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 ALGEMENE LEDENVERGADERING Restauratoren Nederland 

Datum 1 juni 2022 

Aanwezig 

 

 

Jazzy de Groot (JdG), Marjan de Visser(MdV), Michiel Overhoff (MO),  

 

Aangemelde en aanwezige leden (fysiek)  

Afwezig Remco Ockhuijzen (ziek)  

Tamara Venema, Mariette van der Pasch, Vincent van Drie, Julia Leunge, Marianne 

Nuij, Hanneke Kramer, Edith Greuter, Paulien Rings, Arian de Goede, Madeleine 

Vaudremer, Noa Kollaard, Michelle Vergeer, Michiel Langeveld, Alexandra Nederlof, 

Bascha Stabik, Joanna Strombek, Marjolein Hupkes, Rosa Boute, Sonia Popovich, 

Johanneke Verhave, Barbara Schoonhoven.  

 

2 ontvangen volmachten van Erica Smeenk en Brigitte Taal  

 

Notulist Ninette Willemsen – NET people management 

Tijd 19:00 – 21.00 uur 

  

Nr Onderwerp 

 De fysieke ALV om 19:00 uur geopend door voorzitter Jazzy de Groot, zij verwelkomt iedereen van harte. 

‘Welkom op de ALV van Restauratoren Nederland 1 juni 2022’ 

 

1.  Opening vergadering en vaststelling van de agenda: 

 

De agenda wordt conform vastgesteld en goedgekeurd.  

 

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

De documentatie is op de website van Restauratoren Nederland gepubliceerd, daarnaast ook verstuurd met de 

uitnodiging. De documentatie omvat:  

Notulen ALV 2021 

Jaarverslag 2021 

Begroting 2022 en jaarrekening 2021 

Voorstellen nieuw bestuurslid Michelle Vergeer  

  

2.  Vaststelling NOTULEN ALV 15 september 2021 

  

Vaststelling notulen 15-09-2021 

 

Opmerking vanuit de zaal; 

N.a.v. de algemene ledenvergadering van september 2021 is aangemerkt dat de notulen van 2020 op een 

onderdeel aangepast moesten worden.  

JdG;  

Dit klopt inderdaad. Het bestuur heeft de notulen 2020 ook nog gecontroleerd en gesproken over welke wijziging 

doorgevoerd zou moeten worden. Het bestuur heeft vastgesteld dat we niet kunnen invullen wat we niet weten.  

 

Door te voeren wijziging op pagina 4 van de notulen: 

Oda van Maanen – Kascommissie lid. (aan te passen op de notulen van 15 september 2021) Met doorvoer van 

deze wijziging zijn de notulen van 15 september 2021 vastgesteld en goedgekeurd.  

 

3. Jaarverslag 2021 

 

 

 

Het jaarverslag 2021 is opgemaakt door Ninette Willemsen (secretariaat Restauratoren Nederland) en omvat de 

samenvatting van bijeenkomsten en evenementen in 2021.  

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

van RN. 

 

Opmerking vanuit de zaal;  

RR → Toe te voegen Vincent van Drie aan Register.  
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Opmerking vanuit de zaal; 

Ik kan geen input vinden over de zoom sessie rondom het Restauratoren Register.  

Reactie bestuur: 

Het verslag is gemaakt over 2021. De bijeenkomst rondom het register in 2022 komt volgend jaar in het verslag te 

staan.  

Opmerking vanuit de zaal; 

Ik mis nog uitwerkingen van de notulen van deze bijeenkomst.  

MO reageert;  

Ik stuitte op een aantal technische ‘onvolkomenheden’. We zijn aan het trachten opheldering te verkrijgen.  

RN heeft vragen gesteld m.b.t. Opleidingen. De uitwerking van deze notulen komen nog. (Zoomsessie januari ’22)  

 

Er zijn geen verdere opmerkingen over het jaarverslag.  

 

4. Jaarrekening 2021 & Begroting 2021  

 

 

 

MdV geeft uitleg over de BALANS.  

 

Op basis van de geschatte inkomsten is de begroting opgemaakt. We hebben jaarlijks vast kosten voor het 

bestuur. O.a. verzekering  

MdV geeft een uitleg over gemaakte kosten, reserveringen en opmaak van de begroting.  

