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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Restauratoren Nederland  
Datum  : 20-10-2010 
Tijd   : 13:30 tot 17:30 uur 
Locatie  : Nationaal Archief te Den Haag 
Aanwezig bestuur : Foekje Boersma (vicevoorzitter), Sabine Westerhuis,  
       Nico Boeijinck, Pol Bruijs, Thonis van der Weel. 
Notulist  : Maarten Goossen 
 
 
Agenda en programma ALV RN 20 oktober 2010 
 

1.  Opening ALV door de vicevoorzitter 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 12-10-2009  
3. Ingekomen stukken 
4. Jaarverslag 2009–2010: 

 commissies 
 secties 
 E.C.C.O 
 RN M@gazine  

5. Financieel jaarverslag 2009-2010 en begroting 2010-2011 
 verslag van de penningmeester  
 verslag van de kascommissie / decharge van de 

kascommissie  
 benoeming van de nieuwe kascommissie 

6. Uitslag internetstemming    
 stemming hoofdbestuur 
 lidmaatschap behoudsmedewerker 

7. Jaarplan 2010–2011 
   voortgang overgangsprocedure toelatingen restauratorleden 
   website en sociale media  

8. 6% BTW tarief 
9. Wvttk  
10.Afsluiting: Borrel 

 
De vicevoorzitter, Foekje Boersma, opent om 14:00 uur de vergadering.  
 

2. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 oktober 2009 
worden goedgekeurd met de opmerking dat op pagina 6 de namen Nicole 
van der Sterren en Margrit Reuss verkeerd zijn geschreven. Foekje bedankt 
Martina voor het maken van deze notulen. 
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3. Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

4. Jaarverslag 2009-2010: 
Dit jaar zijn er 85 nieuwe leden bijgekomen en waren er 5 opzeggingen. Het 
totale aantal leden is hiermee op 605 gekomen waarvan 450 aspirant 
restauratorleden. Maarten Goossen heeft per 24 februari 2010 Willemien ’t 
Hooft opgevolgd als directeur van RN. 
 
Op 1 juli 2010 werd het 5-jarig bestaan van RN gevierd. Op deze datum is 
Liesbeth Keijser afgetreden als voorzitter van het hoofdbestuur van RN. 
 
In een kleine werkgroep waarin Monica Schwarze, Martina Hoffmann en 
Foekje Boersma zitting hebben, is in het voorjaar van 2010 een pakket van 
eisen en wensen voor de nieuwe website uitgewerkt. Vervolgens zijn 
meerdere bedrijven aangeschreven om met een offerte te komen. Dit heeft 
helaas nauwelijks reacties opgeleverd. De website van RN is behoorlijk 
complex, omdat het ook de ledenadministratie, -database en een 
boekhoudsysteem bevat. Daarnaast wil RN de website ook geschikt maken 
voor actieve participatie van de leden (onder andere door discussiefora en 
sectiepagina’s. Na gesprekken met web-specialisten is een aantal nieuwe 
bedrijven benaderd voor een offerte. 
 
Het verenigingsjaar was een belangrijk jaar voor de toelating van 
restauratorleden, waarover later meer.     

 
Commissie Educatie: Foekje geeft het woord aan Elizabet Nijhoff Asser, 
voorzitter van de Commissie Educatie. Elizabet verwijst voor de activiteiten 
van deze commissie die in het verenigingsjaar zijn verricht naar het 
jaarverslag 2009-2010. Zij wil het liever hebben over de plannen voor het 
komende jaar. Er komt een praktisch vervolg op de driedaagse cursus “How 
to stay healthy in a green studio”. Deze cursus zal gaan over persoonlijke 
bescherming: tips voor atelierveiligheid in Nederland. Barbara Appelbaum 
zal een cursus gaan geven over restauratie- en conserveringsmethologie. 
Daarnaast zullen nog twee andere cursussen worden georganiseerd. 
 
De commissie wil graag de organisatie van cursussen meer gaan 
professionaliseren. Elizabet noemt in dit verband: 
- het vinden van goedkope locaties voor het houden cursussen; 
- de contracten met de docenten; 
- de administratieve afhandeling; 
- de standaard bevestigingsbrief; 
- de uitnodigingen; en 
- het gastheerschap.   
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Er moet een draaiboek komen om alle cursussen makkelijker te kunnen 
organiseren. 
 
