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Jaap van der Burg, Mariët Zondag, Annelies van Bekkum, Barbara Susijn-
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van Ravels. 

 

 

 

 

1) Opening en mededelingen 

 

Clara von Waldthausen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ze 

deelt mee dat RN opnieuw zal deelnemen aan de Restauratiebeurs 2013 en daarmee in 

overleg is. De leden zullen hierover steeds op de hoogte worden gehouden. 

 

Er wordt voor deze vergadering een stemcommissie samengesteld die zal toezien op het 

stemmen en tellen van de stemmen wat per stemformulier geschiedt. De volgende 

personen melden zich en maken deel uit van de commissie: Onne Bieringa, Femke 

Coevert, Robien van Gulik, George Boellaard. 
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2) Conceptverslag jaarvergadering 1 december 2011 

 

Het verslag wordt met de volgende aanvullingen vastgesteld: op pagina 3 en 4 gaat het 

om dhr. Arnold Duin i.p.v. ‘van Duijn’ of ‘Arnold’. 

 

 

3) Stemming voorstel Voortgang Toelatingsprocedure zoals besproken 14 juni. 

 

De voorzitter legt uit dat ter stemming de Voortgang Toelatingsprocedure voor ligt en 

vraagt de vergadering of er vragen zijn.   

 

Luuk Swinkels informeert naar wanneer hij bericht krijgt over zijn toelating. Hij zit in de 

procedure en hoopt dat hij dit in oktober nog hoort. Margrit Reuss antwoordt dat het plan 

voorziet in een afwikkeling voor het einde van het jaar, oktober is niet haalbaar, in die 

maand vinden juist de beoordelingsdagen plaats. Ze erkent dat het lang heeft geduurd, 

de snelheid komt nu van de beoordelingsdagen, maar het succes daarvan hangt samen 

met het aantal beoordelaars dat zich aanmeldt. 

 

Erick Douwes vraagt of er een jurist is geraadpleegd over het plan om nu ineens de 

beoordelingsdagen te gebruiken voor een snelle afronding. Clara von Waldthausen 

antwoordt dat er niets verandert in de procedure dus is daar geen noodzaak toe. De 

procedure is door de leden goedgekeurd en wordt alleen gestroomlijnd. Daarop is Erick 

Douwes belangstellend naar of de Overgangsregeling door een jurist is bekeken? De 

voorzitter legt uit dat er contacten met de NMA zijn geweest en er vandaaruit geen 

bezwaren bestonden tegen de regeling. Voorts ligt er een besluit dat het bestuur een 

jurist zal raadplegen. Erick Douwes ziet dat als de omgekeerde weg. Het gaat volgens 

hem om een keurmerk en mensen gaan daar wel op af als het gaat om kwaliteit en 

zekerheid. 

 

George Boellaard wijst er op dat het restauratorlidmaatschap als keurmerk in de statuten 

staat vermeld en alleen een restaurator lid het logo kan voeren. Clara antwoord dat met 

het gebruik van het logo inderdaad tijdens de ALV op Kasteel de Haar door de leden is 

ingestemd. Het  restauratorlidmaatschap is bij het maken van de procedure alleen als 

een lidmaatschap gezien en niet als een accreditatie of keurmerk. Er is uitgegaan van 

een “inclusief” procedure (waarbij het doel is om zoveel mogelijk restauratoren te 

betrekken bij het maken van de overgangsregeling en niet een “exclusief” procedure wat 

het geval zal zijn bij de uiteindelijke Toelatingsprocedure). Het heeft zich inmiddels wel 

door de buitenwereld zo ontwikkeld daarom is het des te belangrijker dat de toelating 

voortgang vind. Erick Douwes vult aan dat het logo gebruik kan nadat de procedure is 

afgerond. Francien van Daalen stelt vast dat er nog niet door een jurist naar de toelating 

is gekeken en ze vindt dat je eerst moet proberen zoveel mogelijk mensen bij de 

vereniging en de procedure te halen. George Boellaard ziet toelating toch meer als een 

systeem gericht op uitsluiting, en herkent een contradictio in terminis.  

