Zie Handout – op de website als document geplaatst.  

Twee pagina’s financiële gegevens, waarbij Gerald Megens de aanwezigen van een uitleg voorziet.  

Er is in 2018 een licht verlies geleden. Voor 2018  hadden we groter verlies begroot.  

Daarnaast wijst Gerald Megens iedereen op begroting van gelden voor secties / werkgroepen. Jaarlijks wordt hier 

geld voor gereserveerd.   

Regionale netwerkborrels / evenementen → we organiseren evenementen met een licht positieve bijdrage.  

De bedoeling is om neutraal uit te voeren.  

 

Tot slot: Er is een besluit genomen om een secretariaat in te zetten, in dit geval door Ninette Willemsen van NET 

people management. De korting op de contributie is vanwege bijkomende kosten teruggedraaid. Vanuit de zaal 

volgt een dank je wel voor Ninette Willemsen haar bijdrage voor de vereniging.   
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6.  Begroting – Decharge Kascommissie door Gerald Megens 

  

Zie Handout – op de website als document geplaatst.  

Educatie fonds – elk jaar reserveren wij € 5.000 euro voor dit fonds. 

We zijn nog steeds op zoek naar leden om hier gebruik van te maken. De commissie Educatiefonds beoordeelt 

aanvragen. Er dient altijd een tegenprestatie te worden geleverd. (Of het aanleveren van een artikel voor het Blog 

van de AU Courant óf een presentatie tijdens de ALV van Restauratoren Nederland) 

 

Hetzelfde geldt voor ondersteunenende werkgroepen.  

Wij hopen dat werkgroepen aan de slag gaan met goede workshops & evenementen. We kunnen neutraal blijven 

draaien.  

 

Eigen vermogen van Restauratoren Nederland is gedaald. (Eigen vermogen is momenteel € 90.000,--) 

 

In het verleden zijn er gelden gereserveerd voor een aantal secties. Sectie gelden  

Gerald Megens deelt mede dat deze posten zullen opgaan in het eigen vermogen. Deze gereserveerde gelden 

worden ingezet voor de ondersteuning van de werkgroepen.  

 

Gerald Megens ligt de begroting voor het komende jaar toe: 

De website van Restauratoren Nederland is bijna 4 jaar oud. We zijn voornemens om de komende jaren geld te 

sparen om aan te wenden voor het lanceren van een nieuwe website.  

 

Gerald Megens vraagt of er vragen zijn n.a.v. jaarrekening en begroting: 

 

Vanuit de zaal: 

Wat is er gebeurd met de reserving van de Veres gelden  

Gerald Megens reageert; Dit is ingezet voor Restauratoren Register. Deze gelden zijn hier in het verleden ook voor 

gereserveerd. Er is nog een kleine reserve over. Het bestuur heeft het besluit genomen dat de toezichthoudster uit 

deze gelden betaald zal worden.   

 

BPF; In 2019 is er nog een grote activiteit in 2019 georganiseerd.  

Er blijft een ca. 3.000 - 5.000 over. Dit vloeit terug in het eigen vermogen.  

 

Vanuit de zaal: 

Educatiefonds aan te passen in het kader van het Restauratoren register. Er is een commissie die aanvragen t.b.v. 

het educatiefonds toetst. Er blijkt te weinig bekend te zijn met betrekking tot Educatiefonds mogelijkheden én 

gelden om evenementen te organiseren.   

 

Let op; 

Het is goed om dieper in te gaan op SECTIE – DISCIPLINE 

Inzicht hebben wat er beschikbaar is voor jouw discipline / sectie.  

 

Bij evenementen ga je over de € 1000 euro per jaar heen. (Elke sectie krijgt € 1000,-- per jaar) 

 

De 1.000 euro is opgedeeld; 

We willen graag werkplaatsbezoeken organiseren – Echt sparren met collega’s.  

We willen graag bij elkaar komen en ‘iets’ te organiseren.  