De commissie vindt het belangrijk dat er goede doorstroommogelijkheden in 
het restauratieonderwijs zijn. De commissie heeft driemaal vergaderd met 
de directeur van de restauratieopleiding aan de Universiteit van Amsterdam 
(UvA) om onder andere de doorstroming vanuit andere opleidingen te 
versoepelen en om het moduleonderwijs van de UvA open te stellen voor 
niet-studerende restauratoren en de agenda’s snel genoeg onder de leden 
te kunnen verspreiden.  
Het eerste voorbeeld van zo een openstelling voor RN-leden is de UvA 
module over enzymen dat ruim is overtekend. Voordeel van een dergelijke 
openstelling is dat de module niet door RN maar door de UvA wordt 
georganiseerd en dat (gratis) gebruik wordt gemaakt van het atelier van de 
UvA.  
 
De commissie voert ook gesprekken met het Hout- en MeubileringsCollege 
om cursusmogelijkheden te verkennen en op te zetten. 
 
Het is niet altijd makkelijk om een sluitende begroting voor de organisatie 
van cursussen te realiseren. Kennis inhuren is duur. Gastdocenten willen 
normaal betaald worden. Het hoofdbestuur van RN is gelukkig in bepaalde 
gevallen financieel bijgesprongen. Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij de 
organisatie van de cursussen. Maar als de wens is om elk jaar minimaal 4 
cursussen te houden, kan dit wel eens de slagkracht van de vrijwilligers te 
boven gaan. Hoe meer cursussen hoe meer geld er op de begroting moet 
komen. Er zal ook een administratieve uitbreiding nodig zijn. Als RN 
voortdurend leren (permanent education) verplicht stelt, moeten er 
voldoende aanbod van cursussen zijn.   
 
Alle leden van de commissie worden hartelijk bedankt voor hun inzet 
gedurende het verenigingsjaar.  
 
Commissie Toelatingen: Er is dit jaar geworven voor een nieuwe Commissie 
Toelatingen. De installatie van deze commissie heeft vertraging opgelopen 
vanwege een bestuurswisseling en het opstarten van de overgangsregeling 
van de toelatingsprocedure. De nieuwe commissie zal zo spoedig mogelijk 
na deze algemene ledenvergadering worden geïnstalleerd. 
 
Toelatingsprocedure: Foekje geeft het woord aan Emmy de Groot, 
coördinator Toelatingen. Emmy deelt mee dat de eerste portie formulieren 
(inzendingen van vóór 1 sept 2010, de datum waarop zij gestart is) is 
geïnventariseerd. Uit de eerste groep beoordelaars zijn 7 teams gevormd en 
combinaties van 5 aanmeldingen zijn aan deze teams gekoppeld, rekening 
houdend met de volgorde van ontvangst. Emmy licht verder toe op welke 
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wijze zij dit zo anoniem mogelijk kon doen, n.l. met behulp van kleur- en 
cijfercodes voor de disciplines en door zowel de beoordelaars als de 
kandidaten een volgnummer te geven. Daarna heeft ze nog gecheckt of er 
geen ongelukkige combinaties uit deze loting kwamen: mensen die 
bijvoorbeeld samen een atelier of een huishouden deelden. Uiteraard zijn er 
nog geen uitkomsten, de teams zijn net gestart. 
 
Commissie PR en Communicatie: De voorzitter van de commissie PR en 
Communicatie, Robien van Gulik, kan vandaag niet aanwezig zijn. Zij heeft 
Jaap van den Burg van deze commissie gevraagd het woord te voeren. Dit 
verenigingsjaar zijn er veel meer !Flitsen verschenen. De !Flits is een 
laagdrempelig informatieplatform met actualiteiten en korte berichten voor 
leden van RN. Bij een !Flits worden op dit moment geen documenten (in 
pdf-vorm) meegezonden. Wel worden links in de !Flits opgenomen om bij 
dergelijke documenten te komen. Documenten kunnen wel door Martina 
Hoffmann separaat per email aan de leden worden gezonden. Als straks de 
nieuwe website klaar is, kunnen documenten veel makkelijker beschikbaar 
worden voor de leden. In !Flits 10 is een lijst opgenomen over cursussen en 
bijeenkomsten. Dit gaat Machteld van der Felz van de commissie anders 
doen. Ze kan alleen nog niet zeggen hoe. Paulien Rings heeft een idee wat 
betreft het verstrekken van informatie aan leden. Nu er nog geen nieuwe 
website is, zou dit uitbesteed kunnen worden. Valerie Martens-Monier wil 
hieraan meewerken. Foekje geeft aan dat de website er over een paar 
maanden is en dat zij toch hierop wilt wachten. 
 
