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1. Opening 
 
Margrit Reuss heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. 
Van de bijeenkomst wordt verslag gedaan door Jacqueline Bot. Zij is freelance notulist, gespecialiseerd in 
verenigingen en stichtingen.  
 

 
2. Vaststelling agenda 
 

De agenda wordt vastgesteld.  
Het bestuur geeft aan dat er, wanneer er geen uitkomst volgt uit deze vergadering, op heel korte termijn 
een nieuwe vergadering wordt uitgeroepen. 
 

 
3. Vaststelling verslag 
 
Het betreft het concept-verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 27 juni 2013. 
De leden wordt gevraagd tekstuele wijzigingen naar het bureau te sturen. 
 

Inhoudelijke opmerkingen:  
Pagina 6: Bernice Crijns: mist een activiteit: deelname aan de Restauratiebeurs 2013 (RED Het blijkt dat 
dit punt eigenlijk bedoeld was bij het jaarverslag en niet het verslag van de vorige vergadering. Daar 
wordt de beurs genoemd op pagina 9, maar een aanvulling zal worden gemaakt). 
 

Het bestuur meldt naar aanleiding van het verslag de volgende zaken: 
– Er is geen voltallig bestuur. Kort na de ALV van juni 2013 is het aantal gedaald. In alle mailingen aan de 

leden is geworven en kenbaar gemaakt dat bestuursleden worden gezocht. De aandacht van het bestuur 
is nu gericht op de toekomst van de vereniging. 
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– Het bureau heeft veel werk verzet aan het wegwerken van achterstallige contributies. Dit punt is eind 

2013 afgewerkt. 

– In de vorige vergadering is beloofd naar de VeResgelden te kijken. Hier is grondig onderzoek naar 
gedaan. Het voorstel voor geoormerkt geld dat van VeRes is meegekomen bij de start van RN. Deze 
reservering van €14.000,- zou ten goede komen aan kosten voor toelatingsprocedure van de oud-VeRes-
leden. Hier is in 8 jaar geen verdere uitwerking aan gegeven. Het bestuur was van plan dit geld toe te 
voegen aan de algemene middelen. Vanwege de huidige transitie van de vereniging wil het bestuur deze 

kwestie parkeren. 
 
Vraag: Constant Lem, lid BPF: Zijn dit andere gelden dan de gelden van de sectie? 
Bestuur: Ja, bij de oprichting van RN als nieuwe vereniging zijn de vier oude verenigingen opgeheven. Dit 
potje is bij de opheffingsvergadering van VeRes geoormerkt voor de toelating van haar leden.  
Sabine Westerhuis (oud-penningmeester VeRes): Eerdere besturen hadden al het voornemen om 
hetzelfde te doen met dit 'VeRes-potje'. 

 
 
4. Jaarverslag 2013 RN (1-1-2013 t/m 31-12-2013) 

 
Het jaarverslag 2013 is opgesteld door het bestuur en aangevuld met (door de secties zelf aangeleverde  
teksten over de) activiteiten van de secties. Vier van de vijf bestuursleden hebben ondertekend.  
 

Reacties: 
– Waarom heeft dit ene bestuurslid niet getekend? Plus waarom hebben de andere bestuursleden wél 
getekend? 
Margrit Reuss: Dat bestuurslid wilde de kosten van de afhandeling van de ACM-klacht en de juridische 
kosten opgenomen zien. Zij licht zelf toe. 
 

Toelichting Nora van der Veer -Curpan: (de voorgelezen bijdrage van Nora- van der Veer is toegevoegd 
als bijlage in dit verslag en staat op de website) 
Ik ben juridisch portefeuillehouder en als bestuurslid ook verantwoordelijk voor de financiën van de 
vereniging, maar ook voor communicatie met de leden. Vóór decharge moet uitleg worden gegeven.  
Ik heb geen uitleg van de kosten gekregen van de accountant over de kosten van het advocatenkantoor. 

Voor mij blijft €1500,- onduidelijk. Een verlies van €31.000,- gaat over 42% van de inkomsten in 2013. 
Dat kan niet zonder uitleg.  

Ik heb ook niet ondertekend omdat die €20.000,- lijkt te gaan over één klacht van een RN-lid, maar in 
feite meerdere opdrachten aan het advocatenkantoor betreffen. Het vorige bestuur heeft ook de 
toelatingsprocedure door het advocatenkantoor laten onderzoeken en doorontwikkelen. Nu is in het 
jaarverslag niet duidelijk verantwoord wat waaraan is besteed. De ALV is niet geïnformeerd en heeft niet 
mee kunnen besluiten over deze uitgave. Ik pleit voor wijziging van de statuten waarbij de ALV vooraf 
moet instemmen met uitgaven boven €10.000,- of een ander afgesproken bedrag.  
 

Karin Scheper: hoort dit nog bij het jaarverslag? 
Voorzitter: Dit voorstel kan inderdaad worden ingebracht bij een ander agendapunt. 
 
Nora: De ACM heeft ons nu met rust gelaten, maar had buiten de deur kunnen blijven als gewoon 
rekening was gehouden met Nederlandse wetten. Ik pleit voor behoud van mijn portefeuille en verzoek 
de ALV te stemmen voor een nieuw amendement hiertoe. 

