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 ALGEMENE LEDENVERGADERING Restauratoren Nederland 

Datum 17 november 2020  

Aanwezig 

 

 

Frederik Franken – Jazzy de Groot - Gerald Megens → aanwezig in Studio  

 

Aantal leden online d.d. 17-11-2020: (Let op – eindstand einde ALV er zijn leden ná 

start ingelogd, deze leden hebben uiteindelijke allemaal ingelogd)  

Albrecht, Marya  

Arnouts, Masja  

Beekman, Bibi  

Boellaard, George  

Brain, Thomas  

Broen, Benno  

Broersma, Iris  

Bruijs, Pol  

Crijns, Bernice  

de Groot, Jazzy  

de Visser, Marjan  

Duivenvoorden, Jorien  

Franken, Frederik 

Hensel, Jessica  

Herman, Natasha  

Hertman, AA Ramses  

Heuft, Annemieke  

Homan Free, Marjolein  

Iddi, Zuhura  

Keppler, Roos  

Nijhoff Asser, Elizabet  

Nuij, Marianne  

Ockhuijsen, Remco  

Oomens, Margriet  

Overhoff, Michiel  

Polman, Leonieke  

Posthuma de Boer, Martine  

robinwillemsen@kpnplanet.nl 

Roos, Anne  

Rupert, Anne  

Schwark, Amelie  

Taal, Brigitte  

Tauber, Gwen  

Tsjeroenova, Irina  

van Beemen, Roosmarijn  

van den Heiligenberg, Vai  

van den Heuvel, Joachim  

van der Lem, Karin  

van der Plas, Martine  

van der Poel, Saskia  

van der sar, Willianne  

van der Veer-Curpan, Nora  

Van der Velden, Wil  

van Drie, Vincent  

van Maanen, Oda  

van Ravels, Liesbeth  

van Stokkom, Annemiek  

Verhave, Johanneke  

Welther, Lulu  

Westerhuis, Sabine  

Willemsen, Ninette  

Willemsen, Robin  
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Zurcher, Bella 

 

Notulist Ninette Willemsen – NET people management 

Tijd 20:00 – 21.30 uur 

  

Nr Onderwerp 

 De eerste online ALV bijeenkomst wordt om 20:00 uur geopend door Frederik Franken, hij verwelkomt iedereen 

van harte. 

 

Frederik Franken deelt mede dat in verband met Corona de ALV, welke wij graag in fysieke vorm hadden laten 

plaatsvinden online door moest gaan. Het verzoek wordt gedaan om tijdens de vergadering de chat functie te 

gebruiken. Inkomende vragen worden gemonitord en kunnen wij beantwoorden.  

 

Van harte welkom bij onze eerste ONLINE ALV in Eindhoven, 

Dit is voor ons ook de eerste keer. We willen beginnen met jullie te bedanken voor jullie aanwezigheid hier.   

 

Met het bestuur kijken wij terug op een roerig jaar.  

Vanwege Corona…..  

Bijeenkomsten voor leden moeten annuleren.  

Workshops liggen op de plank om aan te bieden.  

De sector zit in zwaar weer.  

Daarentegen hebben wij juist door Corona nieuwe wegen bewandeld. Wij hebben ons met Restauratoren 

Nederland aangesloten bij Kunsten’92. Daarnaast een link weten te leggen bij het Cultuurfonds. Dit zullen wij 

nader bespreken tijdens de ALV 2021.   

 

Wij kijken vooruit naar nieuwe en bétere tijden waarin wij elkaar wederom mogen ontmoeten. Waarin wij wederom 

workshops kunnen aanbieden, lezingen en expertsessies mét, vóór én dóór leden.  

Samen met jullie blikken we nu graag terug naar het jaar 2019. Samen sta je sterker.  

 

 

1.  Opening vergadering en vaststelling van de agenda: 

 

We hebben nu een ONLINE ALV en alle stukken zijn gepubliceerd op de website van Restauratoren Nederland én 

staan zichtbaar op de portal van SkillsTown.  

Het bestuur heeft iedereen in de gelegenheid gesteld om vragen in te sturen vóórafgaand aan de ALV.  

Het document met vragen en onze antwoorden hierop staat inmiddels ook online.  