 

Aangaande het Educatiefonds (en daarvoor gereserveerde gelden) informeert MdV iedereen.  

Maak gebruik van het fonds. Er staat een kleine prestatie tegenover. Je wordt verzocht om een presentatie te 

geven of een blog te schrijven voor het blog van de AU Courant.  

NOGMAALS; maak gebruik van het fonds. Hier zijn gelden voor beschikbaar. Neem de mogelijkheid om een 

workshop te volgen.  

 

Uitleg BUITENGEWONE Lasten op de balans: 

In het vorige bestuur is een laptop aangeschaft (deze is niet terug in de vereniging) Daarnaast is een vergoeding 

voor verrichte werkzaamheden betaald en niet terugontvangen. Dit is nu opgenomen als buitengewone lasten om 

hier een afronding mee te kunnen maken.   

 

Bijdrage RN mbt giften Oekraïne.  

Vanuit RN is er € 5.000 ter beschikking gesteld.  

 

Er is minder uitgegeven dan beoogd. Daarmee hebben we een positief resultaat.  

We hebben een spaarrekening. Dat is niet de bedoeling van een vereniging. We moeten echt actief worden.  

 

Vraag vanuit de zaal; 

Is € 5.000 het maximale bedrag?  

De uiteindelijke uitgave wordt aankomend jaar bekend. 

 

Vraag vanuit de zaal; 

Er is dus veel geld. Fantastisch dat wordt gestimuleerd om actie te ondernemen. Waarom zetten we niet in op 

verlagen van het lidmaatschap geld?  

 

Dit zal een, bij besluit, tijdens de ALV moeten worden besproken.  

JdG; De voorkeur is om de gelden uit te geven aan bijeenkomsten. Vergeet niet; er is geld nodig voor de nieuwe 

website. De kosten voor de nieuwe website komen op de begroting van 2023. Die komen een deel uit de 

reserves.  

 

Dit jaar is het lastig vergelijken i.v.m. het gekke jaar (Corona jaar) De begroting is optimistisch!  

Oproep aan de werkleden én het bestuur om meer geld uit te geven.  

 

KASCOMMISSIE: Michiel Langeveld en Johanneke Verhave (ML neemt het woord)  

We hebben met de kascommissie samen gezeten.  

Als commissie zijn we erachter dat het voor bestuur veel werk is. Er moet veel inspanning worden geleverd. We 
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willen als kascommissie voorstellen om een Bestuursvergoeding door te voeren.  

€ 500,00 per jaar per bestuurslid. We verzoeken om dit ter stemming in te brengen.  

 

Het concrete voorstel; 

Alle bestuursleden krijgen jaarlijks € 500,00 per persoon vergoed. Dit te zien als een geste vanuit de vereniging.  

Heeft iemand bezwaar? NIEMAND heeft bezwaar.  

 

Na een kort gesprek over het ‘aanvliegen’ van de stemming wordt het volgende besloten.  

 

Tijdens de ALV heeft NIEMAND bezwaar gemaakt om de € 500,00 jaarlijks per persoon te vergoeden. Deze 

stemming leggen we voor bij alle leden. Dit om conform vast te kunnen leggen.  

 

‘Vrijwilligersvergoedingen’; Actiepunt voor bestuur om hier een document voor op te maken.  

Je moet kunnen verantwoorden hoe je je geld uitgeeft.  

 

De werkgroep besturen geven aan: Mogen wij ook op een bepaalde vergoeding rekenen? Formeel zijn de 

werkgroepen besturen geen bestuur. Een vergoeding kan stimulerend werken.  

Voor het bestuur belangrijk om hierover na te gaan denken. 

Dit is een nieuw actiepunt voor het bestuur.  

 

VERVOLG KASCOMMISSIE 

 

Michiel Langeveld verteld dat op 12 mei de kascommissie heeft samengezeten.  

We adviseren om decharge te verlenen.  

We vragen de leden om goedkeuring van de JAARSTUKKEN / en de BEGROTING 

 

JdG 

Zijn er leden die bezwaar hebben tegen de jaarrekening – zijn er leden die bezwaar hebben op decharge van de 

jaarrekening 2021?  