 

Vanuit de vergadering komt waardering voor de bijdrage van Nora van der Veer. De kern waarom zij niet 
heeft getekend, is dat zij bepaalde kosten graag verantwoord had willen zien. Waarom hebben de overige 
bestuurders wel getekend? 
 
Toelichting Margrit Reuss:  
De afhandeling van de klacht bij de ACM stond in het jaarverslag 2013. De bedragen staan in de 

jaarrekening. Naar onze mening klopt het besteedde geld. Die getallen zijn niet te splitsen naar 
werkzaamheden van de advocaat met betrekking tot de toelatingsprocedure of de klacht, bv kan niet 
worden gesplitst als de jurist naar de statuten kijkt mbt de afhandeling van de klacht of met zicht op een 
nieuwe procedure. Het vorige bestuur heeft een advocaat in de arm genomen omdat er een boete 
dreigde die verhaald zou worden op de leden. Daar waren ook scherpe deadlines voor gesteld.  
Een van de kernzaken binnen de vereniging is de toelatingsprocedure geweest. Daar is veel energie in 
gestoken en heeft al te lang geduurd. Het vorige bestuur was van mening dat het van hoog belang was 

om zo snel mogelijk een nieuwe toelatingsprocedure te hebben zodat de vereniging de onzekerheid en 
onduidelijkheid rond de toelating achter zich kon laten Om een nieuwe toelatingsprocedure te maken had 

je sowieso een jurist in de arm moeten nemen. 
De jurist heeft niets met de klachtenprocedure te maken gehad. Iedereen had een klacht in kunnen 
dienen. Toen er een klacht lag, was er de noodzaak om door te pakken om de deadline van de ACM te 
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halen.  

 

Vragen: 
George Boellaard vraagt naar het onderscheid tussen ondertekening van jaarverslag en jaarrekening.   
Jaap van den Burg meldt dat het bestuur beide pas ondertekent naar aanleiding van het besluit van de 
ALV. De Statuten behandelen jaarverslag en jaarrekening als een geheel. Pas na besluit van de Algemene 
Ledenvergadering kunnen ze worden getekend door het bestuur. 

 
Nico Lingbeek: de cijfers kloppen toch?  
Bestuur: Jazeker. De bedragen kloppen. Het is niet aan dit bestuur om te rechtvaardigen waar geld aan is 
uitgegeven.  
 
Het jaarverslag wordt door de vergadering vastgesteld. 
 

 
5. Jaarrekening 2013 RN (1-1-2013 t/m 31-12-2013) 
 

 Verslag penningmeester 
Marc Bongaarts licht mondeling het Resultaat 2013 en de Begroting 2014 toe. 
Het werk aan de toelatingsprocedure en de ACM-zaak drukken flink op de cijfers. In de ALV van juni 2013 
is hier al op gewezen. De juridische ondersteuning hieraan is moeilijk uit te splitsen omdat dit proces in 

stappen is gemaakt. Voor de juridische procedure en het op orde maken van de toelating heeft ook het 
bureau extra kosten gemaakt. 
Vanwege de onzekere toekomst (geen toelating, geen kandidaten voor een nieuw bestuur) weten we niet  
hoe het met de vereniging verder gaat. Omdat we niet kunnen garanderen hoe de toekomst eruit ziet en 
het bureau voor meer dan de helft op de totale begroting drukt, heeft het bestuur een grote beslissing 
genomen. De arbeidscontracten van Aline Knip en Charlotte Hilkemeijer zijn ontbonden per 1 september 

2014. Dit hoort bij goed werkgeverschap, maar is geen makkelijk besluit geweest. Deze mensen zijn heel 
belangrijk geweest voor de vereniging.  
 
Vragen: 
– Waar zijn de sectiegelden terug te vinden in de begroting 2013? 

De secties bouwen vermogen op in de loop der jaren. Iedere sectie maakt een eigen begroting die 
opgenomen wordt in begroting van de vereniging RN. Dit staat op de balans. Met de begroting geef je 

aan waar je in dat jaar geld aan wilt uitgeven. Op de balans vind je waarvan het gefinancierd kan 
worden. 
– Zijn er kosten verbonden aan het ontbinden van de contracten van de medewerkers? 
Ja. Deze kosten vallen onder de loonkostenpost 2014. De kosten van ontbinding vallen, met de 
salariskosten tot 1 september, ruim binnen deze post. 
De toegestuurde begroting is opgesteld voordat het bestuur het besluit over ontslag heeft genomen. Dit 
besluit is ca. 6 weken geleden genomen, maar pas begin juni definitief gemaakt toen bleek dat er geen 

bestuurskandidaten waren (deadline voor de kandidaatstelling). Op dat moment moesten de 
vergaderstukken voor deze ALV al bij de leden liggen (verstuurd 22 mei).  
– Zijn er wettelijke regels over het achterlaten van een vereniging? Het lijkt of er de facto al wordt 
ingezet op opheffen. 
Het besluit ten aanzien van de medewerkers is genomen vanuit het oogpunt van zorgplicht ten opzichte 
van de medewerkers. Het bureau is gevraagd te zorgen voor de overdracht van werkzaamheden. Zij 

leggen nu alle procedures en activiteiten vast. Het bureau heeft zelf aangegeven dat het nu rustig is met 

vragen vanuit de vereniging en heeft geadviseerd om te kijken wat de vereniging nodig heeft en wat 
noodzakelijke ondersteuning is. 
Naar de mening van het bestuur is het realistisch om te spreken over de mogelijkheid van opheffing. Wij 
hebben ook liever dat in deze vergadering bewezen wordt dat we dat niet hadden moeten doen. 
 