 

Decharge:  

Van de Kascommissie is Nora v.d. Veer aanwezig om decharge te verlenen. De kascommissie adviseert de alv het 

bestuur decharge te verlenen en de jaarrekening goed te keuren. We zijn op zoek naar een nieuw kascommissie 

lid. Nora blijft in 2020 aan Hilde neemt afscheid: 

Nieuw kascommissie lid voor 2019-2020 is Rosemarijn van Beemen.  
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7.  Restauratoren Register door Vincent van Drie  

  

Zie sheet presentatie  

Vincent van Drie geeft een nadere uitleg over de status van het Restauratoren Register.  

Voor wat betreft het RR; Leden zijn middels nieuwsbrieven uitgebreid op de hoogte gehouden.  Er wordt gekeken 

naar herkenbare en erkenbare leden. Wie heeft zijn sporen verdiend? Wat is persoonlijke kenmerkende profiel 

Er zijn nog een aantal vragen;  

Hoe houden we het betaalbaar? 

Ontstaan vanuit ARA – RN – Restauratoren Register; aansluitend is het ERM erbij betrokken. Zij zijn bekend met 

richtlijnen en hebben meer zicht in de materie. Restaurator lidmaatschap: externe waardering door certificerende 

instelling.  

De restauratoren hebben de belangrijkste stem. Aansluiting met onroerend goed restauratoren. Er is nu een 

grotere bekendheid en een brede vertegenwoordiging van mensen die in het erfgoed werkzaam zijn.  

 

Voorlopige totstandkoming 

Een en ander is begonnen met een voorlopig concept, dit heeft iedereen kunnen inzien.   

Opgesteld eind december 2018 tm februari 2019. Daarna is het concept aangepast. Een informatie bijeenkomst 

volgde. D.d. 23-2-2019. Het concept is redelijk ontvangen, maar voor verbetering vatbaar. Diverse mensen zijn op 

basis van die bijeenkomst mee gaan denken. De begeleidingscommissie heeft (o.a. Natascha Herman)  

 

Belangrijkste punt van kritiek was dat de gedragscode niet conform de internationale norm opgesteld was.   

Natascha Herman heeft internationaal gekeken wat er bekend is op etische gedragscode. Op basis daarvan zijn 

aanpassingen gemaakt op de gedragscode. Het resultaat van deze code ligt zo dicht mogelijk bij de ECCO code – 

let wel; niet hetzelfde!  

 

Hoe nu verder; 

De 17e mei komt het definitieve concept – deskundigen ontvangen. Eind juni volgt de volgende informatie 

bijeenkomst, dan wordt de definitieve procedure kenbaar gemaakt.  

 

BIJKOMENDE ontwikkelingen.  

ERM was vrnl. Gericht op monumenten (de Bouw)  

Er is een commissie van deskundigen – er is een zetel aan toegevoegd (Roerende restauratoren – zij worden 

vertegenwoordigd door Natascha Herman. Zij spreekt niet alleen namens de vereniging maar ook namens de 

restauratoren in het veld) 

 

Er is winst geboekt.  

Er komt BIJSCHOLING beschikbaar. Deze vraag groeit nu vanuit het Restauratoren Register. Er is meer zicht op 

het bestaan van de restaurator. Belangrijk dat er bijscholing gerealiseerd wordt. Enkele Bijscholing modules: 

Ethiek en restauratie proces – Scheikunde - Materiaal kunde - Module Cultureel ondernemerschap - Vervoeren 

verpakken en bewaren - Verslaglegging en documenteren - Fotograferen scannen digitaal - Preventie.  

 

Dit is de opzet tot nu toe.  

Hiermee is een ontwikkeling bij de UvA ontstaan. De UvA gaat bijdragen / modules ter beschikking stellen.  

 

SBB (samenwerkingsorganisatie beroeps en bedrijfsleven) meldpunt = onderzoeken doorstart opleiding behoud 

en beheer! De eerste optie onderbrengen bij de Reinwardt /2e optie is bij de UvA.  

 

Binnen het restauratoren register kan je punten vergaren door volgen van modules. Er wordt van je verwacht dat 

je bijschoolt.  

