
 

 

Notulen van de Algemene ledenvergadering 

5 april 2017, Erfgoed Event ’s Hertogenbosch 

 

 

Deelnemers: 

Johanneke Verhave, Corry van de Vendel, Karin van der Lem, Anne Kerckhofs, Kim Julie Muijres, 

Liesbeth van Ravels, Louis Huivenaar, Lulu Welther, Oda van Maanen, Dhr./Mw. Rijnboutt, Hilde 

Schalkx, Irina Tsjeroenova, Robien van Gulik, Rosalijn van IJken, Wassily Khudykov, Willem Coolen, 

Joachim van den Heuvel, Matteo Visser, Aleth Lorne, Bernice Crijns, Dhr./Mw. E. Wagemaker.  

Gerald Megens (penningmeester-opvolgend) Femke van der Knaap (aftredend bestuurslid) 

Annemieke Heuft (aftredend bestuurslid) Frederik Franken (voorzitter) Martine Posthuma-De Boer, 

Vincent van Drie (vicevoorzitter) 

 

Notulist: Ninette Willemsen (secretariaat RN)  

 

1. Opening 

Voorzitter opent de vergadering om 16:30 uur en heet de aanwezigen welkom. Hij benadrukt 

dat we aanwezig zijn tijdens een mooi intiem opgezette beurs. Mooi om hier de ALV te 

kunnen houden.  

 

2. Vaststelling Agenda 

Er zijn geen op- of aanmerkingen; de agenda wordt vastgesteld.  

 

3. Vaststelling notulen ALV 24 mei 2016  

De notulen van 24 mei 2016 worden goedgekeurd. Er zijn geen op/-of aanmerkingen 

hiermee aangenomen.  

 

4. Jaarverslag 2016 

Het jaarverslag was te downloaden via de site en diende door de leden thuis te worden 

gelezen. Voorzitter vraagt of er op- of aanmerkingen zijn. De reacties zijn positief: Bernice 

Crijns vraagt na hoe de regionale meeting in Utrecht is verlopen.  

Ninette reageert:  

Ontzettend geslaagd event. De foto’s zijn inmiddels zichtbaar op Facebook. Het verslag dient 

nog te worden goedgekeurd door het bestuur van RN. Deze verschijnt op korte termijn op de 

website.  

Jaarverslag zoals opgemaakt is aangenomen en goedgekeurd!  

 

 



5. Jaarrekening 2016  

6. Begroting 2017 

Agendapunt 5 en 6 zijn in een overzicht verwerkt. 

 

Liesbeth van Ravels : Leden hebben een probleem ervaren met downloaden van de Jaarrekening en 

Begroting 2016. Als men op de download klikt verschijnt een ander document.  

Ninette reageert:  Dit probleem is afgelopen week geconstateerd. Hierover is direct contact 

opgenomen met website bouwers. Zij hebben RN geïnformeerd dat in eerste instantie een ‘bug’ een 

probleem heeft veroorzaakt en aansluitend een ‘cache’ een probleem oplevert.  

Zoals geïnformeerd dient men een “refresh” toe te passen. (Toetsen CTRL + F5 tegelijk drukken)  

Dit moet het probleem op deze pagina oplossen. 

Annemieke en Femke geven uitleg over agendapunt 5 en 6.  

• Het vermogen van Restauratoren Nederland is gegroeid.  

• Reserve voor “Oud Veres Leden” // Reserve BPF 

 

Inbreng lid RN: 

Het staat de vereniging vrij om bij een fusie van een vereniging een dergelijke reserve over te nemen. 

Vincent: We zijn aan het bekijken wat wij met deze reserve kunnen doen.  Binnenkort doet Vincent 

van Drie nog eens navraag bij  Janine van Reekum (oud VeRes-bestuurslid).  

Mogelijkheid is om de reserve te gebruiken voor een eerder VeRes doel namelijk de erkenning van 

haar leden als restaurator.  Deze is dan aan te wenden t.b.v. de nieuwe opzet van Het Restauratoren 

Register (RR). (Bijdrage in kosten voor keurmerk)  

Dit is een idee wat nu opkomt.  

Vincent: Certificering/Erkenning kan onmogelijk door RN, en ook niet exclusief voor (oud-)VeRes of 

RN leden worden gerealiseerd. Restauratoren Register is bezig voor alle restauratoren.  

 

Er wordt een aanvulling gegeven:  

 Het doel van RR is een keurmerk voor restauratoren.  

Verwachting onkosten: 

€ 400 voor 5 jaar om dat keurmerk te mogen voeren 

€ 20 adm. Kosten.  

Ledenbestand van VeRes is mogelijk te achterhalen 

Na 5 jaar opnieuw accreditatie.  

 

Louis Huivenaar:  

Je gaat als vereniging voor meer kosten komen te staan om op een dergelijke manier een en ander 

naar een ander plan te kunnen trekken. Gecertificeerd zijn zal ook betekenen dat je naast de 

inschrijving en jaarlijkse contributie ook kosten hebt om elk jaar punten halen.  

 

 Er zijn geen vragen over de opgestelde balans. Aangenomen en goedgekeurd.  