TIJDENS deze vergadering verzoeken wij jullie de CHAT functie te gebruiken.  

In de chat kunnen vragen gesteld worden. We proberen die te beantwoorden per onderwerp. In ieder geval zullen 

we achteraf de vragen bundelen en beantwoorden. 

 

De agenda kunnen jullie zelf lezen en zal ik daarom niet voorlezen.  

De agenda wordt conform vastgesteld en goedgekeurd.  

Alle leden hebben toegang gekregen tot alle documentatie ingebracht voor de ALV.  

De documentatie is op zowel de portal van SkillsTown gepubliceerd als ook op de website van Restauratoren 

Nederland. De documentatie omvat:  

Notulen ALV 2019 (betreffende jaar 2018) 

Jaarverslag 2019 

Begroting 2020 en jaarrekening 2019 

Verslag Kascommissie  

  

2.  Vaststelling NOTULEN ALV 15 mei 2019 

  

Vaststelling notulen ALV 15 mei 2019.  

Frederik Franken:  Op 15 mei 2019 hebben wij de ALV in Amsterdam belegd. De notulen zijn gepubliceerd. Wij 

hebben geen vragen ontvangen, tevens geen op-/ of aanmerkingen en mogen er hiermee vanuit gaan dat de 

notulen akkoord zijn bevonden door de leden.  
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Mocht iemand nog een opmerking willen delen kan dat nu via de chat.  

Hier wordt nu op gereageerd.  

 

De notulen worden vastgesteld.  

Deze zullen op een later tijdstip door de huidige voorzitter en secretaresse worden ondertekend.  

Ondertekende notulen worden voor de leden op de website gepubliceerd.  

 

3. Enquête leden door Iris Broersma – Pol Bruijs en Karin van der Lem 

 

 

 

Frederik Franken: 

Zoals jullie allemaal weten is er een enquête opgestart door Iris Broersma, Karin van der Lem en Pol Bruijs.  

 

Zij hebben een video ingestuurd waarin zij hun bevindingen presenteren.  

Wij zijn hen erg dankbaar voor hun inbreng en kijken uit naar de resultaten.  

140 leden hebben de enquête ingevuld.  

Hier gaan wij nu naar kijken…  

 

Video start op  

Karin van der Lem, Pol Bruijs en Iris Broersma delen een aantal highlight uit de enquête.  

(zie video voor ingestuurde boodschap)  

 

Bedankt dat jullie hebben geluisterd en gekeken.  

Er komen nog Zoom dialoog groepjes, gesprekken van 2 uur. Inmiddels zijn er 34 mensen ingedeeld in 

verschillende groepen. Men kan zich nog aanmelden om een groepsdiscussie bij te wonen. 

We hopen elkaar weer te zien. Aldus Pol Bruijs, Karin van der Lem en Iris Broersma.  

 

Frederik  

Iris, Pol en Karin hartelijk dank voor deze presentatie. Wij zijn ook erg benieuwd naar Zoom sessie.  

 

 

4. Jaarverslag 2019   

 

 

 

Frederik Franken:  

Het jaarverslag 2019 is opgemaakt door Ninette Willemsen (secretariaat Restauratoren Nederland) en omvat de 

samenvatting van bijeenkomsten en evenementen in 2019. Op basis van het jaarverslag zijn geen vragen binnen 

gekomen.   

Het jaarverslag is als document toegestuurd bij de uitnodiging voor de digitale ALV. En staat online op de portal 

alsmede op de website van RN. 

 

Frederik Franken: Wat kunnen we zeggen over 2019: 

 

HIGHLIGHTS om te benoemen van het jaarverslag.  

Dit jaarverslag van Restauratoren Nederland beslaat de periode 1-1-2019 tot en met 31-12-2019. 

Restauratoren Nederland telde op 1 januari 2019 551 leden, waarvan 16 studentleden. Restauratoren Nederland 

telde op 31 december 2019 501 leden, waarvan 9 studentleden. 

Het bestuur vergaderde in 2019 op 8 januari, 26 maart, 24 april, 25 juni, 28 augustus, 16 oktober, 27 november. 

Op 19 februari 2019 kwam het bestuur samen in Amsterdam voor een beleidsmiddag.  