 

• Verslag Kascommissie (ter vergadering) 
De Kascommissie bestaat uit Idelette van Leeuwen en Marjet Zondag. Idelette is ziek en Marjet niet 
aanwezig (ook hier werd later door een van de aanwezigen doorgegeven dat zij ziek is). Er is geen 
schriftelijk verslag ontvangen. Voor dit moment kan geen decharge worden verleend.  
De kascommissie heeft de jaarrekening wel mondeling goedgekeurd. De commissie is op controle 
geweest bij de boekhouder en heeft de boeken gezien. Daarnaast zijn er gesprekken geweest. 
 

• Benoeming nieuwe Kascommissie 
De ALV benoemt de Kascommissie 2014. Marjet Zondag blijft aan en Robien van Gullik treedt toe.  

 
Idelette van Leeuwen laat later tijdens de vergadering per sms weten: “Bij deze verklaar ik de 
boekhouding van RN samen met Marjet Zondag te hebben bestudeerd en op orde bevonden. 
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Bij deze vraagt de kascommissie decharge voor het boekjaar 2013.”  

 

De vergadering besluit tot decharge. 
 
 
6. Financiën: realisatie 2014 
 

De penningmeester heeft dit punt meegenomen in zijn toelichting bij punt 5. Jaarrekening.  
 
7. Toekomst RN 
 
Het bestuur licht als eerste toe dat het vervolgstappen na deze vergadering afhankelijk zijn van de 
vandaag te nemen besluiten.  
Voor een vereniging zijn zowel werkende statuten als een actief bestuur nodig. Het vervolg is allereerst 

afhankelijk van het besluit over doorstart naar aanleiding van het voorstel tot statutenwijziging. In 
tweede instantie hangt een doorstart af van het beschikbaar zijn van nieuwe bestuurskandidaten. 
Afhankelijk van de besluiten over (een alternatief voorstel voor) nieuwe statuten en de aanmelding van 

bestuurskandidaten wordt een nieuwe ALV uitgeroepen. 
 
Toelichting voorstel door bestuur  
Het bestuur constateert dat de huidige Statuten en het Huishoudelijk Reglement (HR) niet op elkaar 

aansluiten. Er zit ruimte voor verschillende uitleg en verschillen in besluiten in. Naar aanleiding van de 
ACM-klacht en de daaruit volgende stopzetting van de toelatingsprocedure sluit het Reglement ook niet 
meer aan bij de vereniging. Het vernieuwen van concept-toelatingsprocedure heeft vorige jaar en ook in 
de jaren daarvoor veel energie gekost. Het in juni voorgelegde concept voor een nieuwe procedure 
voldeed nog niet aan alle eisen en werd nog niet gedragen door de leden. Het was toen de vraag of daar 
voldoende basis voor was bij de leden om verder met naar alle verwachting nog veel inspanning verder te 

werken aan een toelatingstraject. Het bestuur heeft dit in een ledenraadpleging, een 
discussiebijeenkomst en een peiling getoetst. Het merendeel van de leden kiest voor teruggaan naar 
kennisoverdracht op terrein van conservering en beheer/behoud en kiest voor de Ethische Code als 
basisactiviteiten van de vereniging. Toelating tot een kwaliteitssysteem zou buiten de vereniging kunnen 
worden georganiseerd.  

 
Het voorstel voor nieuwe Statuten en HR is hierop vervolgens gebaseerd. Met dank aan Esther Meijer 

(restaurator en jurist), die hieraan veel werk heeft verzet.  
In het voorstel is ruimte gemaakt voor een eenvoudiger structuur en een flexibele indeling van de 
vereniging. Verder zijn de kwaliteitseisen eruit gehaald, bestaat er maar één soort lidmaatschap en zijn 
er minder bestuursleden. Dit laatste kan omdat zonder toelating een groot deel van de bestuurstaken 
wegvalt. Het bestuur stimuleert dan vooral de organisatie van activiteiten door de werkvloer. Leden 
kunnen straks werkgroepen en andere samenwerkingsverbanden in het leven te roepen. Dit hoeft echter 
niet. De secties gaan over in werkgroepen, waardoor een sectie niet meer verplicht uit een voorzitter en 

budgethouder te hebben. Een werkgroep ook geen jaarbegroting op te maken. Er wordt een begroting 
per project of activiteit gemaakt. Elke vorm van organisatie is mogelijk: thematisch, op jaarbasis of voor 
één project. Het speelveld ligt open. Wanneer er ergens een initiatief op is, wordt dat vormgegeven. We 
willen de werkgroepen ook breder toegankelijk maken zodat het voor leden makkelijk is om met alles 
mee te doen. 
 