 

Er wordt geopperd of het niet alsnog nodig is een jurist erbij te betrekken voordat de drie 

beoordelingsdagen plaatsvinden. Clara von Waldthausen wijst op de verplichting die het 

bestuur op zich heeft genomen. George Boellaard ziet het bij andere 

beroepsverenigingen anders opgelost. Volgens hem worden daar eerst de nieuwe normen 

bepaald en vervolgens op basis daarvan wordt er toegelaten. Bij RN zal iedereen na de 

Overgangsregeling aan de nieuwe normen moeten voldoen. Clara von Waldthausen 

merkt op dat de vereniging zelf bepaalt waar de leden aan moeten voldoen. De RN-leden 

met zijn allen bepalen dat, maar dat betekent niet dat we geen jurist nodig hebben. Erick 

Douwes wil de situatie metaforisch duiden met het beeld dat RN het fundament 

controleert als het huis is afgebouwd. Georg Boellaard vindt dat een jurist moet bepalen 

of de regeling aan de mededingingswet voldoet, en of de vereniging daarmee werkt 

volgens het systeem van self-assessment. Hij heeft dan ook andere antwoorden gehad 

van de NMA. Robien van Gulik stelt voor dit signaal op te pakken en vast te stellen dat 
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we zijn ingehaald door de werkelijkheid en het in toekomst alsnog zal gebeuren. Margrit 

Reuss vult aan dat het wordt meegenomen in de evaluatie  van de huidige regeling en 

voor de nieuwe regeling vooraf kan worden gedaan. Clara von Waldthausen bevestigt dat 

er al een besluit is genomen en dat het bestuur de kwestie op zich heeft genomen. Zij 

verwijst naar 14 juni bijeenkomst waar dit is bekrachtigd. George Boellaard vindt de 

bevestiging van 14 juni voldoende. 

 

Robien van Gulik stelt voor de beoordelaars een soort voorbereiding te geven zodat ze 

beter kunnen beoordelen en weten hoe te beoordelen. Clara von Waldthausen en Margrit 

Reuss antwoorden dat daar op meerdere manieren in voorzien wordt in het Voorstel dat 

voor ligt. 

 

André Lunsingh is het opgevallen dat er in de beoordelingsgroepen tijdrovende discussies 

ontstaan over bijvoorbeeld achterhaalde restauratieontwikkelingen. Hij zou daarom graag 

twee vakgenoten in de groep zien zodat deze vakgenoten sterker staan. Clara von 

Waldthausen benadrukt dat het goed is dat er discussie ontstaat en dat er soms 

meerdere vakgenoten in een groep zijn ingedeeld, de procedure voorziet in een minimum 

van een. Om er minimaal twee beoordelaars van te maken zou een aanpassing van de 

procedure betekenen, wat niet de bedoeling is. Er wordt gevraagd of er ook een 

atelierbezoek in de procedure zit, en of dat zelfs een voorwaarde is. De voorzitter 

antwoordt dat atelierbezoeken steekproefsgewijs in de procedure zijn opgenomen en ook 

indien er twee keer een negatief advies van de beoordelaars is gekomen. Het is bedoeld 

als een positief middel dat in geval van twijfel iemand kan helpen toegelaten te worden. 

 

Femke Coevert vraagt of het een idee is om alleen beoordelaars met dezelfde discipline 

als de aanmelder in te zetten en ook wil ze weten of het mogelijk is met drie groepen te 

werken. Het bestuur vindt dat met acht (twee groepen beoordelaars en bij twijfel een 

atelierbezoek met nog eens twee beoordelaars) de procedure voldoet en de procedure op 

zich staat niet ter discussie. Erick Douwes merkt op dat je dan de hele procedure zou 

moeten wijzigen en overdoen. 