Op 14 september 2019 heeft Restauratoren Nederland een middag belegd voor leden in het kader van het 

Restauratoren Register. 

Op 15 mei 2019 vond de ALV van RN plaats in de Reinwardt Academie te Amsterdam waar nog twee lezingen bij 

waren.  

 

Hoogtepunten in het jaar waren de bijeenkomsten zoals de excursies naar het Stadhuis te Maastricht, de 

restauratie van het geschilderde plafond van de kerk in Harderwijk, de Italië-studiereis en de restauratie van het 

17de -eeuwse plafond in Leiden. 

Nadere informatie hebben onze leden allen kunnen lezen in het jaarverslag en zal niet nader besproken worden. 
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5. Update Restauratoren Register door Jazzy de Groot  

 

 

 

Update over het RR door Jazzy de Groot:  

Sinds 1 juli 2019 kent Nederland een Restauratoren Register. Opgericht in samenwerking met verschillende 

beroepsverenigingen is dit een belangrijke stap in de professionalisering van ons vak. Het register wordt beheerd 

door Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg, ERM, en inhoudelijk vormgegeven door de 

begeleidingscommissie. In deze begeleidingscommissie hebben restauratoren van verschillende verenigingen 

zitting, maar ook enkele opdrachtgevers. Het ERM bepaalt dus niet hoe het Register er inhoudelijk uit zal zien, die 

taak is weggelegd voor de begeleidingscommissie. 

 

Sindsdien hebben enkele restauratoren zich laten registreren. Een massale registratiegolf blijft nog uit omdat er 

nog veel onduidelijkheid is omtrent de bij- en nascholingsmodules en omdat nog niet voor iedereen het algemeen 

belang even duidelijk is. Een Register is echter een belangrijke stap in de professionalisering van ons vak. 

Opdrachtgevers kunnen doorverwezen worden naar een Register en het werkveld zal beter zichtbaar zijn. Ook 

kunnen opdrachtgevers zoals musea of overheidsinstellingen zichzelf verplichten alleen met Registerrestauratoren 

te werken waardoor weloverwogen en goede uitvoeringen van behandelingen beter gewaarborgd kan worden.  

 

Op 14 september 2019 is er een algemene informatiebijeenkomst geweest voor leden van de vereniging. Het doel 

was om knelpunten in het Register boven tafel te halen. Velen maakten zich bijvoorbeeld zorgen over de 

toetsingsprocedure. Zou deze in een klein werkveld wel eerlijk kunnen verlopen? Twee bedrijven, Hobéon en SGS, 

hebben de taak erop toe te zien dat de toetsingsprocedure eerlijk verloopt zonder dat er onderlinge afspraken 

gemaakt kunnen worden tussen toetser en getoetste. Beide bedrijven hebben inhoudelijk ook geen inspraak in het 

Register. 

 

Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst wilde Restauratoren Nederland verder onderzoek doen naar het 

verloop van de toetsingsprocedure. Aangezien er geen leden waren die zich bereid stelden om zich te laten 

Registreren heb ik besloten mijzelf te laten Registreren en dit registratieproces te delen met de leden via de 

website van Restauratoren Nederland middels een blog. Dit heeft veel inzichten gegeven in de 

toetsingsprocedure. Zoals verwacht waren voornamelijk de behandelrapporten belangrijk om mij te kunnen 

beoordelen. In het toetsingsgesprek met mijn toetser Annetje Boersma heb ik mij vooral nader verklaard over 

bepaalde behandelingen en door aan te tonen dat ik weloverwogen mijn vak uitvoer kreeg ik een positief advies 

voor toelating tot het Register. De externe partij die aanwezig was zag erop toe dat het toetsingsgesprek 

inderdaad plaatsvond en niet onderling afgekaart werd. 

 

Dat externe bedrijven gemoeid zijn met het Register is wettelijk gezien noodzakelijk. Het is zelfs verboden om als 

grote vereniging een eigen Register op te richten. Wij zouden bijvoorbeeld potentiële klanten alleen maar naar 

eigen leden kunnen verwijzen en de markt daarmee beheersen. Er is gekozen voor ERM omdat zij veel ervaring 

hebben met het beheren van Registers, zij beheren bijvoorbeeld ook het archeologenregister, maar inhoudelijk is 

het de begeleidingscommissie die het Register maakt. 

