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Datum  : 1 december 2011 
Locatie  : Nationaal Archief 
Aanwezig bestuur : Clara von Waldthausen (voorzitter), Foekje Boersma (vice- 

  voorzitter), Sabine Westerhuis (penningmeester), Monica        
  Schwarze, Pol Bruijs, Thonis van der Weel. 

Notulist: Foekje Boersma 
52 leden aanwezig 
 
AGENDA 
 
Opening  
1. Vaststellen van de Agenda 
2. Notulen ALV 20 oktober 2010 en 9 september 2011 
3. Ingekomen stukken / mededelingen: 

 Restauratiebeurs  
 DuMo 
 Onderzoek TNO 
 Brieven Erick Douwes en George Boellaard 
 MBO opleiding Behoudsmedewerker  
 Voorstel veranderen van het RN boekjaar (stemmen op ALV voorjaar 2012)  
 Voorstel toevoegen instellingslidmaatschap (stemmen op ALV voorjaar 2012) 
 Voorstel wijziging studentenlidmaatschap (stemmen op ALV voorjaar 2012)  
 RN M@gazine  
 Website ledenprofiel 
 Invulling Bureau 
 RN kantoor 

4. Klachtenprocedure (ter stemming)  
5. Jaarverslag 2010–2011: 

• Voortgang commissies  
6. Jaarplan 2011-2012 
7. Financieel jaarverslag 2010-2011 en begroting 2011-2012 

• Verslag van de penningmeester  
• Verslag van de kascommissie / decharge van de kascommissie  
• Benoeming van de nieuwe kascommissie  

8. Toelating  
 Commissie Toelating 
 Overleg Restauratoren Register, ARA en RN 
 Voortgang beoordelingstraject  

9. Verkiezing kandidaten voor het bestuur (ter stemming) 
10.Goedkeuring over beleid 2011 en voorafgaande jaren 
11.Rondvraag 
Sluiting 
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10.00 De voorzitter Clara von Waldthausen opent de vergadering. 
Clara verwelkomt alle aanwezigen. 
 
Huishoudelijke mededelingen: 
 
Stembiljet: diegenen die nog geen biljet hebben gekregen moeten dat aangeven. 
Voorstel is om indien nodig van 12.00-12.45 een pauze in te gelasten om te 
lunchen. Lunch is niet verzorgd. 
Om 14.00 start de lezingen cyclus Lissabon. 
 
Uit de aanwezige leden wordt de stemcommissie samengesteld.  
Dit zijn: Nicole van de Sterre, Valerie Martens-Monier, Marjan de Visser, Mascha 
Florusse. 
 
1. Vaststellen agenda 
De voorzitter doet het voorstel om de bestuursverkiezing te vervroegen, omdat één 
van de kandidaten eerder weg moet. George Boellaard geeft aan dat dan officieel 
het nieuwe bestuur de vergadering moet leiden. Er wordt voor gekozen dat 
kandidaten zich nu voorstellen en dat de verkiezing blijft staan zoals in de agenda. 
 
Nico Boeijink vraagt waarom de penningmeester apart genoemd staat op het 
stembiljet. Het HHR en de statuten spreken elkaar tegen, maar de statuten staan 
boven de HHR. Artikel 9.1 is leidend, en dat is dat het hoofdbestuur uit hun midden 
een voorzitter, een vicevoorzitter en een penningmeester aanwijzen. De 
penningmeester kan dus niet direct door de ALV worden gekozen. 
Sabine Westerhuis benadrukt dat van de ander de bestuurskandidaten niemand 
anders bereid is gevonden om penningmeester te worden. En de vereniging kan 
niet zonder penningmeester. 
De voorzitter spreekt uit dat Laurent Sozzani zich als enige kandidaat heeft gesteld 
voor het penningmeesterschap. 
Thonis van der Weel stelt namens het bestuur voor Laurent Sozzani in gedachten 
onder hetzelfde rijtje als de andere kandidaten te plaatsen en dat de leden 
maximaal 6 kruisjes kunnen plaatsen. 
De ALV neemt dit voorstel aan. 
 
De presentatie van de kandidaten volgt. Er wordt verwezen naar de 
kandidaatstelling die op internet is geplaatst voorafgaand aan de vergadering. 
Feroza Verberne-Khurshid is helaas ziek. De voorzitter leest haar kandidaatstelling 
voor zoals die bij het bestuur is ingediend. 
 