RN is nu via Twitter en Hyves te volgen. Iedereen wordt opgeroepen om via 
deze social media kanalen alles wat de moeite voor de leden waard is, aan 
RN te sturen voor de !Flits en RN-M@gazine.   
 
Commissie Onderzoek Klachten: De Commissie Onderzoek Klachten heeft de 
bestaande concept-klachtenprocedure voor restauratorleden tegen het licht 
gehouden naar aanleiding van het werk met de in 2006 door de ALV 
goedgekeurde klachtenprocedure voor aspirant-leden. Er zou door het 
hoofdbestuur RN juridisch advies worden ingewonnen om tot de definitieve 
klachtenprocedure voor restauratorleden te komen. De commissie heeft in 
november 2009 aan het bestuur een drietal vragen gesteld die de jurist zou 
moeten beantwoorden. Het bestuur verontschuldigt zich dat het vanwege 
drukke werkzaamheden pas na een klein jaar een jurist de opdracht heeft 
verleend om deze vragen te beantwoorden en tot een definitieve 
klachtenprocedure en belendende reglementen van RN te komen. Floor 
Meijboom van de Commissie Beroep Klachten betreurt het dat zij niet wist 
van deze conceptklachtenprocedure. Francien van Daalen van de Commissie 
Onderzoek Klachten wijst haar erop dat de conceptklachtenprocedure 
voortbouwt op de klachtenprocedure voor aspirant-leden die in 2006 door 
de ALV is goedgekeurd. 
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Francien vraagt het bestuur of over de conceptklachtenprocedure voor 
restauratorleden en belendende reglementen van RN (nadat het bestuur, de 
commissie en de jurist zich hierover hebben gebogen) via internet door de 
leden kan worden gestemd. George Boellaard is hierdoor verrast. Hij dacht 
toch dat het bestuur een discussie vooraf wilt. George voert hierbij als 
mogelijkheid aan Web 2.0! Foekje wil op zich wel een discussie met de 
leden alleen dit kan op dit moment eigenlijk alleen op een ALV. Er is nog 
geen forum voor de leden waarop een discussie kan worden gevoerd. Dat 
kan wel als de nieuwe website er is. Een nieuwe ALV is pas volgend jaar. 
Martina wijst er echter op dat een extra ALV kan worden belegd. Foekje 
deelt het voorstel van Francien om in ieder geval de 
conceptklachtenprocedure voor restauratorleden en belendende 
reglementen van RN eerst rond te sturen aan haar leden. Foekje zegt toe 
om in de eerstvolgende bestuursvergadering te bespreken hoe door de 
leden meegedacht en gestemd kan gaan worden over de klachtenprocedure.     
 
Margrit Reuss neemt afscheid uit de commissie. Foekje staat stil bij al het 
goede werk dat Margrit voor de commissie heeft verricht. Zij deed de 
klachtenbehandeling reeds onder VERES. Bij VERES deed ze dit alleen - dat 
was zo vastgelegd – dus zonder te mogen overleggen met derden. Margrit 
was medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van de 
klachtenprocedure voor aspirant-leden van RN. Ze heeft de andere 
commissieleden (Francien van Daalen, René Lugtigheid en Roeland Moorer) 
de afgelopen jaren op een betrokken en prettige manier ingewerkt en ook 
veel inzicht gegeven in hoe de zaken liepen en daarmee gezorgd voor 
continuїteit en goede overdracht. Kenmerkend is haar professionele en 
deskundige inzet voor de Commissie Onderzoek Klachten en de vereniging. 
Margrit is erg betrokken en is niet afwachtend maar neemt steeds met 
goede ideeën het voortouw. Zij begrijpt als geen ander de noodzaak van de 
klachtenprocedure voor een professionele beroepsgroep. Foekje dankt 
Margrit voor al haar inspanningen. Er zal een nieuw lid voor de commissie 
gewonnen gaan worden. 
 