 

De stip die op de horizon wordt gezet is dat alleen restauratoren met een erkende opleiding zich kunnen laten 

registreren. Omdat niet elke restaurator in Nederland een formele opleiding heeft gevolgd, omdat deze 

bijvoorbeeld nog niet bestond, kan het hebben van een formele opleiding op het moment nog niet als toelatingseis 

gebruikt worden. Welke opleiding wel of niet erkend wordt, wordt geadviseerd door de Commissie opleidingen. Als 

een restaurator geen formele opleiding heeft gevolgd, maar zich wel wil laten registreren, kan deze aanspraak 

maken op een overgangsregeling.  

 

Nu het Register bestaat wordt er ook nagedacht over bij- en nascholing. Er is nog veel onduidelijkheid over hoe 

deze bij- en nascholingsmodules eruit gaan zien. Ze worden ontwikkeld door het NCE, het Nationaal Centrum 

Erfgoedopleidingen. Dit verloopt echter niet naar volle tevredenheid van het bestuur van Restauratoren 

Nederland. Zo heeft het op het moment teveel de schijn van een schaduwopleiding en worden verschillende 

disciplines teveel over een kam geschoren. Het vak is te complex om te vatten in een enkel opleidingsniveau en 

verschillende restauratoren hebben verschillende behoeftes wat bij- en nascholing betreft.  

 

Ook het wel of niet verplichten van deze bij- en nascholing aangeboden door het NCE staat nog ter discussie 

vanuit Restauratoren Nederland. Als het volgen van modules bij het NCE verplicht zijn voor registratie lijken de 

modules in onze ogen op het moment teveel op een schaduwopleiding van al bestaande opleidingen. 
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Of het NCE de juiste partij is om deze bij- en nascholingsmodules aan te bieden, en of deze verplicht worden voor 

restauratoren die zonder deze modules aan kunnen tonen dat zij goed werk leveren, staat wat Restauratoren 

Nederland betreft ter discussie. Wij vinden dat het NCE teveel een inhoudelijke stempel op het geheel probeert te 

drukken zonder de juiste kennis daarvoor in huis te hebben. Wellicht is het zoeken van een andere partij om deze 

modules te beheren en in te richten een beter alternatief, de rol van het NCE staat in ieder geval ook ter discussie 

in de begeleidingscommissie. 

 

Restauratoren Nederland moedigt leden aan om zich te laten registreren in het register.  

Als leden zich laten registreren kunnen wij voort met het ontwikkelen van het register aan de hand van 

praktijkervaringen van restauratoren. 

 

VRAAG via Chat: 

Welke modules bestaan er?  

Jazzy de Groot antwoord: 

Op dit moment kunnen er nog geen modules gevolgd worden. Deze bij- en nascholingsmodules komen in de 

toekomst.  

 

 

6.  Voorstel nieuw bestuur – behorende bij pagina 9 – 10 – 11 en 12 

  

Eigenlijk zou Bibi Beekman deze presentatie verzorgen, maar wegens de corona-maatregels mogen we hier maar 

met z’n drieën staan heeft Frederik deze gepresenteerd. 

 

Het bestuur zou graag de structuur van RN willen veranderen waarbij het algemeen bestuur zich meer zal richten 

op beleidsmatige werkzaamheden terwijl actievere werkgroepen excursies, workshops, en dergelijke, kunnen 

organiseren. 

Met als uitgangspunt de lijst van ICON en opgedane ervaringen met het Register willen wij onderstaande 

werkgroepen voorstellen.  