Reacties: 

Edwina Brinckmann: Bestuursleden worden meestal voor 2 jaar benoemt met verlenging tot 4 jaar. Ik 
vind dat je, wanneer je deelneemt aan een bestuur, verplicht bent om je zittingsperiode uit te zitten. 
Jaap van der Burg: Het gaat om drie jaar zittingstermijn. Voor twee bestuursleden zit de termijn erop. 
We hebben als bestuur besloten dat de voorgestelde verandering zo groot is dat er vrijwel een andere 
soort vereniging komt te staan. Daar hoort een bestuur met een nieuw mandaat bij. Het huidige bestuur 
heeft een andere opdracht meegekregen. Wat we nu voorstellen valt niet onder het mandaat dat ik vorig 

jaar gekregen heb.  
Edwina Brinckmann: ik had verwacht dat je juist aanblijft wanneer de ALV kiest voor doorvoeren van de 
voorgestelde wijzigingen.  
 
De discussie over aftreden van het bestuur wordt verplaatst naar een later moment.  
 
Vraag: Wat wordt de relatie tussen een coördinator en de werkgroep?  

Bestuur: De coördinator hoeft niet in het bestuur te zitten. We beogen wel meer contact tussen de 
werkgroepcoördinatoren en het bestuur. Het is nu heel erg een eiland gebeuren. Ook het onderlinge 

contact kan beter. Dat heeft niet per se te maken met welke naam je het geeft. 
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Pleidooi Marieke Kraan 

Marieke Kraan pleit voor een doorstart in verband met de passie die we voelen bij de activiteiten van de 

vereniging. Er is een soort apathie ontstaan na het debacle met de toelatingsprocedure. We hebben 
moeite de meerwaarde van RN te zien. De vraag is wat we wél kunnen doen en waar we goed in zijn. 
Als vereniging zijn we goed in kennisuitwisseling; een leven lang leren: (bij)scholing georganiseerd door 
eigen vereniging; de interdisciplinaire verbinding en stimuleren van professionalisering. 
 

Het huidige bestuur heeft het afgelopen jaar veel puin geruimd. Er zijn concept-statuten en een concept-
HR gemaakt. Er ligt nu een goede voorzet voor een globale verenigingsstructuur. Ik pleit voor een 
doorstart omdat RN al onderdeel uitmaakt van het netwerk Cultureel Erfgoed; vanwege solidariteit naar 
kleine disciplines en vanwege de ambities die we hadden. We hebben veel kennis en kunde in huis. 
Ondergaan aan gedoe is een blamage.  
 
We hebben nu nieuwe bestuursleden nodig die vertrouwen, steun én waardering van leden krijgen. 

Daarnaast hebben we leden nodig waarop je kunt bouwen, die je kunt vragen voor taken. Al deze zaken 
(een nieuw bestuur, nieuwe Statuten en HR/structuur en betrokken leden) heb je ook nodig voor een 
nieuwe op te richten vereniging of stichting. Er is geen garantie voor een succesvolle doorstart. 

 
Margrit Reuss bedankt Marieke voor haar bijdrage. (applaus) 
 
 

Discussie voorstel nieuwe Statuten en HR 
- Nu het toelatingsverhaal achterwege blijft, valt de kwaliteitseis van meerdere jaren ervaring weg. 
Hiermee trekken we waarschijnlijk ook nieuwe leden. De vereniging kan leuker worden voor jonge 
restauratoren. Aangetekend wordt dat VeRes juist is opgericht door mensen die net van de opleiding 
kwamen.  
- Daar staat tegenover dat er mensen de afgelopen jaren juist lid zijn geworden vanwege mogelijke 

erkenning van het beroep. Deze mensen kunnen om deze reden vertrekken. 
– Je hebt alle twee nodig: een vereniging en een apart register, net als bij de BIG-registratie. Hierbij 
wordt opgemerkt dat deze combinatie van de ACM niet aan elkaar gekoppeld mag zijn. Je mag als 
vereniging geen monopolie hebben op een beroep. Een register mag wel als conditie opnemen dat je lid 
bent van een beroepsvereniging. Alleen het lidmaatschap van RN accepteren mag niet. 

– Het komt er op neer dat een vereniging niet de geëigende structuur is om een toetsingstructuur op te 
tuigen.  

 
– Betrokkenheid bij de leden creëer je niet met het houden van een betoog.  
– De sectie zoals die nu is, heeft meer autonomie dan straks een werkgroep. Straks komen al die 
disciplines met voorstellen bij het bestuur. Dat betekent dat het bestuur moet besluiten over de verdeling 
van de middelen. Terwijl die beperking voor sectie BPF er nu niet is. Mede daardoor was deze sectie heel 
vrij in maken van plannen.  
- Die vrijheid hoeft niet te veranderen met een naamswijziging. In de huidige Statuten en HR is ook 

vastgelegd dat een sectie een begroting maakt en dat laat goedkeuren. 
 
– Kan het voorstel voor wijziging van de Statuten worden losgekoppeld van het voorstel voor wijziging 
van de organisatorische structuur van de vereniging? De organisatie brengt ons nu ook veel goede zaken. 
Waarom kunnen we niet gewoon doorgaan en alleen de toelatings- & erkenningsregeling eruit halen? 
Bestuur: De organisatie leg je vast in statuten. Een huishoudelijk reglement kun je makkelijk aanpassen.  