Commissie Standaarden & Ethiek: De Commissie Standaarden en Ethiek 
was niet actief dit jaar, onder meer vanwege het ontbreken van een 
duidelijke opdracht van het bestuur. Een nieuwe commissie, bestaande uit 
George Boellaard, Bert van Bommel en Laurens Demmer, is inmiddels 
geїnstalleerd. 
 
Secties: Pol Bruijs is binnen het hoofdbestuur contactpersoon voor de 
secties. De secties Etnografica en Boek, Papier en Fotografisch materiaal 
(sectie BPF) zijn al een tijd officiële secties van RN. Later zijn daar de 
secties Behoudsmedewerkers en Historische Binnenruimten bijgekomen. Er 
is een protocol voor de vergoeding van secretariële ondersteuning. Als een 
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sectie geld wil vragen aan RN kan deze sectie zich wenden tot Sabine 
Westerhuis. Zij is penningmeester in het hoofdbestuur van RN en kan meer 
over de voorwaarden vertellen. Op 31 mei 2010 is er een bijeenkomst van 
de secties van RN geweest. Sabine zal aan alle secties bovengenoemd 
protocol sturen. 
 
Om een sectie te beginnen is vereist dat er een voorzitter en een 
penningmeester is. Elk jaar (lopend van 1 juli tot en met 30 juni) moet een 
jaarverslag en jaarplan opgesteld worden. Mocht je hierover vragen hebben, 
dan kan je contact opnemen met Pol.  
 
Er is al lang geprobeerd om een sectie Schilderijen op te richten. Dit is 
helaas nog niet gelukt. Er is wel een groepje restauratoren dat om de zoveel 
tijd bijeenkomt. Er wordt geopperd om daar ook het bestuur van RN 
aanwezig te laten zijn om een officiële sectie bij RN te promoten. Dit is in 
het verleden elk jaar geprobeerd, maar daar is niets uitgekomen. Foekje en 
Maarten zijn dit verenigingsjaar wel aanwezig geweest bij een bijeenkomst 
van textielrestauratoren.  
 
Een voorbeeld waarbij het heel goed zou zijn geweest als er een sectie Hout 
zou zijn is de CITES wetgeving en de uitvoering daarvan. Als deze sectie er 
zou zijn dan zouden de ervaringen van hout- en meubelrestauratoren veel 
beter gedeeld kunnen worden. Ook zou vanuit RN een beter tegenwicht 
tegen de wetgever en uitvoerders van deze wetgeving gevormd kunnen 
worden.   

 
De sectie BPF is voortgekomen uit de VAR en is opgericht sinds de fusie. De 
vakgroep boek van de sectie BPF heeft in het verenigingsjaar het 
symposium ‘Boekrestauratie in beweging’ voor leden en niet-leden van RN 
georganiseerd. Er waren 160 deelnemers  aanwezig bij dit symposium dat in 
de KB plaatsvond. Martina ondersteunde dit symposium. De vakgroep 
papier van de sectie BPF heeft een themamiddag ‘Japans papier’ 
georganiseerd waaraan 20 personen deelnamen. Er komt een herhaling. Tot 
deze vakgroep behoren drie actieve leden te weten: Marieke Kraan, Cristina 
Duran en Willemien Jansen. Het symposium ‘Water and Paper’ is al een 
aantal keren verplaatst. De bedoeling is om het symposium in februari 2011 
te laten plaatsvinden. Als dit ook niet lukt, dient met Elseviers gesproken te 
worden over het terugbetalen van geld. 
 
De digitale nieuwsbrief van de vakgroepen van de sectie BPF, Au Courant, 
wordt alweer voor het derde jaar uitgebracht. Cristina is de hoofdredactrice 
van deze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief zal vooralsnog naast RN-M@gazine 
blijven bestaan. Er is overleg hierover geweest met het hoofdbestuur van 
RN en de redactrice van RN-M@gazine Henriette Fuhri Snethlage. 
Afgesproken is dat Au Courant eerst wordt gelezen door de leden van de 
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Sectie BPF en dat deze vervolgens (een half jaar) later wordt meegestuurd 
met RN-M@gazine. Het bestuur van de sectie BPF is van mening dat als Au 
Courant zou opgaan in RN-M@gazine, de drempel voor haar sectieleden 
wordt vergoot. Zij wil dus dat Au Courant vooralsnog blijft. Wel zal hierover 
in overleg gebleven worden met het hoofdbestuur van RN en de redactie 
van RN-M@gazine.  
 
