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Agenda  

1. Opening 
2. Notulen ALV 20 oktober 2010(*) 
3. Bevestiging besluiten algemene ledenvergaderingen van de afgelopen 

jaren. 
De navolgende besluiten dienen bevestigd te worden (zie toelichting): 

- besluit d.d. 8 december 2008 
- besluit d.d. 22 december 2008 
- besluit d.d. 9 maart 2009  
- besluit d.d. 11 oktober 2009 
- besluit d.d. 23 april 2010 
- besluit d.d. 20 oktober 2010 

Besluiten zijn genomen gebruikmakend van elektronische 
communicatiemiddelen. Een dergelijke wijze van stemmen was nog 
niet voorzien in de statuten van de vereniging. Aangezien echter het 
bevoegde orgaan de besluiten heeft genomen (de ALV) zijn de 
besluiten enkel vernietigbaar. Om de rechtsonzekerheid weg te 
nemen, kan de ALV de besluiten uit het verleden bevestigen waardoor 
deze met terugwerkende kracht onaantastbaar zijn geworden. 

4. Voorstel tot wijziging van de statuten (*): 
- bevestiging wijziging van artikel 9 lid 7 (zie besluit 11 oktober 2009) 
- bevestiging wijziging van artikel 1, artikel 5 lid 1, artikel 5 lid 4, 
artikel 14 lid 2, artikel 26 lid 2 (zie besluit 20 oktober 2010) 

- invoering mogelijkheid van invoering elektronische 
communicatiemiddelen 

5. Goedkeuring besluit van het gebruik van elektronische 
communicatiemiddelen 
- Vaststelling regels voor het gebruik (*) 

6. Heropening Toelatingsprocedure “Overgangsregeling” (zie toelichting, *) 
7. Vaststellen klachtenprocedure en Commissie Onderzoek Klachten (zie 

toelichting) 
8. Wijziging samenstelling Bureau (zie toelichting) 
9. WVTTK 

Sluiting 
 

 

 

 

* De onderliggende stukken liggen ter inzage op het Bureau van de vereniging en zijn tevens 
raadpleegbaar op het ledengedeelte van de Restauratoren Nederland website 
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Opening 
De Voorzitter Clara von Waldthausen opent de vergadering en introduceert de 
heer van Helden, de notaris die RN in de arm heeft genomen en die 
gespecialiseerd is in verenigingsrecht. Hij neemt het woord en geeft een inleiding 
op de inhoud van de ALV van 9 september.  
 
George Boellaard stelt een vraag over de legitimiteit van de Voorzitter en of ze 
de ALV moet leiden. De notaris vindt om praktische redenen dat de voorzitter 
van het bestuur de vergadering moet leiden.  
 
1. Notulen ALV 20 oktober 2011 
n.a.v. pagina 3. Margrit Reuss wil graag de namen van de leden in de commissie 
toelating toegevoegd hebben 
n.a.v. pagina 7 Emmy de Groot merkt op dat de naam van Bella Zurcher fout 
gespeld is 
n.a.v. pagina 9: Karin Scheper vraagt naar de status van de hoofdredacteur van 
het RN-M@gazine. De voorzitter geeft aan dat de huidige hoofdredacteur 
(Henriette Fuhri Snethlage) nog een RN-M@gazine zal uitbrengen en dat in de 
tussentijd al de vacaturetekst voor de functie van hoofdredacteur op de website 
te vinden is. Er zijn op dit moment nog geen 3 offertes binnengekomen.  
n.a.v. pagina 11: Emmy de Groot merkt op dat ze haar coördinatorschap voor de 
Toelatingsprocedure vorig jaar begonnen is en bij de ALV in 2010 een eerste 
toelichting heeft gegeven. Haar toelichting is niet terug te vinden in de 
conceptnotulen. De voorzitter vraagt om de informatie op te sturen naar het 
secretariaat zodat deze nog in de notulen kunnen worden verwerkt.  
Besluit: De notulen worden goedgekeurd onder voorbehoud dat de wijzigingen 
en aanvullingen nog worden uitgevoerd. 
 
2. Bevestiging besluiten algemene ledenvergadering van de afgelopen 

jaren 
Floor Meijboom vraagt naar het agendapunt binnengekomen stukken dat niet op 
de Agenda staat. De notaris merkt op dit geen apart punt hoeft te zijn. 
Ingekomen stukken kunnen worden behandeld bij dat punt op de agenda waarbij 
ze relevant zijn. Constant Lem vraagt of de 2 brieven van George Boellard en 
Erik Douwes binnengekomen stukken zijn. De voorzitter zegt dat de brieven na 
het opstellen van de agenda zijn binnengekomen maar geeft aan dat wanneer 
relevant in dit agendapunt, er over gediscussieerd zal kunnen worden. Dit wordt 
door de notaris bevestigd. De voorzitter vraagt de notaris het woord te voeren bij 
agendapunt 3. 
 
De Notaris neemt het woord en bedankt George Boellaard voor het constateren 
dat de besluiten via internet niet op de juiste manier zijn genomen, omdat het 
internetstemmen niet volgens de juiste procedure is ingevoerd. Hij legt uit dat 
deze vergadering het moment is om de besluiten opnieuw te bekrachtigen en hij 
merkt op dat hij het bestuur heeft geadviseerd om elektronische communicatie 
naar de leden toe niet te gebruiken tot de besluiten zijn bevestigd.  
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Hans Picard meent dat uit de stukken van Boellaard blijkt dat hij eerder als lid 
van de vereniging al heeft laten weten dat beslissingen via internet niet juridisch 
juist is en hij vindt het kwalijk dat er toen niets mee is gedaan. De notaris geeft 
aan dat hij het bestuur heeft geadviseerd alles deze keer formeel te doen en op 
de ALV de toestemming voor het gebruik van elektronische 
communicatiemiddelen formeel te regelen zodat dergelijke problemen in de 
toekomst niet meer kunnen voorkomen.  
 