Nico Boeijink wil graag 1 belangrijke vraag stellen aan alle kandidaten en dat is hoe 
zij staan tegenover een nieuw gezamenlijk restauratoren register. 
Tanja de Boer vraagt waarom die vraag wordt gesteld en Nico geeft aan alleen te 
willen stemmen op kandidaten die hier voor openstaan. 
Pol Bruijs benadrukt dat bestuursleden in het uitvoeren van hun functie de leden 
dienen en dat hun persoonlijke mening in het bestuur daaraan ondergeschikt is. 
De ALV moet bepalen waar de vereniging naar toe gaat en het bestuur voert uit. 
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2. Notulen ALV 20 oktober 2010 en 9 september 2011 
 
Notulen 20-10-2010: de ontbrekende delen zijn aangevuld (n.a.v. de ALV van 
september). Notulen worden nu vastgesteld 
Notulen 9-11-2011: er is een inhoudelijke vraag van Nicole van de Sterre: in de 
notulen staat dat Erick Douwers een email zou sturen aan de leden, maar zij geeft 
aan niets te hebben ontvangen.  
De voorzitter benadrukt dat het forum hiervoor moet worden gebruikt. 
De notulen zijn aangenomen. 

 
3. Ingekomen stukken / mededelingen: 
 

 Restauratiebeurs  
De beurs is in maart 2011 gehouden. RN zit in de adviesraad van de beurs en 
is uitgenodigd om mee te doen aan de volgende restauratiebeurs, zowel in de 
adviesraad als aan de beurs zelf. Het bestuur zal onder de leden middels een 
enquête peilen hoe de leden hier tegenover staan.  
Matteo Visser vraagt waarom RN überhaupt zou moeten meedoen? Hij 
beargumenteert dat je niet de potentiële klanten bereikt, maar dat het vooral 
een beurs van bedrijven voor bedrijven. Wellicht is een kunst- en antiekbeurs 
beter. De voorzitter roept de leden op om actief hierover mee te discussiëren. 
Matteo geeft aan zich daar wel tegenaan te willen bemoeien. 
 

 DuMo 
DuMo staat voor Duurzame Monumenten. Het is een overlegplatform in het 
onroerend erfgoed over hoe de restauratiewereld naar buiten treedt. Wij zijn 
als RN erbij gevraagd. Het bestuur heeft de sectie historische binnenruimten 
gevraagd om als contactpersoon op te treden. Informatie over DuMo wordt op 
de website van RN geplaatst. 
 

 Onderzoek TNO 
Dit gaat om het onderzoek naar stralingstechnologie tot disinfectie van 
cultureel erfgoed. Informatie komt op de website. Jaap van der Burg heeft 
aangeboden om als contactpersoon namens RN op te treden. Indien nodig 
wordt een beroep gedaan op andere leden. 
 

 Brieven Erick Douwes en George Boellaard 
Het gaat om de brieven die gericht waren aan het bestuur en aan een deel van 
de leden. Deze brieven zijn niet behandeld op de ALV van 9 september j.l.. De 
brieven zijn op te vragen zijn bij het secretariaat. Inhoudelijk komt het 
onderwerp bij agendapunt Toelatingen aan bod. 
 

 MBO opleiding Behoudsmedewerker  
Arnold van Duin van de SVGB vertelt over de ontwikkelingen van de afgelopen 
tijd. De SVGB is het kenniscentrum beroepsonderwijs voor kleinschalige 
beroepen met specifieke ambachtelijke handvaardigheid. De SVGB heeft de 
bestaande opleidingen in restauratie in roerend en onroerend erfgoed bekeken 
en heeft gemerkt dat die kleine opleidingen vaak erg onder druk staan. Het 
idee ontstond om dat in gezamenlijkheid op te lossen – de krachten te 
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bundelen met behoud van identiteit. In 2009 heeft de SVGB een bijeenkomst 
georganiseerd met verschillende deelnemers in het restauratie veld (roerend 
en onroerend erfgoed). Het doel is om een transparant opleidingsaanbod te 
genereren voor de (ambachtelijke) restauratorberoepen.  
Eén van de laaghangende vruchten was de behoudsmedewerker. Binnen 1 
jaar is geregeld dat de behoudsmedewerker kwalificatiestructuur 
ondergebracht. Dit is bijzonder, want er mogen geen nieuwe kwalificaties bij. 
De aanvraag die gebaseerd was op onderzoek naar het draagvlak in het veld is 
door OC&W positief gewaardeerd. Vandaag wordt het dossier ingediend bij 
OC&W. Als in januari de officiële toestemming wordt gegeven dan kan in 
september gestart worden met de opleiding behoudsmedewerker.  
 