  

Specialisme/Domein: (vakinhoudelijk)  

1. Archeologische objecten en materialen 

2. Grafische documenten, boek en papier 

3. Fotografisch beeldmateriaal (analoog en digitaal)  

4. Glas, keramiek en steen 

5. Leder, goudleer, perkament en verwante materialen 

6. Muurschilderingen, graffito, marouflages 

7. Metalen objecten 

8. Meubelen, interieurhout en afwerking 

9. Moderne materialen en hedendaagse kunst 

10. Muziekinstrumenten 

11. Natuurhistorische objecten 

12. Cultuur gerelateerde / rituele objecten 

13. Schilderijen, doek en paneel  

14. Beeldhouwwerk, en architecturale decoratie, ruimtelijke objecten. 

15. Uurwerken, mechanische en wetenschappelijke instrumenten 

16. Textiel 

17. Verguldingen en polychromie  

18. Natte organische materialen 

 

Algemene onderwerpen: 

19. AuCourant / Blog  

20. Technisch onderzoek 

21. Documentatie en archivering 

22. Educatie en Bijscholing 

23. Ethiek, Wet- en Regelgeving 

24. Preventieve Conservering 

25. Wetenschappelijk (bronnen) onderzoek 

26. Theoretische achtergronden en geschiedenis behouden van materieel erfgoed 
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Actieve werkgroepen met elk een eigen bestuur en het overkoepelende bestuur heeft daardoor tijd zich meer te 

richten op beleidszaken. Met daarnaast willen we een Raad van Advies optuigen, bestaande uit wijze leden.  

Zo’n raad wordt al in de statuten genoemd. 

 

We hopen op een belichting van alle domeinen!  

 

Waarin voorziet Restauratoren Nederland? Zie sheet.  

Financiële ondersteuning – gebruik van het secretariaat – Bestuurlijk overleg.  

We hebben duidelijke afspraken over financiële en secretariële ondersteuning, we willen werken naar een 

bestuurlijk overleg met de werkgroepen. Het hoofdbestuur zal zich meer op beleid richten.  

 

VRAAG via Chat: 

Er staan veel domeinen vermeld, Is het de bedoeling dat deze allemaal actief worden?  

Frederik Franken antwoord: Dat is inderdaad het idee! We sluiten dit aan op de geplande Zoomgesprekken. De 

verdere uitwerking moet plaatsvinden en zal dan in het komende jaar gebeuren.  

 

Jazzy de Groot vult aan: De domeinen zoals in de opzet is ons voorstel. Het is nog niet in beton gegoten.  

 

Het bestuur kondigt de stemming aan:  

Leden hebben een uitnodiging gekregen en uitleg ontvangen over de werking van de Online ALV.  

 

Stemming akkoord met nieuwe opzet bestuur?  

UITSLAG: 

16 voor, 2 tegen, 4 onthouding 

2 tegen 

4 onthouding 

Stemming is aangenomen 

Het bestuur zal aanvangen met verdere uitwerking van de nieuwe structuur voor Restauratoren Nederland.  

 

 

 

7.  Resultatenrekening door Gerald Megens   

  

Begroot resultaat is 14.500 euro geworden. Op de balans hebben wij een positief vermogen.  

Er staat  98.300 Euro op de spaarrekening van Restauratoren Nederland  

Balans – positieve vermogen  

98.300 Euro – we zijn een gezonde vereniging en kunnen mooi verder.  

 

Jaarrekening meegestuurd – door accountant 

Toegevoegde jaarrekening;  

Bestuur besloten om de inkomsten van de evenementen  

 

Iets grotere begroting – BETER inzicht in onze kosten en opbrengsten.  

Totale inkomsten 56000  

 

Kosten verdeeld in bestuurskosten  

Begroot en werkelijk 

Verenigingskosten 5.000  

Andere rubricering toegepast  

 

Kosten van RN evenementen; deze post is hoger dan beoogt.  

 

De rest van de bedragen in balans zoals begroot.  

Voor 2020 hebben we eenzelfde structuur opgenomen. – bijzonder weinig evenementen  

Werkelijke kosten structuur zal er volgend jaar anders uitzien. Wij kunnen zeggen dat we 2019 met een mooi 

resultaat hebben afgesloten.  
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De begroting voor 2020 staat online (op de website en de portal)  

We hebben geen vragen of opmerkingen ontvangen n.a.v. publicatie van alle gegevens.  

 

Jaarrekening 2019 staat online (op de website en de portal)  

We hebben geen vragen of opmerkingen ontvangen n.a.v. publicatie van alle gegevens. 

 

Als bestuur en vereniging hebben wij dit goed gedaan aldus Gerald Megens.  

 

Gerald Megens vraagt of er n.a.v. de stukken vragen zijn. 