Er heerst verwarring over het nietig verklaren van de genomen besluiten. De 
notaris legt uit dat een besluit alleen nietig kan worden verklaard als het 
genomen is door een orgaan dat niet bevoegd is om het besluit te nemen. Het 
komt weinig voor en is ook een uitzondering in de wet. De consequenties zijn 
rampzalig. Hij licht toe dat het bestuur voorstellen via een verkeerd middel ter 
stemming heeft gebracht bij de leden maar de besluiten wel door het bevoegde 
orgaan (de leden) zijn genomen en daarom enkel vernietigbaar zijn. De 
voorliggende besluiten zijn ongelukkig genomen maar wel te goede trouw 
genomen. Door ze te bevestigen heel je de wond, aldus de notaris. Matteo Visser 
merkt op dat hij deze redenering lastig vindt omdat er besluiten genomen zijn 
door de leden zonder dat de leden voldoende informatie hebben gekregen om de 
besluiten te kunnen nemen. Anderen ondersteunen dit. De notaris merkt op dat 
nu het moment is om deze besluiten, die formeel niet op een goede manier tot 
stand zijn gekomen, te bevestigen. Het gaat nu niet over de inhoud maar enkel 
over de formele kant om een procedurele fout recht te zetten. Indien men meent 
niet afdoende informatie heeft over de inhoud heeft men altijd de mogelijkheid 
om het besluit niet te bevestigen en dan het gehele traject van voren af aan 
beginnen. Sommige aanwezige leden zijn bang dat er geen inhoudelijke discussie 
meer kan plaatsvinden, vooral over de toelatingsprocedure. Het bestuur 
verzekert dat inhoudelijke discussie ook achteraf mogelijk is en juist de 
toelatingsprocedure, die bij veel leden onrust oproept, nog apart onder de loep 
genomen wordt. De commissie toelating is bezig met het schrijven van een 
nieuwe procedure maar ook de reeds lopende overgangsregeling wordt nog 
geëvalueerd. De notaris geeft aan dat hij de besluiten één voor één zal 
doornemen en er bij elk punt nog mogelijkheid is om vragen te stellen. Om de 
besluiten uiteindelijk te bevestigen is een meerderheid van stemmen nodig. Voor 
het aannemen van statutenwijzigingen is een 2/3 meerderheid van de stemmen 
nodig.  
 
Bevestiging besluit van 8 december: 
Margrit Reuss vraagt hoe gewaarborgd wordt dat iedereen via internet kan 
stemmen. Zij geeft aan de laatste e-mails niet te hebben ontvangen en de 
besluiten alleen positief te bevestigen mits de vereniging iedereen kan bereiken. 
Praktisch is dit onmogelijk aangezien de leden zowel hun e-mailadressen niet 
updaten als ook verhuizingen niet invoeren in het systeem. Constant Lem vindt 
dat aangezien niet iedereen de laatste e-mails heeft ontvangen de sluitende 
verzending niet lukt. George Boellard verklaart bij deze dat de stukken die hij 
verstuurd heeft niet via het secretariaat of het bestuur zijn verzonden maar door 
hem persoonlijk, niet alleen aan het bestuur maar ook aan diverse leden.  
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Er wordt de mogelijkheid geopperd om een praktisch systeem te ontwerpen om 
zeker te weten dat geen stukken gemist worden. Bella Zurcher vraagt zich af of 
het de bedoeling is om de ALV af te schaffen als je alles via de e-mail 
binnenkrijgt. De notaris legt uit dat de discussie niet via de e-mail kan maar wel 
praktisch veel dingen vooraf geregeld kunnen worden. De stemming kan straks 
ook gewoon op de ALV plaatsvinden en dan is het gebruik van elektronische 
communicatiemiddelen ter ondersteuning, maar in de toekomst zou ook iemand 
die niet in staat is om aanwezig te zijn op de ALV zijn stem kunnen laten horen 
via elektronische communicatiemiddelen. Er wordt gevraagd hoe je dubbele 
stemmen kunt voorkomen als je vooraf aan de ALV al elektronisch hebt gestemd. 
De notaris geeft aan dat je dan de stem op het internet als steminstructie vooraf 
ziet en indien je op de ALV aanwezig bent je de steminstructie kan terugtrekken.  
Besluit: het besluit van 8 december 2008 is bevestigd 
 
Bevestiging besluit van 22 december 
Door voortschrijdend inzicht in de overgangsregeling en de procedure zijn 
sommige leden ontevreden met het verloop van de regeling. Het blijkt dat 
sommige beoorderlaarsgroepen niet zo goed weten hoe en wat te doen. Er 
heerst ook verwarring over de procedure m.b.t. het afwijzen en niet toelaten. 
Het bestuur en de coördinator bevestigen dat op dit moment nog niemand niet is 
afgewezen. De procedure schrijft voor dat indien men te weinig punten bij een 
beoordelaarsgroep scoort dat een andere beoordelaarsgroep het dossier nog een 
keer bekijkt en dat daarna nog een atelierbezoek volgt Het bestuur neemt de 
opmerking in ieder geval mee bij een evaluatie van de overgangsregeling. Er 
worden opmerkingen gemaakt dat je nu met voortschrijdend inzicht anders zou 
kunnen stemmen. De notaris vindt dat het formeel van belang is om elk besluit 
te bevestigen en des gewenst nog vragen bij elk besluit kunnen worden gesteld. 
De discussie lijkt uit te komen op een inhoudelijk discussie maar die kan op een 
later moment nog plaats vinden. Sommige leden zijn ongerust dat een 
bevestiging betekent dat niet meer over de inhoud gesproken kan worden. Het 
bestuur zegt toe dat dit zeker niet het geval is en alle leden mogen hun 
opmerkingen nog plaatsen en die worden meegenomen in de toekomst. Erik 
Douwes geeft aan dat hij later is ingestroomd in de commissie toelating en door 
zijn ervaringen met de overgangsregeling zich genoodzaakt voelde om de brief 
aan de leden te sturen. Ook zijn opmerkingen m.b.t. de procedure worden op 
een later moment meegenomen in de evaluatie van de overgangsregeling.  
Besluit: de besluiten van 22 december zijn bevestigd 
 