 

Bella Zurcher informeert naar hoe de tweede beoordelingsgroep weet welke discussies en 

problemen er in de eerste groep speelden. Margrit Reuss legt uit dat de groepen dat niet 

van elkaar kunnen zien. Elke groep begint op nul. Beoordelaars die gaan bellen of de 

atelierbezoeken afleggen zien echter wel de uitslagen van de beoordelingen zodat zij 

daarop afgaand hun gesprek of bezoek kunnen voorbereiden en inrichten. 

 

De voorzitter leest de uitslagen voor die zijn binnengekomen via email en post en via 

internet: per post en email voor 3, tegen 1; per internet voor 68, tegen 7. Er waren 2 

onthoudingen. De vergadering beraadt zich op het stemmen. 

 

De totaaluitslag van de stemming luidt: 

 

Voorstel Overgangsregeling  

Voor 80 

Tegen 10 

Onthouding 2 

 

Waarmee het voorstel is aangenomen. 

 

 

4. Stemming voorstel Instellingslidmaatschap 

 

Clara von Waldthausen licht het voorstel toe en legt buit dat het een wijziging van het 

Huishoudelijk Reglement betekent. George Boellaard vindt dat dit niet in het 

Huishoudelijk Reglement geregeld kan worden en ziet elk besluit daarom als nietig. Clara 

von Waldthausen legt uit dat hierover de notaris uitvoerig is geraadpleegd. 



4 

 

Robien van Gulik vraagt waarom het Instellingslidmaatschap in het leven wordt 

geroepen. De voorzitter vertelt dat er bij diverse instellingen behoefte bestaat ook 

toegang tot informatie en bijeenkomsten te krijgen. Concreet hebben de UVA, 

Rijksmuseum Amsterdam en een materiaal leverancier er al naar gevraagd. AIC, ICOM-

CC en anderen hebben overigens ook een dergelijk lidmaatschap. 

 

George Boellaard merkt op dat even op de website heeft gestaan dat het hier om een 

statutenverandering ging. Clara von Waldthausen legt uit dat op aangeven van anderen 

toen is besloten dat het ook anders en eenvoudiger kon, vandaar dat het is aangepast 

ook op de website van RN. Erick Douwes vraagt of het wel van te voren naar de leden is 

gestuurd. Het bestuur  beaamt dat en merkt op dat het daarbij om het aloude, 

ongewijzigde voorstel ging. Alleen de plek waar het Instellingslidmaatschap wordt 

geregeld is anders, namelijk het Huishoudelijk Reglement. 

  

George Boellaard informeert of het niet onder het donateurschap kon worden 

ondergebracht en Erick Douwes voegt toe of het instellingslidmaatschap en het 

donateurschap hetzelfde zijn. De voorzitter legt uit dat het wel kan maar dat er 

verschillen in de rechten en plichten zitten tussen de twee vormen. Het donateurschap is 

vrijblijvend, het Instellingslidmaatschap omvat meer, en dat het bestuur na het 

raadplegen van de notaris van Helden begrepen heeft dat lidmaatschappen niet verplicht 

in de statuten moeten worden opgenomen. Om ruimte te creëren voor eventuele 

wijzigingen zonder notaris heeft het bestuur daarom gekozen voor het opnemen van de 

lidmaatschap in het Huishoudelijk reglement. Bella Zurcher vraagt of dit ook te maken 

heeft met de rechten en toegangen op de site, waarop Margrit Reuss bevestigt dat het 

om vastgelegde rechten gaat. George Boellaard attendeert er op dat hoe meer 

verschillende lidmaatschappen er zijn, het bestuur in zijn besluitvorming met al die 

groepen rekening moet houden. 

 

Margrit wijst er op dat de voorstellen ook op vergadering van 1 december 2011 zijn 

voorgesteld, besproken en dat er aan de leden gevraagd is om opmerkingen en 

aanmerkingen hierop. 

 

Laurens Demmer doet een beroep op de leden om te vergaderen in een positieve sfeer 

en de sfeer niet vervelend te laten worden. 

 

De voorzitter leest de binnengekomen stemmen voor, alvorens de vergadering zich op de 

stemming beraadt. Per post en email kwamen er 3 stemmen voor en 1 tegen binnen. Per 

internet waren dit 98 voor en 14 tegen. Er was 1 onthouding. 