Er zijn geen vragen:. 

 

Frederik Franken: 

Het zal niemand zijn ontgaan dat wij de ONLINE ALV van 26 augustus hebben moeten annuleren. Zoals wij op de 

pagina hebben omschreven is het verslag van de kascommissie niet aangeleverd.  

De kascommissie heeft een externe boekhouder ingeschakeld, het bestuur is nog niet op de hoogte van de kosten 

voor Restauratoren Nederland.  

We hebben een video ontvangen van de kascommissie die we nu tonen. 

 

Na vertoning van de video reageert Frederik:  

 

We bedanken de kascommissie voor hun werkzaamheden. Het document en de video hebben we gisteren 

ontvangen en gisteravond hebben we de antwoorden van het bestuur op de door de kascommissie opgeworpen 

vragen. 

 

Het bestuur kan niet toelichten wat de kosten zullen zijn van het ingeschakelde bureau dat het externe onderzoek 

verricht omdat de kascommissie deze kosten niet wil delen. Het bestuur zal nu puntsgewijs de openstaande 

vragen van de kascommissie toelichten. 

 

- De inschrijving in het Restauratoren Register van Jazzy de Groot is niet louter een privéaangelegenheid 

geweest. Dit is gedaan zodat mevrouw De Groot haar onderzoek naar het Register en haar werkzaamheden in de 

Begeleidingscommissie van het Register voort kon zetten. Het bestuur erkent dat een volledige vergoeding van de 

inschrijfkosten mogelijk niet terecht is geweest. Mevr. De Groot zal dan ook conform de richtlijnen van de 

Educatiefonds deze vergoeding opnieuw indienen. Afhankelijk van het wel of niet toezeggen van financiële 

tegemoetkoming van het Educatiefonds zal een deel of het gehele bedrag door mevrouw De Groot terugbetaald 

worden aan de vereniging. 

 

- De vrijwilligersvergoeding voor de heer Megens is gebaseerd op lopend beleid dat in de ALV van 2015 is 

goedgekeurd. Door de aard van de werkzaamheden van de penningmeester zit hier veel administratief werk aan 

vast. Mochten de leden het beleid rondom de vrijwilligersvergoeding aangepast willen zien kunnen zij dit indienen 

bij het bestuur ter bespreking. 

 

- De betalingsachterstand van de penningmeester wordt bewust door de penningmeester ingezet als 

controlemechanisme om de automatisering van betalingsherinneringen te controleren. De contributie van 2018 is 

enkele maanden geleden betaald. 

 

- Alle betalingen aan Mevr. Willemsen zijn gegrond. Er bleek een bedrag van €191,00 euro teveel betaald 

te zijn aan Mevr. Willemsen, dit is inmiddels verrekend op een factuur in 2020. 

 

- Gemaakte winst uit excursies en workshops blijven in de kas van de vereniging. Immers, wanneer een 

excursie of workshop duurder uitvalt worden er ook geen extra kosten teruggevorderd bij deelnemende leden. Het 

bestuur erkent dat de kosten voor de Italië-reis in dit geval aanzienlijk lager uitvielen dan begroot, echter houdt zij 

zich vast aan het lopend beleid. 

 

- Dat tijdens de Italië-reis sommige kosten gepind zijn met een pinpas van de vereniging is niet 

ongebruikelijk. Wel is het zo dat enkele bonnen in de loop van de reis kwijt zijn geraakt. Op basis van de gegevens 

van Bart Borggreve is geconcludeerd dat het totaalbedrag van de ontbrekende bonnen €164 moet zijn geweest. 

Deze kosten zijn afgeboekt.  
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- De opmerking dat de begroting over 2019 onterecht is aangepast in de door de penningmeester zelf 

opgestelde balans over 2019 is onterecht. De penningmeester heeft het naar zijn eigen inzicht aangepast om 

deze beter inzichtelijk te maken waardoor hij er weliswaar anders uitziet, maar inhoudelijk wel klopt. 

 

- Dat enkele opdrachten verstrekt zijn aan het bedrijf waar de penningmeester eigenaar van is, is uit 

praktisch oogpunt en tegen marktconforme prijzen gedaan. Op deze manier konden bijvoorbeeld folders snel en 

naar eigen inzicht aangeleverd worden. 