Bevestiging besluit d.d. 9 maart 2009  
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
Besluit: het besluit van 9 maart 2009 is bevestigd 
 
Bevestiging besluit d.d. 11 oktober 2009 
Er wordt een vraag gesteld over ‘wat te doen als iemand geen e-mailadres 
heeft?’ De notaris legt uit dat iemand die geen e-mailadres heeft de stukken 
altijd op het secretariaat kan aanvragen. Men moet dan iets meer zijn best doen 
om aan de informatie te komen anders is het administratief een te grote 
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belasting voor de vereniging. Er wordt een vraag gesteld n.a.v. de brief van 
George Boellard over het al dan niet waar zijn van de inhoud van zijn brief. 
George Boellard wil graag weten of het bestuur een jurist hierover geraadpleegd 
heeft. Het bestuur wil op een later moment hierop terug komen en de notaris zal 
het bestuur hierbij ondersteunen. In het algemeen is het zo dat ook al is een 
besluit genomen in het verleden dit niet betekend dat er niet meer op 
teruggekomen kan worden. Na evaluatie kan een besluit met voortschrijdend 
inzicht herzien worden, licht het bestuur toe.  
Besluit: het besluit van 11 oktober 2009 is bevestigd 
 
Bevestiging besluit van 23 april 2010 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
Besluit: het besluit van 23 april 2010 is bevestigd 
 
Bevestiging besluit van 20 oktober 2010 
Het behoudsmedewerkerslidmaatschap vinden sommigen een apart punt om te 
bevestigen. Hans Picard vindt dat Behoudsmedewerkers een andere positie in het 
veld hebben en dan wel een eigen club kunnen oprichten. Er is toen te weinig 
informatie verstrekt over het lidmaatschap vinden aanwezige leden. Hans 
Baerveldt geeft op dit moment aan dat had hij geweten hoe de 
toelatingsprocedure in elkaar zit, hij er nooit aan had meegedaan aangezien hij 
als niet academisch opgeleid restaurator nooit door de beoordeling zal komen. 
Een misverstand, legt de voorzitter uit. Juist deze overgangsregeling is voor 
iedereen. Geschoold of niet geschoold, het is een inclusieve benadering.  
George Boellard vindt dat twee besluiten in een bevestiging niet mogelijk zijn en 
dat de keuze van de voorzitter in strijd was met de statuten. De keuze is wel 
conform het Huishoudelijk Reglement maar dat is ondergeschikt aan de statuten. 
De notaris legt uit dat als het bestuur ervoor kiest om op de voorzitter direct te 
laten stemmen dat gerechtigd is. In een agenda volgt men gewoonlijk alle 
punten - het gaat nu om de bevestiging van een ALV en zodanig is het niet 
mogelijk om nu de bevestiging van de twee punten uit elkaar te trekken. Er 
wordt geopperd dat er nog een discussie m.b.t. de soorten lidmaatschappen die 
al bestaan moet volgen. Het bestuur zegt dat toe. Het bestuur geeft ook aan dat 
het gecoacht wordt door de notaris om in de toekomst zo professioneel mogelijk 
zaken ter stemming te kunnen brengen en ze geven ook aan om (in afwachting 
van de stemresultaten) de communicatie met de leden te willen verbeteren via 
de website/forum. Het bestuur neemt zich de kritiek de ALV als stemorgaan te 
gebruiken zonder voorafgaande discussie ter harte en belooft het uitzetten van 
meer ALVs als discussieplatform naast het online forum.  
Besluit: het besluit van 20 oktober 2010 is bevestigd 
 