 

 



 

Begroting:  

2017  

 Er is een post geboekt voor organisatie van Events – Workshops – Regionale ontmoetingen.  

 Er is een post geboekt voor Secretariële ondersteuning door NET people management. 

(Ninette Willemsen)  

Positieve zaken: 

Er is een aantal jaren een reservering gemaakt t.b.v. ‘Keurmerk’ // € 1500 per jaar.  

Deze bedragen staan op de spaarrekening.  

Punt om over na te denken  is die reservering aan te wenden om kosten lidmaatschap te drukken? 

 

Lidmaatschap van vereniging: 

- € 80 ‘Schijntje of ‘te duur’  

Voorzitter deelt mede dat dit in een Bestuur overleg wordt besproken.  

 Geen op of aanmerkingen op de begroting. Aangenomen en goedgekeurd. 

 

Kascommissie   

Corry van de Vendel behandelt het verslag van de kascommissie. De jaarrekening ziet er goed uit, er 

is geen aanleiding voor wantrouwen, alle optellingen kloppen. De kascommissie heeft een 

stappenplan gemaakt voor de volgende kascommissies.  

Hierin zijn aantekeningen opgenomen over NIET betaalde contributies.  

De kascommissie stelt voor om een Protocol op te maken voor leden die hun contributie NIET 

betalen. 

 

De kascommissie vraagt om decharge ter verlenen. Voorzitter vraagt of er bezwaar is tegen 

decharge. Er is geen bezwaar; decharge wordt verleend.   

Annemieke: 

Wie komt de kascommissie versterken? 

Er zijn 2 nieuwe leden nodig.  

Oda van Maanen  nieuw toegetreden lid kascommissie 

Hilde Schalkx   nieuw toegetreden lid kascommisie 

  

7. Presentatie nieuwe bestuursleden 

Joachim van den Heuvel  Zal toetreden tot het bestuur (na goedkeuring) als algemeen bestuurslid 

Wassily Khudyakov  Zal toetreden tot het bestuur (na goedkeuring) als algemeen bestuurslid 

Voorzitter deelt mede: Er treden 3 bestuursleden af en er zijn twee aanmeldingen.  

In plaats van een stemronde waarin aangegeven wordt wie wij willen laten toetreden, verzoekt het 

bestuur akkoord tot toetreding van potentiële leden.  

Aanwezigen uiten geen bezwaar. Allen zijn akkoord met nieuwe bestuursleden.  

 

 



8. Wat er verder nog ter tafel komt: 

 

 Regionale bijeenkomsten  

Werkgroep Uurwerken en Wetenschappelijke instrumenten heeft onlangs een bijeenkomst 

georganiseerd.  

 Regionale bijeenkomst Utrecht 

Bleek  geslaagde editie.  

Komen echt dingen tot stand. Er wordt van alles uitgewisseld binnen diverse disciplines.  

Voorzitter: Welke werkgroep volgt? 

In jouw eigen discipline / regioverband, daar steken wij nu op in. Wij kijken uit naar actieve leden 

binnen ons bestand. Restauratoren Nederland wil de afstand verkleinen. Laagdrempelige 

bijeenkomsten waar men makkelijk bij kan aanschuiven. Iedereen mag zelf iets bijdrage. Dit kan klein 

zijn. Denk aan onder andere: Studiedagen – Lezingen. Wij willen verder bouwen en aanhaken op 

jullie input.  

Liesbeth van Ravels :  

Knooppunt Arnhem – Nijmegen, zij verzorgen 1 x per jaar een borrel.  

Ninette Willemsen  contact op te nemen i.v.m. mogelijk event / borrel  

Planning RN: 

15 mei – 19 mei 2017 Workshop Paolo Cremonesi 

15 mei – studiedag ‘tot op de draad’ – ism SHNI  

Juni 2017 - Lezing Kasteel van Duivenvoorde 

Regio Meeting Zuid Holland – Oud Poelgeest  

Er lopen meerdere ideeën die door het Bestuur worden uitgewerkt: 

Voorzitter: Heb je zelf ideeën deel deze met ons bestuur. (via info@restauratoren.nl)  

Ingebrachte ideeën van aanwezigen leden: 

 

1. Werk aan samenwerkingsmogelijkheden met Musea.  

“Museum week  3e generatie weet steeds minder over cultureel erfgoed” 

Welke samenwerkingsmogelijkheden kunnen wij tot stand brengen om ons cultureel erfgoed 

en onze beroepsgroep onder de aandacht te brengen.  

2. Dag van de restaurator!  

Ook in het kader van vergroting van know-how over onze beroepsgroep.  

3. Werkgroep Muziek instrumenten.   

Tot slot: 

Wisseling in bestuur: 

Frederik Franken – voorzitter 

Vincent van Drie – Vicevoorzitter 

Gerald Megens – Penningmeester 

Martine Posthuma-De Boer – algemeen lid Bestuur 

Wassily Khudyakov – algemeen lid Bestuur 

Joachim van den Heuvel – algemeen lid Bestuur 

Extern: 

Ninette Willemsen - secretariaat 



 

9. Afsluiting 

Voorzitter sluit de vergadering om 17:45 uur en dankt de aanwezigen.  