De sectie BPF heeft een plan geschreven voor het oprichten van een fonds 
ter bevordering van educatie van leden van deze sectie. Dit plan is 
voorgelegd aan het hoofdbestuur van RN. Het bestuur is enthousiast maar 
wil dat het fonds voor alle leden van RN open staat. De sectie ziet graag dat 
het fonds per 1 december 2010 / 1 juni 2011 is opgericht. Het fonds is in 
principe bestemd voor mensen die een cursus gaan volgen. Het mogen ook 
workshops zijn, de sectie hanteert hierbij een praktische benadering. Ook 
kan het fonds gelden ter beschikking stellen aan ‘dure’ mensen die aan 
(sectie)leden kennis op het gebied van conservering en restauratie kunnen 
overbrengen. Een voorwaarde voor het oprichten van een fonds is dat er 
ieder jaar opnieuw geld ter beschikking komt. Het is met andere woorden 
niet iets eenmaligs.  
 
Er is een werkgroep actief die bezig is met het voorbereiden van een 
symposium ‘Verpakken van cultureel erfgoed’. De sectie BPF ondersteunt 
deze werkgroep, de betrokkenheid is groot. Het symposium zal gaan over 
statisch verpakken (bijvoorbeeld depots), dynamisch verpakken (transport 
van bruiklenen, collectieverhuizingen etc.) en best practice (innovatieve 
materialen en methodes). Het is de bedoeling om dit symposium op 14 april 
2011 in Den Bosch te laten plaatsvinden, tegelijkertijd met de 
Restauratiebeurs.  
 
Paulien Rings doet een oproep aan het hoofdbestuur van RN om de 
capaciteit voor het secretariaat van RN te vergroten. Foekje zegt daarop dat 
als de nieuwe website van RN er is, Martina meer ruimte krijgt. Deelnemers 
aan een cursus kunnen zich dan bijvoorbeeld aanmelden via de website van 
RN. 
 
Paulien Rings zal aftreden als voorzitter van de sectie BPF. Marieke Kraan 
zal haar gaan opvolgen als voorzitter. Hiermee komt de functie van 
secretaris vacant. 
 
Voor het organiseren van een bijeenkomst kunnen de secties advies 
inwinnen bij de Commissie Educatie. Deze commissie kan bijvoorbeeld 
aangegeven waar RN gratis vergaderruimten kan krijgen. Denk daarbij aan 
de Reinwardt Academie en het Nationaal Archief. Bernice Crijns biedt aan 
om contact op te nemen met de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed in 
Amersfoort met de vraag of deze Rijksdienst ook gratis vergaderruimten 
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aan RN aanbiedt. Het gratis gebruik kunnen maken van het Ateliergebouw 
van de UvA is nog niet rond. De vraag komt op of niet-leden 
sectiebijeenkomsten mogen bijwonen. Als de sectie in kwestie dat goed 
vindt moet dat kunnen. 
 
In het bestuur van de sectie Etnografica zijn Nancy Knaap en Bella Zurger 
voorzitter respectievelijk secretaris. Deze sectie is een kleine club. Er zitten 
leden van verschillende nationaliteiten. De belangrijkste doelen zijn het 
delen van elkaars kennis en het bespreken van problemen. De sectie wil de 
koers wijzigen. Minder vergaderen maar meer werkbezoeken is het devies. 
Een bezoek aan het Africa Museum heeft al plaatsgevonden waarbij ook de 
contacten zijn aangehaald. Lid van de sectie Marina van der Lecq benadrukt 
dat zij ook graag van andere secties leert. Etnografica behelst het gebruik 
van gecombineerde materialen.  
 
De sectie Historische Binnenruimten heeft sinds bijna een jaar een nieuwe 
voorzitter te weten Ruth Jongsma. Pier Terwen en Angelique Friedrichs 
zitten ook een het bestuur en Bernice Crijns is adviseur van het bestuur. Het 
bestuur heeft bij de sectieleden gepolst wat zij belangrijk vinden. Hieruit 
kwam naar voren dat er vooral behoefte is aan het kijken bij elkaars 
projecten. Zo is er een bijeenkomst geweest bij ‘Ons’ lieve heer op zolder’. 
De sectieleden willen met elkaar, maar ook met restauratieschilders, 
bepalen waar de grens ligt. Op 18 november 2010 zal op kasteel 
Amerongen een jaarvergadering van de sectie worden gehouden. Het 
jaarverslag van de sectie zal hierbij onder andere aan bod komen. 
 