Verder is de SVGB bezig om te onderzoeken of er invulling mogelijk is van het 
middenkader (de restauratiemedewerker), zoals omschreven in de RN 
beroeps- en competentieprofielen. Dit is wellicht te realiseren door een 
koppeling tussen roerend en ontroerend erfgoed.  
Benita Jansma: waarom is er een scheiding? 
Arnold: de verschillende groepen hebben traditioneel een andere insteek. 
 

 Voorstel veranderen van het RN boekjaar (stemmen op ALV voorjaar 2012)  
De penningmeester ligt toe: de reden om het boekjaar te veranderen is omdat 
het niet synchroon loopt met het kalenderjaar. 
Matteo Visser vraagt waarom het boekjaar zo is ingericht. Nico Boeijink geeft 
aan dat dat komt vanwege de oprichting van RN op 5 juli. 
Matteo Visser kaart aan dat deze vraag ook gerelateerd is aan de structuur 
van de vereniging – immers er loopt nu een toelatingsprocedure die nieuwe 
restauratoren leden zal opleveren.   
Een aantal leden geeft aan bezwaar te hebben tegen een factuur voor 1,5 
jaar. 
Marieke Kraan legt uit dat in haar ervaring binnen 2 besturen die het boekjaar 
hebben aangepast, eerst een ½ jaar makkelijker is. 
Conclusie: de ALV spreekt haar voorkeur uit voor een factuur voor een ½ jaar. 
 

 Voorstel toevoegen instellingslidmaatschap (stemmen op ALV voorjaar 2012) 
Op het voorstel opgesteld door het bestuur zijn vragen en opmerkingen.  
Benita Jansma geeft aan dat het voorstel ingewikkeld is en het niet gunstig 
zou kunnen zijn voor restauratoren. In tijden van bezuinigingen zou een 
instelling een instellingslidmaatschap kunnen verkiezen boven het 
restauratorlidmaatschap van haar medewerkers.  
Foekje Boersma benadrukt dat het instellingslidmaatschap veel duurder is dan 
het restauratoren lidmaatschap en dat het gezien moet worden als 
ondersteuning van instellingen. Dit wordt bevestigd door Tanja de Boer.  
George Boellaard geeft aan dat er een groot verschil is tussen een begunstiger 
en een lid – bijv. als het gaat om vergaderrechten. Je kunt een lid geen 
vergaderrecht onthouden. 
De voorzitter roept de leden op in een werkgroep het voorstel uit te werken. 

 



 
 

Conceptnotulen jaarvergadering 1 december 2011 

 5 

 Voorstel wijziging studentenlidmaatschap (stemmen op ALV voorjaar 2012)  
Op het voorstel zelf zijn in de vergadering geen opmerkingen. 
 
Wat betreft de drie voorstellen: het bestuur stimuleert de leden hierover te 
discussiëren. Dat kan via het forum op de website. 
Margrit Reuss vraagt of er een Rss feed op de website zit. 
Foekje Boersma zal dit checken [er zit een RSS feed op het nieuws dat op de 
website wordt geplaatst, niet op het forum]. 
 

 RN M@gazine  
Er zijn nu 5 nummers verschenen. Na dit eerste jaar zou een offerteronde 
voor het vervolg plaatsvinden. Dit proces loopt nog en in de tussentijd worden 
er geen nieuwe magazines gemaakt. 
 

 Website ledenprofiel 
Het valt op dat leden de drempel hoog vinden om in te loggen. Op de website 
is nu een vraagteken geplaatst om je inlognaam/wachtwoord op te vragen als 
je dat bent vergeten – klik op vraagteken.  
De voorzitter roept de leden op om hun pagina bij te houden. Vooral een 
actueel e-mailadres is uitermate belangrijk. 
Vincent van Drie geeft aan het vraagteken gebruikt te hebben, maar heeft 
binnen drie dagen nog geen reactie gekregen. Dit moet worden uitgezocht. 
Margrit Reuss geeft aan soms 2x in te moeten loggen. 
Monica Schwarze geeft aan dat als problemen blijven bestaan, een email te 
sturen aan het secretariaat. 
 