 

Geen van de leden reageert. Niemand heeft bezwaar op de jaarrekening.  

Daarnaast heeft niemand bezwaar op decharge.  

Decharge wordt verleend – en de Jaarrekening wordt goedgekeurd.  

 

 

Tot slot wordt de vraag gesteld wie er in de kascommissie wil plaatsnemen.  

Dit is ook nodig zodat er een overlap in de taken is. Doornemen van de stukken duurt ca. een uurtje. De 

bijeenkomst is in Amsterdam. Paulien Rings meldt zich om aan te sluiten bij de kascommissie.  

 

 

5. Nieuw bestuurslid Michelle Vergeer 

 

 

 

Michelle stelt zich voor bij de leden.  

Michelle wil graag meewerken om richting te geven aan de vereniging.  

Er wordt unaniem gestemd voor toelaten van Michelle Vergeer.  

 

Michelle wordt welkom geheten en neemt plaats aan de bestuurstafel.  

 

6.  Vertrek voorzitter Jazzy de Groot  

  

Jazzy de Groot neemt afscheid van het bestuur en hiermee komt haar rol als voorzitter vrij. Daarnaast is er een 

verzoek aan de leden om de Registerportefeuille over te nemen.  

 

Register; 6 jaar werkt VvD hiervoor – JdG 3 jaar.  

Na deze ALV vertrekt JdG. Vincent blijft dan alleen over. We willen iedereen erop wijzen dat de zittende 

bestuursleden deze portefeuille niet willen overnemen. 

Geen van de aanwezigen reageert.  



 
 

 
___________________________________________________________________________

Concept notulen Algemene Ledenvergadering Restauratoren Nederland 1-6-2022                              
Pagina 4 van 6 

 

Er zijn rollen in te vullen in het bestuur. Dit is een essentieel onderdeel voor de vereniging. Er zal een oproep via 

social media worden verstuurd.   

 

Michiel Langeveld vraagt hoeveel tijd dit vergt.  

Om de 3 maanden wordt er een vergadering gepland en belegd. Dan komen zo’n 10 tot 12 personen bij elkaar. 

Het ERM beheert het register. We begeleiden het register inhoudelijk. Vincent gaat tzt hier ook mee stoppen.  

 

Het register van de begeleidingscommissie. Sturende rol in het gehele verhaal. We houden de vinger aan de pols. 

Maken wat er gebruikt kan worden. Het register, dé stap richting professionalisering van het beroep.  

Vraag uit de zaal;  

Is er wel voldoende behoefte aan het register. Instellingen ‘weten’ wie ze gaan bellen.  

Zelf ben ik voor de professionalisering. Maar er is actief verzet.  

 

Bestuur;  

We denken dat er te weinig behoefte aan is. Er zijn veel verschillende meningen en contrasterende meningen.  

JdG Ik hoop dat iemand binnen de vereniging dit op zich kan nemen. Goede dingen gebeuren.  

 

 

 

7.  Website  

  

Update m.b.t. de website 

MdV; Helaas is Remco vanwege ziekte afwezig. Hij is actief geweest voor een nieuwe website. Er zijn wat punten 

die ontbreken. Die gegevens van Remco heb ik niet. Remco en Michiel hebben diverse punten doorgegeven waar 

de nieuwe website aan moet voldoen. Er is een voorstel opgeschreven; Dit is nog niet overlegd. De initiële opzet 

lijkt goed in elkaar te zitten.  

 

Het bestuur kijkt naar; Een moderner uitstraling, zichtbaarheid voorop. We willen graag een website waar de 

werkgroepen aan gekoppeld staan. En een integratie van de werkgroep in het profiel van desbetreffend lid.  

 

Hoe vaak wordt de website bezocht? Vraag vanuit de zaal.  

Hier kan geen antwoord op worden gegeven.  

 

Vraag vanuit de zaal; Blijft de zoekfunctie wel bestaan?  

Als deze blijft (niet meer op alfabetische volgorde)  

Lid zijn van de vereniging is geen garantie tot leveren van goed werk.  

 

Vraag; Hoe kunnen we ervoor zorgen om de zoekfunctie wel te behouden.  