De voorzitter vraagt aan George Boellard en Idelette van Leeuwen om als 
stemcommissie te fungeren bij het tellen van de stemmen samen met de 
secretarieel medewerker Martina Hoffmann.  
Zie voor de uitslag van de stemming  p. 9 
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4. Voorstel tot wijziging van de statuten 
De notaris geeft aan om bij dit agendapunt ook agendapunt 5 over het gebruik 
van elektronische communicatiemiddelen te willen bespreken. De regels voor het 
gebruik zijn opgesteld door de notaris met de opdracht aan het bestuur deze na 
een jaar, mits aangenomen in deze ALV, te evalueren en zo nodig aan te passen. 
De hoofdregel  bij het bepalen van de rechtsgeldigheid van een 
communicatiemiddel hierbij is dat het kunt printen. De statuutwijzigingen zijn 
uitwerkingen van oude besluiten die moeten worden doorgevoerd n.a.v. de 
besluiten. Karin Scheper geeft aan dat ze juist van tevoren zou willen 
discussiëren, ook in het kader van de lidmaatschappen en het grote middenkader 
in het veld. De voorzitter geeft aan dat dit nog enige tijd duurt voordat de 
vereniging een standpunt in kan nemen. Het beleidsplan 2008-2012 wordt door 
het bestuur genoemd waarmee het invoeren van het lidmaatschap voor 
behoudsmedewerkers verklaarbaar is. Er worden nog andere mogelijke 
lidmaatschappen genoemd maar op deze vergadering is het helen van wonden 
aan de orde aldus de notaris. De toekomst kan in volgende ALVs besproken 
worden en nieuwe plannen kunnen gemaakt worden. Er moet in ieder geval een 
visie komen, daarover is men het eens. De voorzitter merkt op dat een 
statutenwijziging te allen tijde kan gebeuren. Door nu de statuten te wijzigen 
betekent het niet dat deze in de toekomst niet meer aangepast kunnen worden.  
Elizabet Nijhoff Asser geeft aan dat we nu in eerste instantie bezig zijn om fouten 
uit vorige besturen te repareren. Tegelijkertijd zijn we ook bezig met de 
toelatingsprocedure en educatie (cursussen) - we moeten naar die horizon 
kijken. Zaken in 2008 zijn gebeurd en de punten die nu worden aangekaard 
moeten worden besproken in de volgende ALV i.p.v. nu in discussie te verzeilen. 
Er zijn diverse leden die sceptisch zijn over de mogelijkheid dat er op een later 
moment nog discussie gevoerd kan worden. Elizabet Nijhoff Asser: ‘Wij zijn de 
vereniging, wij bepalen over wat er gesproken moet worden.’ Haar uitspraak 
wordt met applaus gewaardeerd. Robien van Guliek vindt een vereniging met 
leden die zo betrokken zijn heel rijk. Het is niet nodig om te wantrouwen, aldus 
Robien van Guliek, want wij (de leden) zijn er altijd bij. Leden hebben altijd het 
recht om te zeggen dat ze iets opnieuw willen bespreken. Het bestuur beaamt 
dit. Leden hebben te allen tijde het recht een ALV bij elkaar te roepen. Gabrielle 
Beentjes heeft een fout opgemerkt in het voorstel voor de elektronische 
communicatie richtlijnen. Leden kunnen tot 1 dag voor te ALV stemmen maar 
het bestuur moet 3 dagen van tevoren de uitkomsten bekend maken. Dit wordt 
aangepast naar 3 dagen. Nico Lingbeek vraagt zich af hoe om te gaan met het 
uitbrengen van een stem tussen dag 3 en de ALV indien verhinderd door 
bijvoorbeeld ziekte? De notaris gaat dit uitzoeken en komt hierop op een later 
moment terug .  
Besluit: Voorstel tot wijziging van de statuten is aangenomen 
 
5. Goedkeuring besluit van het gebruik van elektronische 
communicatiemiddelen en vaststellen regels voor het gebruik 
Behandeld samen met punt 4. Besluit: Gebruik van de elektronische 
communicatiemiddelen en de Regels voor het gebruik van elektronische 
communicatie zijn aangenomen.  
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6. Heropening Toelatingsprocedure “Overgangsregeling” 
Portefeuillehouder Nico Boeijink licht toe dat van de aanmeldingstermijn voor de 
huidige toelatingsprocedure op 15 oktober 2010 gesloten is. Het blijkt nu dat 
veel mensen die datum gemist hebben en studenten zich bijvoorbeeld nu niet 
kunnen inschrijven als restauratorlid. Hij stelt namens het bestuur voor om de 
toelatingsprocedure te heropenen tot de nieuwe procedure van start gaat. 
George Boellard vraagt of bij een heropening dezelfde procedure geopend wordt 
die nu gaande is. Dit wordt bevestigd.  
Besluit: Verzoek tot heropening van de Toelatingsprocedure tot de nieuwe 
toelatingsprocedure van start gaat is aangenomen.  
 
De nieuwe leden van de commissie toelating zijn niet bekend bij iedereen, dit 
zijn: Nico Lingbeek (coördinator) Floor Meijboom, Erick Douwes, Gwen Tauber, 
Monica Marchesi. N.a.v. de reeds gevoerde discussie bij de eerdere 
agendapunten over de toelating bevestigt ook de commissie dat zij wel degelijk 
de opmerkingen over de overgangsregeling meenemen bij het bespreken van de 
procedure als ook bij het schrijven van de nieuwe procedure.  
 
7. Commissie Onderzoek Klachten 
Sabine Westerhuis legt uit dat op dit moment Francien van Daalen, René 
Lugtigheid en Roeland Moorer in de commissie onderzoek klachten plaats hebben 
en helaas Margrit Reuss afscheid heeft genomen na veel jaren inzet. Om haar 
plek op te vullen stelt het bestuur als nieuw lid Liesbeth Abraham voor als 
toegevoegd lid. De commissie bestaat uit drie vaste leden en maximaal 2 
toegevoegde leden die met de commissie meelopen. Er is nog geen tweede 
toegevoegd lid gevonden op dit moment.  
Besluit: De lidmaatschap van L. Abraham in de Commissie Onderzoek Klachten 
is aangenomen 
 