 Invulling Bureau 
Na de ALV in september is het bestuur bezig geweest met de nieuwe invulling 
van het bureau. Er zijn 2 vacatures (voor office manager en secretarieel 
medewerker) geplaatst op de website van RN, op de website van de 
museumvereniging en op www.cultuurnet.nl.  We hebben meer dan 100 
brieven van hoge kwaliteit ontvangen. De sollicitatiecommissie (samengesteld 
uit het bestuur) was het eens over wie uit te uitnodigen voor een gesprek. De 
secretarieel medewerker is geworden in Charlotte Hilkemeijer. Ze woont in 
Haarlem en is momenteel beleidsondersteuner bij de provincie Noord Holland. 
Ze heeft de Reinwardt Academie gedaan en is dus redelijk bekend met de 
erfgoedsector. Ze heeft werk/stage-ervaring opgedaan bij het Nationaal 
Archief. Charlotte zal 2 dagen per week werkzaam. 
Charlotte geeft aan zo spoedig mogelijk aan de slag te willen gaan, maar 
vraagt de leden even de tijd om in te kunnen werken. Daarna zet ze zich in 
om alle vragen te beantwoorden 
De office manager zal voor 3 dagen werken voor het bureau. De gekozen 
kandidaat heeft veel ervaring als verenigingsmanager. Op dit moment kan nog 
niet worden verteld wie het is, omdat er nog over het contract wordt 
onderhandeld. 
Francien van Daalen vraagt of aangegeven kan worden hoe het zit met de 
verantwoordelijkheden, ook nu de directeur er niet meer is.  
Margritte Reuss benadrukt dit en vraagt de taakverdeling duidelijk te maken 
op de website. 
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 RN kantoor 

Het Nationaal Archief heeft het bureau de laatste 3 jaar ondersteund. Helaas 
heeft het NA laten weten dat dit niet meer mogelijk is en dat zij vanaf januari 
2011 een hogere huurprijs moeten rekenen die wij niet kunnen betalen. RN 
kiest er voor elders onderdak te zoeken.  Er zijn offertes aangevraagd bij 
andere instellingen (we willen graag onderdak bij een culturele instelling). De 
voorzitter roept de leden op om mee te denken. 
Matteo Visser vraagt wat de wens is. De voorzitter geeft aan dat er gezocht 
wordt naar een kantoor met 2 bureauplekken en een tafel voor de 
bestuursvergadering. Liefst ook ’s avonds beschikbaar. 
 

De voorzitter deelt mee dat Nico Boeiijnk is uit het bestuur getreden. Clara leest 
zijn verklaring voor: “Vergaand verschil van inzicht met name met de voorzitter 
over de invulling van het te voeren beleid, niet in de laatste plaats ten aanzien van 
de toelatingsprocedure, dit in combinatie met een Incompatibilité des humeurs.” 
 
4. Klachtenprocedure (ter stemming)  
Thonis van der Weel neemt het woord. In de afgelopen tijd is hard gewerkt aan de 
nieuwe klachtenprocedure door de klachtencommissie. Deze is bekeken door een 
jurist en een aantal leden hebben gereageerd op de conceptversie die in september 
2010 op de ALV is gepresenteerd. Dit heeft weer geresulteerd in het concept dat 
voor deze jaarvergadering op internet is gepresenteerd. 
Constant Lem heeft een vraag bij artikel 2 (en de formulering komt een aantal 
keren voor). Waar begint en eindigt het gelieerd zijn aan? Het probleem is dat ons 
vakgebied zo klein is dat dit een probleem zou kunnen zijn – iedereen kent 
iedereen. Thonis van der Weel geeft aan dat dit in de praktijk moet worden 
uitgewerkt, omdat het onmogelijk is zoiets juridisch helemaal uit te werken. We 
moeten er van uitgaan dat een betrokken lid zichzelf terugtrekt. 
Francien van Daalen: het is goed dat het erin staat. Omdat er anders een gevoel 
kan ontstaan dat iemand een ander te goed kent. 
De ALV heeft verder geen opmerkingen en het stuk kan ter stemming worden 
gebracht. 
 