De sectie is bezig met het organiseren van een studiebijeenkomst over 
loodwit/verboden materialen op de bouw bij de RCE.  

 
E.C.C.O.: Jaap van den Burg is gedelegeerde van RN en is Vice-President 
van E.C.C.O.. Jaap vertelt dat verenigingen uit 20 landen lid zijn van 
E.C.C.O.. RN is een van de grootste verenigingen en telt dus mee in 
E.C.C.O.. Er zijn verenigingen die groter zijn dan RN, bijvoorbeeld de Duitse 
vereniging. Er zijn ongeveer 5.000 restauratoren via hun vereniging lid van 
E.C.C.O.. Elk land heeft een afgevaardigde die meebeslist over (wijzigingen 
in) de statuten van E.C.C.O.. Er zitten 13 personen in het bestuur en zij 
vergaderen 4 keer per jaar, waarvan minimaal 1 keer in Brussel. 
 
De ALV van E.C.C.O heeft de door E.C.C.O. opgestelde competentie- en 
beroepsprofielen geaccordeerd. Deze guidelines zijn wereldwijd 
rondgestuurd. Hierin staat wanneer iemand een Conservator-Restorer is. 
Kort gezegd moet hij of zij een universitaire opleiding in dit veld hebben 
gevolgd en een paar jaar werkervaring hebben. Als iemand aantoont dat hij 
of zij dezelfde kwaliteiten heeft als iemand met een universitaire opleiding, 
kan deze als Conservator-Restorer worden aangemerkt. E.C.C.O vindt het 
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belangrijk dat de zelfde soort normen worden gehanteerd. Dit bevordert het 
vrijelijk in Europa bewegen van Conservators-Restorers. Waar volgens Jaap 
nog bijvoorbeeld een verschil zit in de profielen van RN en die van E.C.C.O, 
is de term zelfstandig restaurator. 
   
De competentie- en beroepsprofielen van E.C.C.O zullen ook aan de UvA 
worden overhandigd. The European Network for Conservation-Restauration 
Education (ENCoRE) heeft deze profielen overgenomen om de Europese 
opleidingen op af te stemmen. 
 
Jaap vindt dat E.C.C.O. niet de meest voortvarende vereniging is. Dit komt 
volgens hem door het moeilijk bij elkaar krijgen van de 13 bestuursleden. 
 
Jaap meldt dat E.C.C.O. binnenkort E.C.R.O.P. gaat lanceren. Middels dit 
open platform kunnen verenigingen en hun bureaus, die aangesloten zijn bij 
E.C.C.O., informatie en ervaringen uitwisselen. Jaap noemt als voorbeeld 
een vereniging die aan haar zusterverenigingen vraagt hoe zij omgaan met 
klachten.   
 
Jaap komt nu op de CEN. CEN staat voor ‘European Committee for 
Standardization’. In Nederland is er de NEN (Nederlands normalisatie-
instituut). E.C.C.O. buigt zich in Europa over de voorstellen van CEN, 
waaronder de lijst van termen die gebruikt worden in ons vakgebied. RN is 
lid van NEN maar hoeft geen lidmaatschapsgeld te betalen. Andere leden 
van NEN zijn Helicon, Gerlach en het Nationaal Archief. Liesbeth Keijser is 
namens RN contactpersoon bij NEN. Zij heeft een aantal conceptnormen 
voorgelegd aan de sectievoorzitters van RN met de vraag om input. Jaap 
legt uit dat Nederlandse normen kunnen worden overruled door Europese 
normen. Het is daarom belangrijk dat ook Nederlandse experts meepraten 
in Europa over de normen via E.C.C.O./CEN. E.C.C.O. heeft hiervoor 
mensen nodig die lid zijn van RN. Het kost een lid van een werkgroep per 
vraag één dag om deze te lezen en te beantwoorden. Er zijn vier 
bijeenkomsten. Als mensen zitting nemen in een internationale werkgroep 
dan komt de reistijd erbij. RN vergoedt de reiskosten van mensen die voor 
E.C.C.O. werkzaamheden verrichten. De normen worden op de website van 
E.C.C.O. geplaatst.  
 