De vormgeving willen we naar de toekomst toe zo open mogelijk houden. We hebben het altijd gehad 

over secties. Je betaalt ook lidmaatschap aan een sectie. Nu ga je meer per event betalen. Dit is een 
wezenlijk verschil. Je kunt nog steeds afspreken dat elke werkgroep een vast potje krijgt. Daarnaast 
zitten tussen de huidige statuten en het HR te veel tegenstrijdigheden. Dit moet dringend aangepast. Van 
de leden heeft 80% aangegeven dat het bestuur de structuur mocht aanpassen. 
 
– Wat gaat er nu zo goed aan die secties? Je kunt ook meer herschikken en kansen creëren door actieve 

mensen bij elkaar te laten komen. 
– Er zijn nu maar twee secties die werken. Dit gebeurt veelal achter afgesloten deuren, andere leden 
worden niet betrokken. 
– De activiteiten van de sectie BPF staan altijd open voor alle leden van de hele vereniging. De Au 
Courant was het orgaantje van de sectie, en is nu van de hele vereniging. We leveren nog altijd de 
grootste bijdrage. Laat de actieve secties vooral gewoon doorlaten gaan. Verander daar zo min mogelijk 
aan. 

– Waarom zijn sommige secties niet actief? Bijvoorbeeld de sectie schilderijen: er staan op de site 71 
schilderijenrestauratoren vermeld. Hebben die nooit behoefte om bijeen te komen?  

– Ik ben een schilderijrestaurator en ben niet bereid om een hele subclub op te richten. Ik heb wel ideeën 
voor losse activiteiten. Een open structuur kan hier bij helpen. 
– Ik geef graag de mogelijkheid van interdisciplinaire regiogroepen mee. Die ontstaan van tijd tot tijd 
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maar zakken dan weer weg. Het vak van schilderijrestaurator is heel interdisciplinair.  

– Door een nieuwe structuur breek je dit open. Gezamenlijk kun je dingen organiseren, nu is iedereen zo 

met z'n eigen eilandje bezig. Je loopt activiteiten mis. 
– De sectie BPF is zo sterk omdat het historisch gegroeid is. Het is een autonome groep die zich zelf heeft 
ontwikkeld. Groepen ontwikkelen zich uit ledengroep vanwege een eigen speciale belangstelling. We 
moeten de basisorganisatie misschien aanpassen, zodat zich nieuwe groepen kunnen vormen. 
- Het bestuur heeft gekozen voor een ander naam plus het niet meer verplicht optuigen van een 

sectiebestuur. Het is niet de bedoeling om veel te veranderen. De sectie BPF kan blijven werken zoals nu 
met een begroting voor langere tijd. Daarnaast zijn straks kleine initiatieven ook mogelijk. De ideale 
sectie (BPF) hoeft niet maatgevend te zijn voor de rest van de organisatie. Dat is denk ik bevrijdend. 
– We moeten goed in de gaten houden dat langere termijn trajecten ook behouden worden. 
– Complimenten aan het bestuur voor deze opzet. In de concept-statuten is ruimte voor ieder soort 
initiatief. 
– Ik vrees voor te veel vrijblijvendheid en een afwachtende houding bij leden. Daarom pleit ik voor extra 

structuur. Nu word je geplaatst in een sectie en krijg je ook de bijhorende lijst met leden.  
– Suggestie: Bij de BIG-registratie voor verpleegkundigen krijg je ook punten voor bestuurswerk.  
– De nieuwe statuten maken het heel aantrekkelijk om samen te werken met RN. Organiseer ook een  

groot feest als het door gaat! 
– Er is toch nog een hoge drempel om actief te worden. Het bestuur moet verbindend werken, mensen 
bij elkaar te roepen en een rol als trekker spelen. 
– Je moet de werkgroepen monitoren en waken voor goede communicatie over activiteiten. Een 

werkgroep kan zich laten bij staan door het bureau. Dat gaat niet werken. Ik wil daarvoor waarschuwen. 
– Het is van belang dat de leden zelf bijdragen. Het bestuur en het bureau kunnen niet alles doen. 
 
–  Kies voor een Dagelijks bestuur met daarnaast een rol voor de coördinatoren in een algemeen bestuur. 
Daarmee heb je automatisch een verbinding.  
– Welke portfolio's willen we in het bestuur hebben? 

Dat moet nog blijken. Een bestuur houdt in elk geval overzicht en zorgt voor de externe contacten. 
Educatie blijft een belangrijke rol, plus vragen over ethiek. 
 
Vraag: Gaat RN met deze statutaire verandering ook uit ECCO? 
Jaap van der Burg: volgens de huidige regeling verliest RN zijn status als volwaardig lid, en kan RN straks 

alleen geassocieerd lid zijn. We verliezen daarmee ons stemrecht. RN krijgt dezelfde invulling als de 
Engelse club de ICON. Die hebben ook een externe registratie. Consumentenbescherming vereist dat als 

er keuringscommissies komen dat dan een minderheid uit het te keuren beroep zelf komt. Dit speelt bij 
meerdere clubs. De ontwikkelingen bij ECCO zouden in toekomst weer tot volwaardig lidmaatschap 
kunnen leiden. Hoe erg verlies van de status als volwaardig lid is, is aan de leden om te bepalen. Ik zie 
dat ECCO en RN bewegen. We moeten proberen deze beweging parallel te laten lopen. ECCO werkt aan 
standaarden in Europa, via hen hebben we een inbreng daarin.  
 