5. Jaarverslag 2010–2011 
Rut Jongsma geeft aan dat het verslag van Sectie Historische Binnenruimten niet 
compleet is. Foekje Boersma reageert met de uitleg dat in dit jaarverslag voor het 
eerst een kort verslag van de secties is opgenomen, omdat de jaarverslagen van de 
secties alleen voor sectieleden inzichtelijk zijn. Op deze manier heeft de hele 
vereniging een beeld van de activiteiten. Foekje heeft van alle aangedragen 
informatie van de secties een verkorte versie gemaakt. Ruth wil graag nog een 
alinea toevoegen en stuurt deze toe. 
Tanja de Boer zegt het een uitstekende idee te vinden om de jaarverslagen te 
bundelen. 
Margrit Reuss voegt toe de jaarverslagen van de secties op het algemene deel van 
de website te plaatsen via secretariaat. 
Marieke Kraan vraagt waarom sommige secties in italic zijn geschreven –dat is 
omdat ze nog niet bestaan. Ze roept op tot de formatie van deze secties. 
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6. Jaarplan 2011-2012 
De voorzitter geeft aan dat het was lastig was om dit jaarplan op te stellen, omdat 
er een nieuw bestuur gekozen zal worden en die zou daar ook naar moeten kijken. 
Tanja de Boer geeft aan dat het zou helpen als de input van de leden naar het 
bestuur wordt gestuurd. 
 
7. Financieel jaarverslag 2010-2011 en begroting 2011-2012  

• Verslag van de penningmeester  
De penningmeester ligt het financieel jaarverslag toe. De penningmeester 
geeft aan dat de externe controle is goedgekeurd. 
 
Marieke Kraan vraagt hoeveel leden er niet betalen. Sabine Westerhuis vertelt 
dat na een grote schoonmaak dit jaar 4% uiteindelijk niet heeft betaald en 
deze leden zijn na herhaalde oproep lid-af gemaakt. Ze kunnen weer lid 
worden, maar moeten dan wel met terugwerkende kracht openstaande 
lidmaatschapgelden betalen. 
Marieke Kraan vraagt of de rente op het geld van BPF ten goede kan komen 
aan het educatiefonds van de sectie BPF? Sabine Westerhuis antwoord dat 
deze discussie vaker is gevoerd. De afspraak in het verleden is dat de 
inkomsten uit de rente wegvalt tegen de ondersteuning die deze actieve sectie 
krijgt van het secretariaat. 
Pol Bruijs oppert om de toelating onder te brengen bij het secretariaat. Sabine 
Westerhuis reageert dat dat op dit moment wordt onderzocht en dat het 
bestuur er nog niet meer over kan zeggen. 
 

 Verslag van de kascommissie / decharge van de kascommissie 
De kascommissie (Margrit Reuss en Maartje Ubbels) hebben 2 weken geleden 
de boeken gezien (ze hadden van te voren de stukken gekregen). Ze kregen 
zeer goede en uitgebreide uitleg. De vragen die ze hadden kon de 
penningmeester goed beantwoorden. Ze hebben steekproeven genomen en 
gezien dat de administratie perfect is. Alles is in een overzichtelijke Excel 
bijgehouden. 
Margrit  Reuss bedankt Sabine Westerhuis voor al haar werk in de afgelopen 
jaren. Ze heeft het heel goed gedaan! 
De kascommissie vraagt de ALV decharge te verlenen aan het bestuur. 
De ALV verleent decharge aan het bestuur. 
 

 Benoeming van de nieuwe kascommissie 
Maartje Ubbels gaat door en Margritte Reuss wordt vervangen door Benita 
Jansma. 

 
8. Toelating  
Pol Bruijs voert namens het bestuur het woord. Nico Boeijink heeft de portefeuille 
neergelegd.  

 Commissie Toelating  
Volgens het HHR zou de commissie toelating zich bezig houden met de 
uitvoering van de toelatingsprocedure en de nieuwe toelatingsprocedure 
voorbereiden. Die zou gaan starten als de overgangsprocedure is afgelopen. 
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Inmiddels heeft de commissie zichzelf ontbonden door gebrek aan cohesie. De 
commissie is dus op dit moment niet bemand. Wat er ook gaat gebeuren, de 
commissie toelating blijft van groot belang. Deze commissie moet blijven 
bestaan. 