 

- Dat de notulen van de bestuursvergaderingen in dit verband niet zijn aangeleverd aan de kascommissie 

is omdat dit niet conform het stappenplan van de kascommissie is. Het samenwerkingscontract tussen 

Restauratoren Nederland en mw. Willemsen is beschikbaar gesteld op de drive. 

 

- De Horriba-meetapparatuur is onderdeel geweest van een workshop door Cremonesi. Wat vervolgens 

met deze apparatuur gedaan wordt is aan de deelnemende leden zelf om te bepalen. 

 

- Dat er veel gebruik wordt gemaakt van bedrijven uit Uden mag opvallend heten, het is echter niet 

ongebruikelijk dat de vereniging werkt met al bestaande contacten. Zo is ook de heer Borggreve aangesteld 

omdat hij de echtgenoot was van een bestuurslid. Dit is 15 jaar lang geen bezwaar geweest en heeft zijn handelen 

niet beïnvloed. Het enige dat aan te merken valt op het aangaan met de nieuwe boekhouder is dat er van tevoren 

geen vergelijkende offertes zijn opgevraagd. Daarom heeft het huidige bestuur al besloten voor 2021 offertes aan 

te vragen voor een nieuwe boekhouder. Hierin mag deze boekhouder uit Uden ook meedoen. Ninette Willemsen 

werkt al enige jaren naar tevredenheid voor de vereniging. Zoals met alle partijen worden de werkzaamheden op 

kwaliteit geëvalueerd.   

 

Jazzy de Groot vult aan: 

 

Het huidige bestuur van Restauratoren Nederland betreurt de lopende gang van zaken met de kascommissie. 

Grove beschuldigingen waarbij de suggestie wordt gewekt dat leden van het bestuur enkel uit zijn op persoonlijk 

gewin doet ons als gedreven en vrijwillige bestuursleden die veel tijd en energie in de vereniging steken. 

 

De inzet van het bestuur op vrijwillige basis komt voort uit een verantwoordelijkheidsgevoel en enthousiasme om 

te willen werken aan de professionalisering van het vakgebied en het samenbrengen van collega’s. Zij heeft dan 

ook altijd gehandeld naar dat wat haar het beste leek voor de vereniging en haar leden. 

 

Dat het wantrouwen van de kascommissie groot is en misschien wel de rationaliteit overstijgt blijkt onder andere 

uit de beschuldiging van de kascommissie dat haar de mond wordt gesnoerd omdat zij niet live hun verhaal 

kunnen doen. Dit is slechts een technisch probleem, ook het bestuur had dit uiteraard liever anders gezien. 

 

Kritisch zijn op het beleid van het bestuur mag en is zelfs noodzakelijk voor een gezond voortbestaan van de 

vereniging. Helaas wordt nu niet alleen de vereniging op onbekende extra kosten gejaagd, maar er wordt ook veel 

tijd en energie van het bestuur en leden opgeëist waardoor andere inhoudelijke zaken aandacht tekortkomen. 

Bovendien is het niet de taak van de kascommissie om het uitgevoerde beleid inhoudelijk onder de loep te nemen, 

zij controleert alleen de bonnen. De jaarcijfers zijn goedgekeurd waarmee decharge verleend kan worden. 

 

Een komend nieuw bestuur zal verder onderzoek naar het financiële beleid van de vereniging ook na decharge 

niet in de weg staan, ook wij willen het beste voor de vereniging. Ook is zij uiteraard bereid na te denken over hoe 

het financieel beleid mogelijk aangepast kan worden om deze te verbeteren. Daarom vraag ik u, als uw mogelijk 

nieuwe voorzitter, om het verlenen van decharge zodat wij met een nieuw bestuur verder kunnen bouwen aan de 

toekomst van Restauratoren Nederland. 

 

 

VRAGEN uit de Chat:  

Wat als een reis duurder uitvalt? 

Jazzy de Groot: Als een workshop duurder uitvalt volgt er geen naheffing.  

 

Wordt de reactie van het bestuur online gepubliceerd?  

Jazzy de Groot: Deze reactie wordt absoluut ter beschikking gesteld  
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De stemming Voor of Tegen decharge wordt opgestart.  