Als bestuur hebben we in de statutaire wijzigingen uitgewerkt wat de leden naar voren brachten in de 

ledenraadpleging. Daarbij is geen rekening gehouden met de eisen van ECCO. Hun eisen wringen met de 
wensen van de leden. 
 
Reacties: 
– We moeten niet bang zijn voor uit ECCO stappen. Wij hebben onze reglementen aangepast, maar zijn 
nog steeds gewoon lid van ECCO. De vraag moet zijn: wat bereikt ECCO voor ons? 

– De competentieprofielen zijn eerder behoorlijk in beeld gebracht. Dat speelt een rol bij de universiteit. 

 
De voorzitter vat de discussie samen: 
Uit de bijeenkomst komen twee geluiden: sommigen vinden de organisatie te open, anderen willen leden 
de vrijheid geven om naar eigen wens samen te werken. De vraag is kunnen we met de voorstellen zoals 
ze nu voor liggen vooruit, en kunnen we die verder gaan uitwerken? 
 

Over de procedure:  
Het Huishoudelijk Reglement kun je per ALV wijzigen. Statuten moeten, na besluit op een ALV,  bij de 
notaris worden gepasseerd. De structuur staat hierin. Wanneer je aanvullingen wilt, geef dit dan heel 
concreet aan. De gehoorde geluiden passen allemaal in de voorgestelde statuten. Daarop hoeft het niet 
te blijven hangen. Het Huishoudelijk Reglement kun je straks verder aanpassen. 
Advies Esther Meijer: splitsing van stemming is mogelijk, maar dan heb je nieuwe statuten met een 
ongewijzigd HR dat nergens op slaat. 

Het voorstel om tijd te geven om voorstellen voor aanpassing van het HR in te dienen, en dan op korte 
termijn daarover een vergadering te beleggen, wordt afgewezen. Ook voorafgaand aan deze vergadering 

was gelegenheid om met voorstellen te komen. Daar is geen gebruik van gemaakt.  
 
Vraag: Gaat deze stemming ook over het reglement gelden sectie? Dat is een apart reglement. 
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Jaap van der Burg: Er wordt nu gestemd over wijziging van Statuten en HR. Afspraken over geld kan op 

de volgende ALV. Het reglement gelden secties gaat over hoe het bestuur omgaat met niet uitgegeven 

geld. Het is een potje dat op de balans van de vereniging staat. Geoormerkt geld, blijft geoormerkt. Een 
nieuw bestuur kan hierover besluiten. De begroting moet dan weer aan ALV worden voorgelegd.  
 
Vraag: 
Het potje van de sectie is een zinvolle buffer geweest. Het is bijvoorbeeld gebruikt voor de risicodekking 

van een publicatie, en later voor dekking van een symposium. Het hebben van een dergelijk potje geeft 
de mogelijkheid om dingen te ondernemen. Kan het nieuwe bestuur besluiten het potje níet te 
handhaven?  
Margrit Reuss: Nee, dat kan het bestuur alleen na voorlegging aan de ALV. Dat is nu en was in het 
verleden ook zo. De Algemene Ledenvergadering is hoogste orgaan. 
Als vereniging hebben we een groot eigen vermogen. Dit wordt door de belastingdienst niet toegestaan. 
 

Voorstel:  
Verplicht het bestuur om voor uitgaven boven een bepaald bedrag toestemming aan ALV te laten vragen. 
Reacties: 

– Je kiest bestuursleden omdat je ze vertrouwt. 
– Dat zou in het HR opgenomen moeten worden. Maar als bestuur moet je al binnen de begroting blijven.  
 
Voorstel:  

Neem de voorstellen voor nieuw statuten en HR aan en het laat het nieuw ingestelde bestuur deze 
uitwerken. Stel een termijn aan voorlegging aan de ALV. 
Reacties: 
– Beleg een fase tussen het oude en het nieuwe bestuur waarin een groepje mensen zich opwerpt om  
naar de reglementen te kijken. 
- Dat is gewoon een taak van een bestuur. 

- RN zat in een dal omdat er geen vertrouwen was in de toekomst. Het bestuur heeft nu hard gewerkt en 
voorstellen opgesteld zodat alles wat wij als leden willen kan. Ik wil voort persoonlijk. 
– Er bestaan geen ideale statuten voor een vereniging. Je moet regels hebben die voor paar jaar werken 
en die dan weer aanpassen. 
– We geven het nieuwe bestuur mee wat vandaag is gezegd. Dat bestuur moet de organisatie in nauw 

overleg met werkgroepen en secties bekijken. 
 

De twee voorstellen worden niet overgenomen.  
De vergadering besluit over te gaan tot stemming over de voorstellen wijziging Statuten en wijziging HR 
 
 
• Vaststelling stemprocedure en kiescommissie 
De vergadering besluit tot stemming per stembiljet. 
 

De Kiescommissie wordt gevormd door: Charlotte Hilkemeijer, Sanne Snellaars, Sabine Westerhuis en 
Raymond Leeuwenburg. 
 