 

Er ontstaat een discussie over onduidelijkheid m.b.t modules. Je dient bij te houden / - te verbeteren. Er is 

behoefte aan. Toevoeging; Eerst word je gecertificeerd / -  na certificering dien je kennis bij te houden / te 

verbeteren. Overgangstermijn. Toevoeging vanuit de zaal; 

- het is een keuze om te kiezen om te certificeren. Aanvulling; nee, de overheid kan aangeven dat zij willen 

dat er alleen gecertificeerde restauratoren .. mogelijke richting! FF vult aan; er worden nog geen 

voorwaarden gesteld.  

Er is veel onduidelijk – er zijn vragen . 

Verzoek vanuit de leden een thema vergadering in te gelasten. BESLUIT: dit wordt uitgevoerd.  
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8.  Nieuwe Bestuursleden door Frederik Franken 

  

Het bestuur bedankt in eerste instantie Suzanne Peters. Zij heeft vanaf mei 2018 als aspirant bestuurslid zichzelf 

ingezet voor Restauratoren Nederland. Suzanne Peters zet werkzaamheden voort als actief lid.  

 

NIEUW kandidaat bestuurslid = Jazzy de Groot 

NIEUW kandidaat bestuurslid = Bibi Beekman 

 

Aanwezigen leden zijn met algemene stemmen akkoord met de toelating van Jazzy de Groot en Bibi Beekman.  

 

 

9.  Tip Reis naar Florence 

  

Ninette Willemsen verteld e.e.a. m.b.t. de educatieve reis naar Florence Italië.  

De reis belooft in een fantastisch programma te voorzien. Vertrek op maandag 30 september tot en met zaterdag 

5 oktober 2019. Het Opificio zal worden bezocht. We brengen een bezoek aan een restauratie on-site. Met een 

groep van maximaal 18 personen overnachten we in een authentieke Italiaanse villa. Er zijn nog 3 plekken om in te 

vullen d.d. 15 mei 2019. Kosten voor deze educatieve RN reis bedragen € 895,00 zegge 

achthonderdvijfennegentig euro.  

 

10.  Toekomst Restauratoren Nederland door Vincent van Drie  

  

Frederik Franken neemt de sheet van de presentatie door met de aanwezigen.  

Beroepsbeoefenaren in behoud en beheer vormen een krachtige vereniging waarin zij vriendschappelijk en 

collegiaal er voor zorgen dat ieder lid zo goed mogelijk kan bijdragen aan en kan profiteren van de samenwerking 

die als doel heeft: 

- De professionalisering van de individuele leden en de beroepsgroep 

- De beste zorg voor, en duurzaam ethisch verantwoord behoud van materieel erfgoed. 

 

Laten we samen aan een mooie professionele toekomst bouwen ! 

Dit is de kern van de toekomst voor Restauratoren Nederland. Hoe dienen wij dit bereiken? 

 

1. We moeten zien (gezien worden), horen (gehoord worden) en helpen 

Hoe wij dit zullen doen: 

thema-bijeenkomsten, enquête, mail, facebook, agenda, website, blog, ALV ……. 

 

2. Toegang tot kennis, middelen en techniek   

Middels de AuCourant (inmiddels Blog op de website), educatiefonds, cursussen, inkoop, demo’s enzovoorts.  

 

3. Juridische en bedrijfsmatige ondersteuning 

Wij zullen voorzien in leveringsvoorwaarden, offertes, overeenkomsten, verslaglegging, verzekering enzovoorts.  

 

Nogmaals, Restauratoren Nederland is voor en dóór de leden! Wij verzoeken leden ACTIEF mee te werken.  

Vakgenoten – kom met ideeën.  

 

11.  Speciaal moment voor Vincent van Drie – Hartelijke dank voor alle inzet   

  

Vincent van Drie neemt afscheid van het bestuur van Restauratoren Nederland. Vincent van Drie zal een 

vertegenwoordigende rol blijven houden als Lid begeleidingscommissie RR/ERM – Lid overlegvergadering bij-/ 

omscholing n.a.v. RR en tot slot blijft Vincent aan als lid van de Commissie van Advies NCE. Hier zal Vincent van 

Drie RN blijven vertegenwoordigen. 

Voor alle inzet in de afgelopen jaren wordt Vincent van Drie op gepaste wijze bedankt.  
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AFSLUITING De vergadering wordt gesloten om 21:40 uur  

De aansluitende borrel wordt door zo ongeveer alle leden bezocht.  

 