Vaststellen Klachtenprocedure  
De stemming over de klachtenprocedure wordt doorgeschoven na de volgende 
vergadering en het bestuur zou graag voor eind september eventuele 
opmerkingen van de leden ontvangen. Daarna moet de procedure op basis van 
de opmerkingen door een jurist worden nagekeken en kan dan pas ter stemming 
voorgelegd worden. Het stuk staat ter beschikking op de website. Idelette van 
Leeuwen had al in juni gereageerd op de procedure en haar opmerkingen worden 
meegenomen door de jurist. Idelette van Leeuwen geeft aan inderdaad al 
opmerkingen gestuurd te hebben en dat er een aantal dingen uit een praktisch 
oogpunt zijn opgeschreven waardoor er dingen in staan zoals het altijd is 
gegaan. Zij vindt het een gemis dat leden van deze commissie geen eindigheid 
hebben. René Lugtigheid geeft aan dat het juist in deze commissie heel moeilijk 
is om ervaring op te doen gezien in al die tijd maar 2 klachten zijn 
binnengekomen. Er is dus een langere termijn voor de leden nodig om ervaring 
met het werk op te doen en om ingewerkt te zijn. Idelette van Leeuwen vindt 
ook dat het stuk over sancties niet duidelijk is. Het bestuur krijgt vrij spel en kan 
adviezen van de commissie naast zich neerleggen. Thonis van Weel geeft aan dat 
het bewust ruimer is opgesteld, maar dat hij de opmerkingen met de jurist gaat 
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doornemen om het duidelijker op te schrijven. Ook over de termijnen waarin 
beklaagden moeten reageren gaat het bestuur verder met de jurist kijken n.a.v. 
opmerkingen van Idelette van Leeuwen. Ook Francien van Daalen ziet de 
opmerkingen van Idelette graag tegemoet. De voorzitter oppert de mogelijkheid 
om een forum te openen hierover (in afwachting van de stemming). Margrit 
Reuss vraagt zich af of de klachtenprocedure aansluit bij de andere stukken van 
de vereniging zoals Statuten en Huishoudelijk Reglement. Thonis van Weel geeft 
aan dat de opdracht aan de jurist is om alle stukken naast elkaar te leggen en in 
overeenstemming te brengen met elkaar. George Boellaard vraagt het bestuur 
om zijn opmerkingen uit zijn laatste brief m.b.t. de Toelatingsprocedure en de 
Nederlandse Mededingingsautoriteit mee te nemen naar de jurist. Het bestuur 
zegt dit toe. Thea Vorstman stelt dat we op dit moment geen directeur hebben 
wat heel veel geld bespaard en stelt voor om dit geld i.p.v. aan een nieuwe 
directeur te besteden aan juridische hulp. Francien van Daalen meent dat de 
directeur als dagelijkse leider het bestuur 2 keer per jaar controleert en de 
functie niet zomaar kan vervallen. De notaris geeft aan dat de directeur een 
feitelijke functie is maar dat de directeur onder het bestuur valt. Het bestuur kan 
beslissen om geen directeur aan te stellen.  
George Boellaard vraagt naar de status van de Raad van Advies. De voorzitter 
deelt mee dat het de Raad van Advies opgestapt is doordat er onvoldoende 
contact met hun is gehouden. De directeur is de schakel tussen Bestuur en Raad 
van Advies en heeft de contacten met de Raad van Advies onvoldoende 
onderhouden. Uit gebrek aan voldoende communicatie dacht de Raad van Advies 
overbodig te zijn en heeft zichzelf opgeheven. Het bestuur is sindsdien bezig om 
een nieuwe Raad van Advies in te stellen en heeft Charlotte van Rappard-Boon, 
oude lid van de Raad van Advies, bereid gevonden in een nieuwe Raad van 
Advies zitting te willen nemen.  
Marieke Kraan heeft nog een vraag over de structuur van de vereniging. Zij wil 
graag minder via het secretariaat geregeld hebben gezien 2 leden ook iedereen 
kunnen bereiken terwijl zij als sectievoorzitter geen toegang heeft tot de 
privacygegevens van de leden.  
Besluit: De stemming op de klachtenprocedure wordt doorgeschoven naar de 
Jaarvergadering in november/december. 
 
8. Wijziging samenstelling Bureau  
Tot februari 2011 had RN een directeur en een administratief medewerker in 
dienst. Het contract van de directeur, Maarten Goossen, is niet verlengd.  
Het bestuur gaat de taken van het bureau herevalueren, vooral wat de 
takenverdeling moet zijn van de directeur en de administratieve medewerker(s). 
De voormalige taken van de directeur die door het de administratieve 
medewerker(s) kunnen worden uitgevoerd worden overgedragen aan de 
administratieve medewerker(s). Het bestuur wil verder de administratieve 
achterstand weg werken en de nodige versterking bieden aan de verschillende 
commissies waardoor uitbreiding van het bureau noodzakelijk is. Er is besloten 
om daarom het secretariaat uit te breiden met meer uren. Vacatures worden 
opgesteld voor een office manager en een administratieve medewerker. De 
overige functies van de directeur worden nu uitgevoerd door het bestuur. 
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Uitslag van de stemming: 
Idelette van Leeuwen geeft aan dat een persoon te veel machtigingen had 
ontvangen en dat op 2 machtigingen door iemand anders aanvullingen 
geschreven zijn. Dit is onwenselijk en moet in de toekomst voorkomen worden. 
Ook is een presentielijst handig om de stemmen te controleren. De twee bewuste 
machtigingen zijn n.a.v. de uitslag niet ongeldig verklaart gezien de stemming 
anoniem was. Echter voor de uitslag maakt het geen verschil, gezien de grote 
verschillen tussen de stemmen.  
 