Kiescommissie:  
Er zijn 55 aanwezigen geteld, waarvan 5 bestuursleden en 23 machtigingen ontvangen. (RED. op basis 
van de stembriefjes en de machtigingen is ook een extra controle door het Bureau uitgevoerd en is de 

volgende uitslag definitief). 

 
Uitslag stemming over wijziging Statuten:  
Voor:   88 stemmen 
Onthoudingen:  5 stemmen 
Tegen:   2 stemmen 
 

Uitslag stemming wijziging Huishoudelijk Reglement: 
Voor:  79 stemmen  
Onthoudingen:  6 stemmen  
Tegen:   3 stemmen  
 
De kiescommissie wordt bedankt. 
 

 
8. Vaststelling statuutwijziging en wijziging Huishoudelijk Reglement 

• Vaststelling en bekrachtiging 
Margrit Reuss stelt vast dat zowel de nieuwe statuten als het vernieuwde Huishoudelijk Reglement zijn 
goedgekeurd door de vergadering. (applaus) 
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9. Aan- en aftreden bestuursleden 
Nieuw bestuur 
Margrit Reuss: Op 1 juni waren er geen kandidaten gesteld, tot op deze vergadering hebben zich geen 
bestuurskandidaten gemeld. Zijn er leden die zich ter vergadering kandidaat willen stellen? 
 

Volgens de oude Statuten moet de vereniging minimaal 7 tot maximaal 9 leden hebben. Deze statuten 
gelden tot de datum waarop de nieuwe bij de notaris gepasseerd zijn. Volgens de nieuwe statuten heeft 
een bestuur 5 tot 7 bestuursleden. Het huidige bestuur heeft besloten geheel af te treden en er zijn geen 
kandidaten gesteld. Het bestuur stelt voor om bijvoorbeeld 7 juli een nieuwe vergadering uit te roepen 
die geheel over de verkiezing van een nieuw bestuur gaat. Deze vergadering wordt belegd onder de oude 
statuten met minimum van 5 bestuursleden dat dan bevoegd is om de statuten te passeren. Dit betekent 
dat 5 bestuursleden de ondergrens is. 

 
Voorstel: 
Na overleg over de datum (er wordt erop gewezen dat 7 juli in regio Noord al schoolvakanties zijn en 

daarom de datum niet handig wordt geacht) volgt het voorstel om morgen, vrijdag 13 juni, de 
aankondiging van de komende ALV uit te doen naar de leden. Dit in verband met de reglementaire 
termijn van bekendmaking 16 dagen voorafgaand aan een Algemene Ledenvergadering.  
Datum: week voor 7 juli 2014 (Red: de extra ALV vindt plaats op 2 juli om 14 uur bij RCE in Amersfoort.  

Agenda: óf door met een nieuw bestuur, of opheffen. 
Het bestuur stuurt informatie over wat bestuursfuncties inhouden. 
 
Advies: Wacht met het formeel wijzigen van de statuten tot er een nieuw bestuur is zodat je niet eerst 
kosten maakt bij de notaris bij het passeren van de stukken. 
 

De vergadering gaat over tot stemming. 
Uitslag: 
Een grote meerderheid van de aanwezigen stemt voor het voorstel. Er is één onthouding.  
 
Er wordt gemeld dat er nu voor gekozen is om hierover te stemmen terwijl dit niet op de agenda staat. 

Als algemene leden hebben we besloten om onze eigen regels te breken. De aanwezigen zijn het daar 
mee eens.  

Aline Knip legt uit dat de statuten er in voorzien dat de voorzitter ter vergadering een kwestie ter 
stemming kan voorleggen. Een probleem is alleen een probleem als we dat er van maken. 
 
 
Aftreden bestuursleden 
Het bestuur wil als geheel aftreden. De bestuursleden zijn uiteraard bereidt tot zorgvuldige overdracht. 
 

Vraag: Zijn er bestuurders herverkiesbaar? 
Margrit Reuss geeft aan dat haar termijn van drie jaar erop zit. Bij haar afwegingen om zich weer 
verkiesbaar te stellen heeft de uitslag gegeven dat de drie jaar met toelating, ACM klacht en deze 
hervorming extreem tijdsintensief zijn geweest. Alle (persoonlijke) energie en tijd ging op aan dit 
afgelopen traject.  
Marc Bongaarts geeft aan dat het bestuur nare ervaringen heeft gehad met de manier waarop leden 

communiceren. Als er in het bestuur mensen komen waarmee ik die ervaring heb gehad, zal ik ook mijn 

lidmaatschap opzeggen. 
Nora van der Veer: Ik ben op de valreep in het bestuur gekomen. Het is een heel onplezierig jaar 
geweest. Ik wilde verder gaan, maar als we niet allemaal door een deur kunnen, wat doe ik dan in een 
nieuw bestuur? Ik weet het nog niet. 
Karolien Withofs: Ik ben niet herkiesbaar. Op zich ben ik voor het afmaken van een termijn. Ik heb de 
functie echter zwaar onderschat. Ik wilde leuke dingen organiseren en had de juridische kant niet 

verwacht. Ik blijf me wel inzetten voor de club. 
Jaap van der Burg: Ik wil me wel inzetten voor de vereniging , maar heb geen zin om in een vechtbestuur 
te gaan zitten. Ik weet het nog niet. 
 