Een vraag aan Jaap uit de zaal is of je de normen kan ‘kopen’. Ja, dat kan. 
Overigens is het zo dat als een opdrachtgever een bepaalde norm eist, dan 
mag je van deze opdrachtgever verlangen dat hij of zij deze aan je 
verstrekt.  
 
RN-M@gazine: In het verenigingsjaar is het 0-nummer van RN-M@gazine 
geëvalueerd door middel van een internetstemming. Op basis van het 
positieve oordeel van de stemming is besloten door te gaan met een digitaal 
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tijdschrift dat vier keer per jaar zal verschijnen onder redactie van Henriette 
Fuhri Snethlage. Er wordt gevraagd waarom deze betaalde opdracht niet 
openbaar is aanbesteed. Met andere woorden: waarom zijn er geen drie 
offertes voor deze klus gevraagd. Foekje antwoordt dat Henriette destijds al 
de redactie van het CR-tijdschrift heeft verzorgd en dat zij de redactie van 
het 0-nummer voor haar rekening heeft genomen. Uit deze ervaringen is de 
opdracht voor Henriette om redactrice van RN-M@gazine te worden, 
voortgekomen. Foekje vertelt dat de overeenkomst met Henriette loopt tot 
eind juni 2011. Er zal dan een evaluatie plaatsvinden waarbij het dan ook 
mogelijk kan zijn om andere partijen te laten meedingen voor de klus. 
 
Er volgt een koffiepauze. 
 

5. Financieel jaarverslag 2009-2010 en begroting 2010-2011 
Sabine Westerhuis geeft een toelichting op de jaarrekening. De controle is 
uitgevoerd en de financieel adviseur heeft de jaarrekening goedgekeurd.  

 
De Kascommissie heeft de boekhouding ingezien. De commissie vond de 
boekhouding er keurig uitzien. De Kascommissie bedankt Sabine hiervoor en 
voor de uitgebreide toelichting op de jaarrekening. Als enig puntje van 
aandacht geeft de commissie mee om de kosten van huisvesting en 
secretariaat te splitsen in de verkorte resultatenrekening. Er kan dan een 
betere afweging worden gemaakt. De commissie geeft vervolgens haar 
goedkeuring. 

 
Foekje bedankt de Kascommissie en het bestuur wordt met akkoord van de 
leden decharge verleend. Een nieuwe Kascommissie wordt benoemd. 
Elizabet Nijhof Asser treed af, Margrit Reus blijft en Maartje Ubbels treedt, 
met applaus, toe als nieuw lid. 

 
6. De internetstemming bestuur heeft het volgende opgeleverd: 

Clara von Waldthausen is met 77% van de stemmen gekozen tot voorzitter 
van het bestuur van RN. Er hebben 167 leden gestemd, een record! 
Erika Mösenbacher en Regien Geerke nemen vandaag afscheid als leden van 
het bestuur van RN. Foekje staat stil bij al het werk dat zij in het bestuur 
hebben verricht en bedankt hun hiervoor. Er zijn nu 7 hoofdbestuursleden. 
Volgens de statuten bestaat het hoofdbestuur uit 7of 9 leden.  
 
De internetstemming lidmaatschap behoudsmedewerker heeft het volgende 
opgeleverd: 
82% heeft gekozen vóór het introduceren van het lidmaatschap 
behoudsmedewerker. Hiertoe zullen de statuten en het huishoudelijk 
reglement van RN worden gewijzigd. 
 

7. Het jaarplan is bij de verschillende agendapunten al aan de orde gekomen. 
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8.  Maarten gaat in op het 6% BTW tarief. Wij zijn hierover in overleg met de 

VHOK (Vereeniging van Handelaren in Oude Kunst). Ook deze vereniging wil 
graag dat restauratoren in aanmerking komen voor het 6% BTW tarief. 
Onderzocht zal worden of een (gezamenlijk) verzoek hiertoe op dit moment 
zinvol is. George Boellaard vraagt of Maarten bewust is van artikel 26 van 
de Ethische Code in het kader van het contact met de VHOK hierover. 
Maarten dankt George voor deze vraag en wij zullen dit artikel goed in het 
achterhoofd houden in het verdere overleg met de VHOK.      
 

9.  Wvttk 
 

10.Foekje sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een hapje en een  
drankje in de hal. 
 

 
 
  