Er waren totaal 176 stemmen. Gezien op sommige besluiten niet 
iedereen mocht bevestigen (toelatingsprocedure besluit 2 en 3, 
agendapunt 6) komen verschillende optelsommen voor. 
Besluit 1: 
146 voor - 21 tegen – 8 onthouding 
Besluit 2: 
112 voor - 35 tegen - 3 onthouding 
Besluit 3: 
129 voor - 21 tegen - 1 onthouding 
Besluit 4: 
151 voor - 17 tegen - 7 onthouding 
Besluit 5: 
155 voor - 17 tegen - 4 onthouding 
Besluit 6: 
135 voor - 38 tegen - 3 onthouding 
Besluit 7: 
137 voor – 20 tegen – 19 onthouding 
Besluit 8: 
129 voor – 26 tegen – 20 onthouding 
Besluit 9: 
173 voor – 2 tegen – 1 onthouding 
 
Besluit 10: 
160 voor – 13 tegen – 3 onthouding 
 
Besluit 11:  
141 voor – 9 tegen – 2 onthouding 
Besluit 12: 
Vervallen 
Besluit 13: 
155 voor - 7 tegen – 14 onthouding 
 
Hiermee zijn alle besluiten goedgekeurd door de leden.  
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9. WVTTK 
Matteo Visser 
Ik heb ooit met Clara een gesprek gehad over een lager btw tarief. Ik vind het 
een idiote situatie dat wij in de hoogste rang van btw zitten. Ik heb contact met 
een lobbyist en die wilde vragen of er draagvlak is binnen RN. En dan nog een 
opmerking, een veelgehoorde klacht, dat Amsterdam ver is want ik kom uit 
Dordrecht. Is het een idee dat wij in het museum van Dordrecht een ALV kunnen 
organiseren? Dan kunnen we dat geouwehoer weglaten.  
Voorzitter 
Daar is gedurende het jaar ook naar gevraagd, laat ons weten als er locaties zijn 
die je kunt regelen. Dan kunnen we de ALV locaties inderdaad afwisselen.  
Robien van Gullik 
Ik hoorde in deze vergadering dat er behoefte was aan discussie, ik wilde 
suggestie doen. Ik ben nog lid van een andere vereniging. Daar zijn twee 
vergaderingen. Een keer per jaar is een bijzondere vergadering waarin alle 
stukken worden besproken en bediscussieerd en ook een ALV om alleen te 
stemmen.  
Voorzitter 
Dit is ook iets dat het bestuur heeft besproken. We zullen ervoor zorgen dat 
belangrijke stukken besproken worden tijdens een ALV voordat er op gestemd 
wordt.  
Bella Zurcher 
Ik heb nog een aantal aanmerkingen over de notulen. Kan ik die dingen nog per 
e-mail sturen? Bijvoorbeeld dat de notulist niet gemeld is.  
Voorzitter 
Dat kan.  
Roeland Brekelmans 
Ik vraag me af wat er is gebeurd met de samenwerking met Gouden Gids en 
telefoongids? 
Pol Bruijs 
Ik heb een gesprek gehad met mevrouw Bakker van de 
TelefoonGids/GoudenGids. Die biedt ons een parapluconstructie aan. Tot vorig 
jaar zou dat meer dan 20.000 euro hebben gekost. En dan zou je je echt moeten 
afvragen of je dat wil investeren als vereniging. Tegenwoordig wordt er iets 
gratis aangeboden, een soort constructie waar we geen controle over hebben, 
maar dan zal de vereniging zich moeten uitspreken of het op die manier het logo 
en de branchevereniging wil laten zien. Bij professionele bedrijven en 
verenigingen is het not done dat leden het logo gebruiken. Maar er moet nog 
verder naar gekeken worden samen met de leden over het hoe RN naar buiten 
wil treden. 
Roeland Brekelmans 
Ik bedoel een symbool die je kunt gebruiken in de telefoongids. Het was altijd zo 
dat je je daarmee kon associëren.  
George Boellaard 
Wordt dat aangepast aan hoe het in andere landen gaat? Ik weet dat het in 
Duitsland wel zo is.  
Pol Bruijs 
Zo als ik het begrepen heb is het bij grote verenigingen not done.  
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George Boellaard 
Er lag toch een voorstel voor het algemeen reglement?  
Pol Bruijs 
Ik weet dat niet. Daar moeten we nog naar kijken.  
Onbekend (Valerie Martens?) 
Dit is in aansluiting met wat George zegt, ons beroep komt in zwaar weer. De 
galeries en de musea komen in zwaar weer. En ik denk dat we als vereniging 
meer naar buiten moeten dragen. In welke vormen zouden mogelijk zijn en zijn 
die productief?  
Voorzitter 
Dat is ook een taak van alle leden.  
Onbekend 
Maar is dat niet iets voor de pr commissie?  
George Boellaard 
Ik heb wel eens gehoord dat iemand het lidmaatschap ziet als een lidmaatschap 
van de Bovag. Dat is iets wat informeel gezegd was. 
Pol Buijs 