 
 Overleg Restauratoren Register, ARA en RN 

Er is overleg gaande tussen de verenigingen ARA en RN en de stichting 
Restauratoren Register. Alle besturen verlenen ondersteuning aan dit initiatief. 
Het nu zittende bestuur is unaniem van mening dat dit een goede zaak is. 
Mocht het zo zijn dat het overleg resulteert in een toetsing van leden, dan zou 
er binnen RN maar 1 lidmaatschap over blijven. Dit heeft ook te maken hoe 
RN zich wil ontwikkelen – als branche- of als belangenvereniging. 

 
 Voortgang beoordelingstraject 

De coördinator Emmy de Groot rondt alle behandelingen die al ingezet waren 
af. Er worden op dit moment geen nieuwe aanvragen behandeld. De oude 
commissie Toelating die de overgangsprocedure heeft opgesteld heeft een 
steekproef gedaan om de beoordeling te herbeoordelen- die beoordeling is 
klaar, maar resultaten zijn nog niet verwerkt. 
 
In het voorjaar 2012 zal een speciale ALV worden georganiseerd die aan de 
toelating wordt gewijd. 
George Boellaard vraagt of het bestuur inmiddels een jurist heeft 
geraadpleegd over de toelating (is deze niet in conflict met de 
mededingingswet) – dat was in de ALV van september 2011 besproken. De 
voorzitter reageert dat dat niet is gebeurd. Ze heeft wel de 
mededingingsautoriteit gebeld. Zij zeggen dat zolang de opleidingen niet bij 
RN zijn ondergebracht er geen conflict is. 
George Boelaard benadrukt dat er meer aandachtspunten zijn voor een jurist. 
Er volgt een discussie tussen bestuur en de aanwezige leden over het nut van 
het op dit moment raadplegen van een jurist of te wachten tot de uitkomst 
van de komende ALV.  
Margrit Reuss geeft aan dat de toelating is opgezet voor intern gebruikt en 
niet voor naar buiten. Thonis van der Weel beaamt dit - in eerste instantie om 
de kwaliteit van restauratie hoog te houden, pas in de tweede plaats naar 
buiten toe. 
Nico Boeijink geeft aan dat opdrachtgevers soms alleen een opdracht willen 
verstrekken aan restauratorleden. 
Erick Douwes brengt in dat als je goed beslagen ten ijs die ALV wil voeren, 
dan het goed is als een jurist een advies heeft gegeven over de huidige 
toelatingsprocedure. We gebruiken immers via de website wel de zoekfunctie 
voor restauratorlid. 
De voorzitter geeft aan dat juridisch advies inwinnen geld kost en dat moeten 
de leden willen besteden. Benita Jansma herinnert aan de tijd van Veres toen 
juristen zijn geraadpleegd en stelt voor deze juridische stap niet nu te nemen 
maar nadat de vraag is beantwoord of RN een branche- of een 
belangenvereniging is? 
De voorzitter geeft aan dat het nieuwe bestuur hierover moet besluiten. 
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Marieke Kraan oppert het idee dat een groep mensen een aantal scenario’s 
zou kunnen uitwerken voor die ALV om iets concreets te hebben om over te 
praten. Ze geeft aan dit niet zelf te kunnen trekken. 
George Boellaard geeft aan al heel wat scenario’s te hebben uitgewerkt. 
Paul van Duin benadrukt dat het nieuwe bestuur zich hier eerst goed op moet 
oriënteren. 
Laurent Sozzani benadrukt dat de huidige toelating was voor ‘ internal 
development’ en hij snapt niet waarom er niet eerder met RR en ARA is 
gesproken, voordat RN haat toelating inrichtte. 
De voorzitter geeft aan dat het RR vanaf het begin betrokken is geweest bij 
RN en de toelating. 
Erick Douwes benadrukt dat RN en ARA verenigingen zijn. RR is een 
onafhankelijke stichting. De registers van de verenigingen zijn niet 
onafhankelijke keurmerken.  
 
Edith Greuter heeft een praktische vraag – in welk stadium zit mijn 
beoordeling? Foekje Boersma antwoord dat ze het beste kan wachten op het 
inrichten van het nieuwe secretariaat en daar de vraag neer kan leggen. 

 
 
9. Verkiezing kandidaten voor het bestuur (ter stemming)  
Sabine Westerhuis voert namens het bestuur het woord. 
Van het huidige bestuur blijft alleen Clara von Waldthausen aan. Het huidige 
bestuur stelt voor om 6 nieuwe leden te kiezen, zodat het nieuwe bestuur uit 7 
leden bestaat. Dit is efficiënter gebleken dan 9 leden. 
De ALV gaat hiermee akkoord. 
 