Suggestie is gewekt vanuit de leden. Hoofdfunctie is voor de leden.  

 

MdV; Over de website zijn geen besluiten genomen; → dit loopt op dit moment.  

 

Suggestie vanuit de zaal; 

Waarom versturen we geen enquête naar de leden. Dan een conclusie uitspreken tijdens de ALV, daarna besluit 

te maken.  

JdG; Voor nu is van toepassing dat de website de leden moet dienen.  

We hadden het idee om eigen domeinpagina’s te hebben. Maar m.b.t. ‘Wie heeft rechten?’ blijkt dit te ingewikkeld.  

 

Website wordt vervolgd.   

 

8.  De Werkgroepen  

  

Nieuwe leden worden geïnformeerd over de werkgroepen. MdV belt en of mailt iedereen die lid wordt van de 

vereniging.  

Zo worden ze geïnformeerd rondom aansluiting bij de juiste werkgroepen.  
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Nieuwe Werkgroepen 

Er komen nieuwe leden door de werkgroepen. Voor Moderne Kunst is er geen bestuur.  

Alle aanwezige bestuursleden van de werkgroepen vertellen het e.e.a. over de werkgroep.  

 

KIDOR;  

Wordt lid als je werkt aan kunst in de openbare ruimte.  

Vorig jaar rondleiding door De Nollen.  

Dit jaar in de planning een workshop materialen /- muurschilderingen & natuursteen.  

Borgioli  

Kleine workshop  

Rondleiding - Flevoland  

 

Aanmelding via de mail; 

kidor@restauratoren.nl  

 

 

Werkgroep Metaal 

Wil workshops gaan organiseren. metaal@restauratoren.nl  

Oproep om je aan te melden bij de metaal werkgroep.  

 

Werkgroep Hout & Meubel  

Tamara Venema (Den Haag)  

Met een groot bestuur / - stichting ebenist. Symposium 1-2 dagen. Complexe interessante presentaties. 

Restauratievraag; kan je de werkgroep mailen. We willen graag kijken op locatie. Als je wilt aansluiten; prima.  

We hebben tot nu toe 12 aanmeldingen.  

 

Werkgroep Muurschilderingen 

Niemand aanwezig.  

 

Werkgroep Schilderijen  

Johanneke en Susan 

71 leden – Dichterbij brengen van zzp’ers met instelling restauratoren.  

APP groep; Je meldt je aan, je wordt lid. 67 personen in de app. INPUT wordt opgevraagd bij de leden.  

Elkaar beter te leren kennen.  

Elke week gaat er een mail uit – kennismaking met alle leden. Zo leer je elkaar goed kennen.  

 

Werkgroep BPF 

Edith en Marchelma.  

Doorstart;  

In het verleden hebben we veel cursussen georganiseerd. Vanuit het buitenland naar NL te halen. Dit willen we 

blijven doen, hier ligt de behoefte. Eind augustus / begin sept. Asian Papers (dit is al gecommuniceerd naar de 

leden)  

 

Thema; Japans papier /- dit willen we verbreden.  

Foto is wat lastiger. Niet veel foto restauratoren aangesloten.  

 

Het is lastig om leden te koppelen aan de werkgroep.  

 

Werkgroep Historisch Binnenruimten 

Niemand aanwezig 

 

Vraag vanuit de zaal; 

Is er onderling overleg met de werkgroep besturen?  

JA; onlangs nog een overleg met het bestuur en de werkgroep besturen gehad.  

 

 

We stoeien met een aantal vragen. Deze vragen moeten besproken worden met het overleg met de werkgroep 

besturen.  

mailto:kidor@restauratoren.nl
mailto:metaal@restauratoren.nl
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Actiepunt bestuur; planning overleggen.  

 

9. Educatiefonds 

  

Educatiefonds 

(besproken – zie onderdeel financiën)  

 

 

10.  Afsluiting  

  

Michiel neemt afscheid van het bestuur.  

Jazzy neemt afscheid van het bestuur.  

 

Oproep nieuwe bestuursleden aan de aanwezigen.  

 

AFSLUITING De vergadering wordt gesloten om 21:00 uur  

 

 

 