Ik heb het meerdere malen gehoord. Ik vraag me af of het wenselijk is. Maar 
daar moeten we in een ALV over stemmen.  
Roeland Brekelmans 
Dat zelfstandige restauratoren niet kenbaar mogen maken dat ze lid zijn van de 
vereniging. Hoe was het de afgelopen tijd?  
Laurens Demmer 
Belangrijk hierbij is te melden het niet gaat om klachten maar hoe open wij 
staan voor nieuwe leden en de markt. Hoe willen wij naar buiten treden. Zijn wij 
een gesloten of open systeem. 
Voorzitter 
Iedereen kan altijd een vermelding maken dat men lid is van RN. Het gaat om 
het gebruik van het logo en of we dat moeten willen. 
Margrit Reuss 
Je moet het van 2 kanten zien. We willen toch gezien worden. De hele vereniging 
maakt ons publieker. We willen toch dat mensen ons zien staan. 
Erick Douwes 
Ik heb een andere vraag, hoe zit het met de contributie. Die is nu 140 euro. Hoe 
is dat met kandidaten die nog niks hebben gehoord en niet zijn toegelaten? 
Sabine Westerhuis 
Ik kan pas de contributie wijzigen als ik weet wie er is afgewezen. 
Emmy de Groot 
Er is nog niemand afgewezen juist door de zorgvuldigheid. Komt het eerste 
beoordelingsteam niet tot een positief resultaat komt er een beoordeling door 
een tweede team en daarna nog een atelierbezoek. Er zijn nog mensen in 
behandeling. 
George Boellaard 
Als mensen zeggen ik heb al jaren ervaring maar geen opleiding. Het is toch 
zinloos om die door de commissieprocedure heen te slepen. Daar hoef je geen 
zwaar ethische discussie over te voeren.  
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Hilde Schalkx 
Ik heb me vorig jaar aangemeld. Met de wetenschap dat ik de komende jaren 
nog niet voldoe. Ik wacht nu op de afwijzing zodat mijn contributie naar beneden 
gaat. Ik ben nog steeds aan het wachten. 
Voorzitter 
Dit gaan we uitzoeken. 
Valerie Martens 
Over het secretariaat, dat tot nu 2 dagen in de week gaat besteden aan 
communicatie. Mag ik hier meer over weten? Hebben we hier wel bemanning 
voor. 
Voorzitter 
Tot dusver, februari, hadden we een directeur en een administratief medewerker. 
Nadat wij het contract niet hebben verlengd met de directeur, Maarten Goossen, 
hebben we als bestuur opnieuw geëvalueerd wat de taken zijn van de directeur 
en de administratieve medewerker. Het is heel lastig om iemand te vinden die 
aan de taken van directeur kan voldoen. Die functie hebben we daarom 
bevroren. Er is een lijst gemaakt met taken die door het secretariaat moet en 
worden gedaan. Je hebt ook taken zoals workshops waar administratieve 
ondersteuning voor nodig is. We willen deze taak uitbreiden met meer uren. De 
functie van de directeur is nu minder belangrijk. We moeten vooral de 
administratieve achterstand wegwerken. Dat betekend dat 1 of 2 personen 
worden ingehuurd om dit werk te verzetten. Dit gaat om 4 dagen in totaal. 1 
persoon bijna voltijds of 2 personen deeltijds.  
Onbekend 
Ik denk dat versterking van het bureau gewoon moet worden voorgelegd bij de 
begroting van aankomend jaar. 
Laurens Demmer 
Er zijn 2 verschillende dingen nodig. Het belangrijkste is visie, strategie waar het 
bestuur ja tegen kan zeggen. Een goede directeur moet het bestuur aansturen. 
Hij moet wel degene zijn die vooruit gaat en het bestuur gaat daarin mee. 
Voorzitter 
Bestuur is gekozen tijdens de ALV door de leden die meegaan in de visie. Wij 
leggen onze visie voor aan jullie en daar moeten jullie in mee gaan. Een 
directeur wordt aangestuurd door het bestuur. De leden sturen het bestuur aan. 
Het bestuur legt de visie voor aan de ALV en de leden gaan ermee akkoord of 
niet. 
Laurens Demmer 
We hebben het over 2 verschillende dingen. Naar mijn visie moet de directeur 
wel meegaan met de visie en de mening van de vereniging. Hij is ondersteunend 
en ik mis datgene waar de directeur goed in zou zijn in de visie en missie. Dat 
mis ik.  
Voorzitter 
We zien de nood van de administratie. Dat betekend niet dat we niet verder gaan 
met de visie en met de invulling van de taken van de directeur. Op dit moment 
leggen we de prioriteit bij het administratieve werk.  
Laurens Demmer 
Wat blijft nog meer liggen? 