Er zijn 6 vakante bestuursposten, waarvan 1 penningmeester. De 
volgende kandidaten hebben zich verkiesbaar gesteld: 

- George Boellaard 
- Tanja de Boer 
- Marc Bongaarts 
- Erick Douwes 
- Ruth Jongsma 
- Janien Kemp 
- Eveline Los 
- Margrit Reuss 
- Laurent Sozzani 
- Gwen Tauber 
- Feroza Verberne-Khurshid 

 
 
UITKOMST: 

 Klachtencommissie: 
64 stemmen voor 
2 tegen 
13 onthoudingen 
12 niet bevoegd om te stemmen 

 



 
 

Conceptnotulen jaarvergadering 1 december 2011 

 10 

 Bestuur: 
Laurent Sozzani 76 stemmen 
Marc Bongaarts 50 stemmen 
Tanja de Boer 47 stemmen 
Ruth Jongsma 67 stemmen 
Janien Kemp 50 stemmen 
Margrit Reuss 72 stemmen 

 
Niet gekozen: 
George Boelaard 14 stemmen 
Erick Douwes 13 stemmen 
Eveline Los 44 stemmen 
Gwen Tauber 46 stemmen 
Feroza Verberne-Khurshid 20 stemmen 
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10. Goedkeuring over beleid 2011 en voorafgaande jaren 
De voorzitter legt uit dat dit voor de eerste keer wordt gevraagd, op het advies van 
de notaris. De ALV is het hoogste orgaan – het bestuur voert uit.  
Francien van Daalen vraagt of je altijd kunt terugkomen op eerdere besluiten en de 
voorzitter beaamt dat. 
Thonis van de Weel geeft aan dat deze stap vergelijkbaar is met de decharge 
verlening. 
George Boelaard vindt dat het bestuur vrij is haar eigen beleid te maken. De ALV is 
het hoogste orgaan en de leden kunnen dit beleid goed- of afkeuren.  
Thonis van der Weel legt uit dat het bestuur bestuurt, en de ALV geeft aan in welke 
richting het beleid moet worden gedaan. Daarom moet de ALV het bestuur 
decharge verlenen over haar werkzaamheden. 
 
De voorzitter vraagt de aanwezigen het beleid van 2010-2011 en de voorafgaande 
jaren goed te keuren. Er zijn 6 onthoudingen en 2 leden die het beleid afkeuren. 
Het beleid is hiermee goedgekeurd door de ALV. 
 
11. Rondvraag 
Margrit Reuss vraagt aandacht voor het feit dat er in afgelopen tijd brieven zijn 
rondgegaan, waarvan de manier van communiceren niet wordt gewaardeerd. Kritiek 
is goed, maar de toon waarop is gecommuniceerd is onacceptabel. 
Constant Lem sluit zich aan bij Margrit Reuss, maar is wel blij dat die brieven 
gestuurd zijn en dat er nu discussie gevoerd wordt. 
Laurent Sozzani benadrukt nogmaals dat de toelating was het opgezet voor het 
lidmaatschap, niet als een register voor restauratoren. Op basis van angst of 
competitie is dit verschoven. De buitenwereld kan het lidmaatschap niet op die 
manier gebruiken. Hij vraagt of het niet tijd is voor een disclaimer op de website. 
Valerie Martens-Monier: ICN heeft een boekje geschreven over hoe je een 
restaurator moet kiezen. Dat kan goed gebruikt worden. 
Erick Douwes vraagt of er een ledenraad is? Anders zou hij willen voorstellen dat er 
een ledenraad komt die de leden vertegenwoordigd. 
De voorzitter geeft aan dat de ledenraad in feite het bestuur, de commissies en de 
secties zijn. 
Benita Jansma wil het bestuur bedanken in deze roerige tijd. 
Bernice Crijns vraagt of er een verschil is tussen branche- en belangenvereniging of 
is het beroepsvereniging? 
De voorzitter zegt dat we dat moeten uitzoeken. 
 
De oud bestuursleden worden door de voorzitter bedankt. 
Martina Hoffmann wordt door de voorzitter nogmaals bedankt voor al haar 
inspanningen. 
De zaal bedankt de oude bestuursleden en Martina Hoffmann met applaus. 
 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit om 13.25 de vergadering. 
  