 

 

De totale uitslag van de stemming luidt: 

 

Voorstel Instellingslidmaatschap 

Voor 112 

Tegen 17 

Onthouding 1 

 

Waarmee het voorstel is aangenomen. 

 

 

5) Stemming voorstel Studentenlidmaatschap 

 

Clara von Waldthausen legt uit dat de hier voorgestelde contributiestructuur voor 

studenten bedoeld is om deze groep beter bij de vereniging te betrekken. 
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Ze leest voor: per post en email werd al 4 maal voor gestemd en 0 keer tegen. Per 

internet werd 108 voor gestemd en 4 keer tegen (1 onthouding). De vergadering beraadt 

zich op het stemmen. 

 

De totale uitslag van de stemming luidt: 

 

Voorstel Studentenlidmaatschap 

Voor 123 

Tegen 6 

Onthouding 1 

 

Waarmee het voorstel is aangenomen. 

 

 

6) Stemming voorstel Verandering boekjaar 

 

Tot op heden leidde de contributie en facturatie verdeeld over twee kalenderjaren tot 

verwarring. Het voorstel voorziet er in eerst een boekjaar van een half jaar aan te gaan 

zodat daarna op hele kalenderjaren kan worden overgegaan. 

 

Erick Douwes zou het een mooi gebaar vinden als de vereniging dit half jaar cadeau zou 

doen aan de leden omdat het Toelatingsproces al zo lang loopt. Het bestuur wijst er op 

dat dit inderdaad een heel mooi gebaar zou zijn maar dat iedereen begrijpt dat de 

vereniging niet bij machte is een dergelijk kostbaar gebaar te maken. 

  

De voorzitter leest daarop de tekst voor die de statutenwijziging omvat: 

 

Artikel 4.  

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.  

 

Slotbepaling.  

Het op één juli tweeduizend twaalf aangevangen boekjaar zal eindigen op 

éénendertig december tweeduizend twaalf. 

 

 

Per post en email kwamen 4 stemmen voor en nul stemmen tegen binnen. Per internet 

kwamen 109 stemmen voor en 3 stemmen tegen binnen, er was 1 onthouding. 

 

De totale uitslag van de stemming luidt: 

 

Voorstel Boekjaar 

Voor 125 

Tegen 4 

Onthouding 1 

 

Waarmee het voorstel is aangenomen. 

 

 

George Boellaard tekent bezwaar aan tegen de uitslag van de internetstemming. Hij 

schetst de situatie dat er twee internetlinks gecirculeerd hebben waardoor mogelijk 

mensen wel of niet op een bepaald onderdeel hebben kunnen stemmen. De secretaris 

zegt dat valt na te gaan of dit ook werkelijk tot een probleem heeft geleid. Hij zal dit 

doen. Tevens zal te secretaris op aangeven van George Boellaard bij een toekomstige 

stemming er zorg voor dragen dat de afmeldtekst voor het internetstemmen preciezer is 

en niet een verkeerder indruk zou kunnen wekken bij niet-stemmers die wel de site 

bezoeken. De vergadering accepteert de stemming zoals die is vastgesteld door de 

stemcommissie, met de aantekening dat ze er van uitgaat dat de secretaris zich over 
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genoemde kwesties zal buigen. Daarmee zijn alle voorstellen aangenomen door de 

vergadering. George Boellaard tekent bezwaar aan tegen de uitslag omdat in het 

Huishoudelijk Reglement de lidmaatschappen niet geregeld kunnen worden. 

 

 

7)Rondvraag 

 

Erick Douwes vraagt of uit de uitslag telkens bij optelling dezelfde aantallen zouden 

moeten blijken, behoudens inzake de Overgangsregeling omdat daar alleen 

Restauratorleden stemden. Hierop wordt bevestigend geantwoord. 

 

 

8) Sluiting 

 

Clara von Waldthausen bedankt iedereen hartelijk voor zijn en haar komst en bijdrage en 

sluit de vergadering om 18.20 uur 