 
 
Concept notulen ALV, vrijdag 9 september 2011 te Amsterdam 
 

13 
 

Voorzitter 
We hebben gekeken naar wat er is blijven liggen. Nu zijn de overige taken 
ondergebracht bij het bestuur. Ik denk niet dat er taken blijven liggen. Er blijft 
wel veel werk voor ons. 
Elizabet Nijhoff Asser 
Ik wil alleen maar vragen, we hebben drie directeuren versleten in een korte tijd. 
Dat komt door ziekte en dat de directeur niet goed was in zijn takenpakket, ik 
hoop dat jullie kennis in huis halen die goed is voor de vereniging.  
Voorzitter 
Omdat de directeur de functieomschrijving niet kon waarmaken en we niet direct 
weten wie dat wel zou kunnen, hebben we besloten om de functie te evalueren 
en desnoods aan te passen. Als het bureau goed loopt en we weten welke taken 
het bureau allemaal aankan, gaan we kijken naar wat over blijft (naast de 
werkzaamheden van het bestuur en het secretariaat) en dan kunnen we de 
taakomschrijving van de directeur duidelijk neerzetten. We werven voor iedere 
functie onder de leden en daarnaast op de daarvoor bestemde middelen en dit 
zullen we ook voor de directeur doen, die voor deze vereniging moeilijk te vinden 
is.   
Erick Douwes 
Die vinden we zeker.  
Laurens Demmer 
Ik vind het opportuun wat Erick zegt want het is maar de vraag of je zo iemand 
vindt. Ik weet niet of het iemand van de vereniging moet zijn. We moeten ons 
dat afvragen. Als we van binnenuit gaan vragen.  
Erick Douwes 
Ik denk dat jouw punt heel goed is, iemand met visie, maar het bestuur heeft 
heel duidelijk gemaakt dat nu de prioriteit is om een inslagrace te maken. En ik 
wil er aan toevoegen, er mogen negen leden in het bestuur zitten dus misschien 
kun je die versterken.  
Marieke Kraan 
Ik wil meer mijn zorg uitspreken. Als ik hoor wat jullie allemaal op jullie 
schouders nemen, dat is zo ontzettend veel. Is dat te rijmen met je baan of je 
bedrijf. Kan er meer gedelegeerd worden door commissies? Het is ontzettend 
veel wat we willen en wat we bij jullie leggen.  
Voorzitter 
We komen er wel op terug.  
Joran Leeman 
Het is eigenlijk een inhoudelijk punt, ik denk dat bij de toelatingsprocedure de 
grens van 15 jaar te hoog gegrepen is omdat dit zou een garantie geven voor 
een goed vakmanschap. Ik heb veel concurrenten die 20 jaar al bezig zijn maar 
die niet de vakmanschap hebben.  
Voorzitter 
Dit kunnen we ook meenemen met de evaluatie. Nu wil ik graag Monica 
Schwarze het woord geven. 
Monica Schwarze 
Ik spreek eerst op persoonlijke titel en straks een stukje vanuit het bestuur. De 
afgelopen jaren hebben wij het bestuur gedaan met deze mensen, ik wil mijn 
medebestuurders bedanken voor hun inzet. bedanken. Verder wil ik iemand 
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bedanken die onzichtbaar is maar heel veel doet en dat is Martina (Hoffmann, 
secretarieel medewerker)  Ik weet hoe ze zich al die jaren heeft inzet. Ook buiten 
werkuren om, soms tot middennacht. In mijn vroege jaren heb ik hetzelfde 
gedaan als zij. Ik was directiesecretaresse. Ik weet wat het werk inhoud. En dat 
alles doet ze voor een inkomen waar menig secretaresse om zou lachen. Hier 
ben je niet onzichtbaar en je bent onmisbaar geweest.  
In dat kader zou ik graag aan twee mensen iets willen vragen, George Boellaard 
en Erick Douwes: de brieven die jullie hebben verstuurd leken via het 
secretariaat verstuurd te zijn. Maar dit hebben jullie op eigen houtje gedaan. 
Jullie hebben je waarschijnlijk niet gerealiseerd dat Martina’s vertrouwenspositie, 
haar integriteit, hierdoor bij RN en bij haar andere werkgever (waar ze met veel 
vertrouwelijke informatie werkt) in twijfel gebracht. Ik zou heel graag willen 
verzoeken of jullie op schrift willen zetten, dat jullie dit op eigen titel hebben 
gedaan en dat de e-mailadressen niet via het secretariaat zijn verstrekt.  
Erick Douwes 
Ik heb dat al in mijn brief heb gezegd.  
Voorzitter 
Het gaat over de e-mailadressen. Er zijn heel veel telefoontjes geweest van 
leden die denken dat wij die hebben verstrekt.  
Erick Douwes 
Ik wil dat wel, er is wel heel veel emotionaliteit. Dat zal ook bij meer mensen 
zijn. Denk maar niet dat het over een nacht is gegaan. Ik wil het uitleggen, ik 
heb hiertoe besloten heb omdat ik oprecht vond dat de hele vereniging een 
heleboel informatie niet kreeg. Je denkt toch niet dat als ik dit aan jullie had 
gestuurd, dat jullie het hadden verstuurd. Ik heb het daarom op deze 
onorthodoxe wijze verstuurd. Want in dit geval heb ik na heel lang erover 
nadenken, besloten: ik ga wel deze mail sturen. En ik heb van een heleboel 
mensen gehoord die zeggen dat het goed was.  
Monica Schwarze 
Het gaat er nu niet om of jullie inhoudelijk wel of geen gelijk hebben. Ik wilde 
alleen het punt maken dat jullie waarschijnlijk onbewust haar integriteit op het 
spel gezet hebben. Willen jullie dat aangeven aan de leden?  
Erick Douwes 
Ik wil met alle liefde de naam van Martina zuiveren want dat was zeker niet de 
bedoeling.  
George Boellaard 
Nog voor dat de discussie begon, hield je een emotioneel betoog waarbij jij 
helemaal vol schoot en refereerde aan het vele werk voor een loontje waar 
anderen om te lachen. Kan Martina dan geen loonsverhoging krijgen?  
Monica Schwarze  
Daar zijn we mee bezig geweest maar daar gaat het niet om.  
George Boellaard 
Ik ben heel duidelijk geweest in de mailtjes dat die door mij verstuurd waren. En 
ik verwacht van de leden dat ze weten dat het van mij komt. Een ledenlijst wordt 
via de website aan de leden beschikbaar gesteld om contact te houden. Die 
gegevens zijn geknipt en geplakt van de ledenlijst. Ik heb al iets op het forum 
willen zetten maar dat heeft acht weken geduurd.  
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Monica Schwarze 
Kun je mailen aan de leden dat het niet via het secretariaat is gegaan?  
George Boellaard 
Nee dat doe ik niet. Dit is geen procedurele manier. De mensen moeten zo slim 
zijn om te snappen dat het via mij gestuurd is.  
Kim Muijres 
Ik wil hier toch iets over opmerken. We hebben nu een hele lange discussie die 
we nu te danken hebben aan Erick en Boellaard.  
George Boellaard 
Zouden de gegevens niet zichtbaar zijn dan kunnen wij de gegevens vorderen 
van de leden. Discussie klaar. 
Voorzitter 
Martina heeft haar ontslag ingediend per 1 oktober. Het gebruik van het 
briefhoofd en de e-mails aan de leden zijn de belangrijkste dingen die haar 
geloofwaardigheid hebben aangetast. We betreuren haar besluit. 
Ik wil ook even zeggen dat opkomst van deze ALV meen ik, deels te danken is 
aan George en Erick en ik ben hun dankbaar, -ze hebben duidelijk iets los 
gemaakt. De ALV zorgt ervoor dat de vereniging verder gaat. We waarderen alle 
leden enorm.  
Erick Douwes 
Alle leden kunnen een mailtje verwachten dat het niet mijn bedoeling was om 
Martina te schaden. 
 
De vergadering wordt gesloten door de voorzitter. 
De borrel gaat verder met versnaperingen en diverse gesprekken tussen de 
leden tot rond 20:00 uur. 
 
 
 
 
 

 