In eerste instantie blijkt de verkeerde poll te zijn opgestart.  

De poll om te stemmen ging open om 1.08.01 wat op 1.09.53 achter werd vastgesteld. Vervolgens is de poll 

opnieuw opengezet inclusief de juiste stemming om 1.10.04 en is hij gesloten op 1.11.47. Op dat moment 

ingelogde leden, in totaal 49, hebben meer dan een minuut de tijd gehad om te stemmen. 

 

Voor of tegen Decharge?  

16 voor 

11 tegen 

10 onthouding 

 

Hiermee is decharge verleend.  

 

 

 

 

8.  Samenstelling bestuur  

  

Het bestuur stelt Jazzy De Groot voor als nieuwe voorzitter van Restauratoren Nederland. Zij heeft zich afgelopen 

jaar meer dan bewezen voor de vereniging en vertrouwen erop dat zij het voorzitterschap op een zeer positieve 

wijze zal dragen. 

 

Jazzy de Groot voorzitter? 

26 voor  

6 tegen 

6 onthouding  

 

→ Hiermee is de stemming geaccordeerd.  

Jazzy de Groot voorzitter worden van de Vereniging Restauratoren Nederland  

  

Frederik stelt de 3 nieuwe potentiële bestuursleden voor:  

De aankondiging volgt voor de benoeming van: 

Remco Ockhuijsen  

We stellen graag aan jullie voor Remco Ockhuijsen. Een jonge en gedreven houtrestaurator. Remco kijkt graag 

met een vernieuwende blik naar ons beroep. 

 

Michiel Overhoff 

We stellen graag aan jullie voor Michiel Overhoff. Zelfstandig restaurator van keramiek, natuursteen en glas. 

Michiel hecht een groot belang aan een verdere professionalisering van het restauratie vak. 

 

 

Wij stellen graag aan jullie voor Marjan de Visser. Zij stelt zich beschikbaar voor de functie van penningmeester 

binnen Restauratoren Nederland.  

Marjan is een schilderij restaurator en heeft al een grote kennis over de geschiedenis van onze beroepsvereniging. 

Marjan wil op actieve wijze een zinvolle bijdrage leveren voor Restauratoren Nederland. 

 

Hier volgt een stemming:  

 

Remco Ockhuijsen 36 voor – 2 tegen – 3 onthouding  

 Hiermee is de stemming geaccordeerd. Remco Ockhuijsen treedt aan als nieuw bestuurslid.  

 

Michiel Overhoff 39 voor – 0 tegen –  2 onthouding  

 Hiermee is de stemming geaccordeerd. Michiel Overhoff treedt aan als nieuw bestuurslid. 

 

Stemming akkoord met toetreden Marjan de Visser als Penningmeester: 

Marjan de Visser 35 voor - 3 tegen - 1 onthouding.  
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➔ Hiermee is de stemming geaccordeerd. Marjan de Visser zal toetreden als penningmeester voor het 

nieuwe bestuur.  

 

Frederik Franken deelt vervolgens mede dat hij nog een jaar zal aanblijven als bestuurslid voor de continuïteit.  

 

En dan geef ik nu het woord aan Jazzy onze nieuwe voorzitter die de ALV mag afsluiten. 

 

Wij kijken naar de toekomst.  

Nieuwe wegen worden ingeslagen en nieuwe bestuursleden zijn aangetreden. Met de hoop op het onder controle 

hebben van COVID-19, kijken wij uit naar nieuwe bijeenkomsten waarin kennis gedeeld mag worden. Wij nieuwe 

workshops kunnen organiseren en expertsessies voor en door leden.  

Dit doen wij samen mét onze leden!  

 

Ná de ALV zullen er onder begeleiding van Karin van der Lem, Pol Bruijs en Iris Broersma gespreksgroepen 

plaatsvinden. Er zijn leden met commitment, er zijn leden die met ons mee willen kijken naar de toekomst. Wij 

gaan door met bouwen aan deze fantastische vereniging.  

Onze blikken kijken naar de toekomst! 

 

Alle aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid. 

 

AFSLUITING De vergadering wordt gesloten om 21:30 uur  

 

 