Margrit Reuss geeft aan dat er door deze vergadering een grote stap is gezet. De energie van een nieuw 
bestuur kan straks naar andere dingen toe. RN kan een heel leuke vereniging zijn! 
In het nieuwe HR staat een stukje opgenomen over gedragsregels. Dat is naar aanleiding van onze 

ervaring met nare omgangsvormen opgenomen. Dit is een toekomstgerichte regel.  
 

Werving kandidaten 
Aline Knip geeft mee dat we niet vóór de volgende vergadering weten wie zich beschikbaar stellen voor 
het bestuur. We wilden ook voor deze ALV vooraf een motivatie & cv van de bestuurskandidaten 
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meesturen. We gaan nu weer hetzelfde parcours in. Straks moeten we in juli weer beslissen over ter 

plekke gestelde kandidaten. De volgende keer hebben we echter geen escape meer naar een volgende 

vergadering. 
Informatie over kandidaten kan tussentijds op de website gezet worden. 
 
Vraag aan de leden: wie denkt erover na om zich kandidaat te stellen? 
Vier mensen denken er over. Gevraagd wordt om meer informatie over wat het bestuurswerk inhoud, ook 

qua tijdsbesteding. 
 
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de tijdsbesteding niet vast ligt. Je kunt meer delegeren. 
Aline Knip waarschuwt dat je je moet realiseren dat iedereen een actieve vereniging wil, maar dat leden 
vooral willen dat ánderen zaken oppakken. Het bureau stelt zich open voor vragen vanuit de vereniging. 
Maar dat is na 1 september niet meer zo. De leden moeten zélf een actieve houding hebben. 
 

Vragen en opmerkingen: 
– Hoe stellen de besturen van de secties zich op? Als zij in elk geval aanblijven gaan die bezigheden door 
en heb je continuïteit. 

– Leden kunnen ook mensen voorstellen. Check dan wel of diegene zelf wil. 
– Het is een mogelijkheid om het interim-bestuur vanuit de sectiebesturen samen te stellen. 
– Creëer de mogelijkheid om je kandidaat te stellen voor 1 jaar. Jaap van der Burg geeft aan dat dat een 
mogelijkheid is. In de praktijk is het goed als mensen volgend jaar weer aftreden, dan krijg je elkaar 

opvolgende bestuurders. Dit is statutair echter niet ingebed. We streven naar 5 goede bestuurders. 
– Denk na over een beloning voor bestuursleden. Daarmee wordt het bestuurslidmaatschap 
aantrekkelijker. Jaap van der Burg geeft aan dat de ruimte voor een bestuursvergoeding er nu in de 
nieuwe statuten al is.  
 
10. Rondvraag 

 
– Marieke Kraan meldt dat in het nieuwe Huishoudelijk Reglement de Kascommissie uit 3 personen 
bestaat. Francien van Dalem meldt zich hiervoor aan. 
– Marike Kraan vraagt of het mogelijk is om bij mail vanuit de vereniging alles in de bijlage mee te 
zenden. Nu staan documenten soms in de mail zelf, soms in de bijlage.  

Aline Knip geeft aan dat dit technisch niet kan omdat het een grote mailing is. Alle informatie en bijlagen 
staan immers ook op de website.   

- SGB is als initiatiefnemer naarstig toe aan participatie van RN in dat initiatief, Platform Is deelname van 
RN/ de commissie Educatie mogelijk in deze situatie? 
Bestuur: Momenteel niet, maar wel als er een nieuw bestuur zit. Dan kunnen we ook zorgen voor een 
goede terugkoppeling naar het bestuur. 
-Edwina Brinckmann: De bewaarplicht van het archief van de oude verenigingen is afgelopen. Is daar 
geen leuke bestemming voor te vinden. Het lijkt leuk studiemateriaal. 
Aline meldt dat de externe opslag is opgezegd. Juridisch mag het materiaal vernietigd worden. We zijn 

wettelijk verplicht om de ledenadministratie te vernietigen.  
Er wordt aangegeven dat de Rijksdienstkunstdocumentatie in dit soort materiaal is geïnteresseerd. We 
zoeken dan leden die het materiaal willen bekijken omdat het RKD een ontsloten archief willen hebben. 
-Pier Terwen: De RKD heeft sowieso belangstelling voor documentatiemateriaal over kunstobjecten. 
– Machteld van der Feltz betreurt het dat het bureau moet verdwijnen en bedankt Aline Knip en Charlotte 
Hilkemeijer voor hun werk en voor de goede contacten. De medewerkers krijgen applaus van de 

vergadering. 

Margrit Reuss geeft aan dat met het sluiten van het bureau de taken niet verdwijnen.  
– Het bestuur wordt bedankt voor het voorbereiden van deze vergadering.  
- Een groot deel problemen zijn van financiële aard. Helpt het vragen van een solidariteitsbijdrage aan de 
leden? Bijvoorbeeld voor het in stand houden van het bureau? 
Jaap van der Brug geeft aan dat het financiële probleem niet heel groot is. We kunnen alleen geen 
langere termijn verplichting aangaan (o.a. ten aanzien van werknemers) als we geen langere termijn 

zekerheid kunnen bieden. 
 
 
Sluiting 
Margrit Reuss dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 17.30 uur. 
 
 


