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bureau: Onne Bieringa (notulen), Charlotte Hilkemeijer,  
leden: George Boellaard, Marjet Zondag, Machteld van der Feltz, Matteo 
Visser, Lulu Welther, Gwen Tauber, Judith Bohan, Marcel Wénis, Regien 
Geerke, Vincent van Drie, Natasha Herman, Sandra Snellaars, Vera Tolstoj, 
Rianne de Beer, Maartje Ubbels, Liesbeth van Ravels, Hilde Schalx, Lydia 
Beerkens en Bella Zurcher. 

 
Afwezig met bericht: bestuur: Ruth Jongsma, Marc Bongaarts;  

leden: Martin Bijl, Jan Broekhoff, Herma van Dijk, Annet Doves, Jos van Extel, 
Veronique Fehmers, Regien Geerke, Louis Huivenaar, Nancy Knaap, Anita 
Koster, Marieke Kraan, Pauline Marchand, Ben Massop, Paulien Rings, Adriaan 
van Rossem, Tjitte Talsma en Nora van der Veer. 
 

 
 
 
 
 
1) Opening 
 
Clara von Waldthausen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ze 
geeft de redenen voor de afwezigheid van Marc Bongaarts en Ruth Jongsma die beiden 
door bezigheden elders niet aanwezig kunnen zijn. De agenda wordt vastgesteld. 
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2) Conceptverslagen 
 
Het verslag van de ledenbijeenkomst van 14 juni 2012 wordt met de volgende 
wijzigingen en aanvullingen vastgesteld. Lid dhr. Nico Boeijink zou graag op pagina 3 
onder punt 4 aangaande het door hem gezegde de aanvulling zien dat het niet slechts 
om een visie van hem als een gewoon lid gaat maar dat hij het tevens aanbrengt als ex-
hoofdbestuurslid RN met Toelating in de portefeuille en als ex lid van de Commissie van 
Toelating. De opmerking dat hij graag had gezien dat de bijeenkomst over steekproeven  
moest gaan, is niet juist omdat het volgens dhr. Boeijink gewoonweg was toegezegd. 
Tenslotte dient zijn opmerking over het aantal beoordelingsgroepen gepreciseerd te 
worden tot de volgende samenvatting: dhr. Boeijink ziet geen heil in het systeem met 
beoordelingsgroepen maar als er dan toch niet mee gestopt wordt, dan gaf hij de 
voorkeur aan drie beoordelingsgroepen en niet twee, daarmee voorkomende dat extreme 
beoordelingen de doorslag kunnen geven en het risico wordt verminderd op onjuiste 
beoordelingen. 
 
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 27 juni 2012 wordt met de volgende 
wijzigingen en aanvullingen vastgesteld. Lid dhr. George Boellaard merkt op dat het 
onjuist is te spreken over besluiten die op 14 juni zijn genomen omdat in die vergadering 
geen besluiten werden genomen. In de notulen van 27 juni moet volgens dhr. Boellaard 
de zin ‘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 dit voldoende’, vervangen worden door ‘Clara von  
Waldthausen beantwoordt de vraag van Boellaard om juridisch advies met de opmerking 
dat er al een besluit is. Op de verdere vraag van dhr. Boellaard naar dat besluit wordt 
niet ingegaan.  
 
3) Ingekomen stukken en mededelingen 
 
Sectie Studenten 
Bestuurslid Margrit Reuss bericht op aangeven van enkele leden over het voorstel een 
Sectie Studenten op te richten. De sectie heeft als doel een netwerk te creëren voor 
studenten van verschillende disciplines en een brug te slaan naar ervaren professionals 
en wil dat onder meer bereiken met het organiseren van bijeenkomsten. Lid mw. 
Beerkens informeert om welke studenten het gaat, bijvoorbeeld UVA of Reinwardt 
studenten? Rianne de Beer en Vera Tolstoj, de initiatiefnemers, maken duidelijk dat in 
principe iedereen lid kan worden van de sectie. Clara vult aan dat het gaat om iedereen 
die te maken heeft met studie en het cultureel erfgoedveld. Het voorstel wordt met 
applaus begroet. Margrit Reuss stelt voor dat de sectie zich voorstelt in de Flits. De 
Sectie Studenten wordt door de ALV ingesteld. 
 
Kleuronderzoekers 
Bestuurslid Margrit Reuss meldt dat er een brief van de sectie Historische Binnenruimten 
is binnengekomen aangaande een voornemen om te komen tot een erkenningsregeling 
voor kleuronderzoekers. Het bestuur zal zich over de brief buigen en in de toekomst 
zullen de leden hier meer over horen. 
 
Toelating 
Margrit Reuss licht de ontwikkelingen op het gebied van Toelating toe. De regeling is het 
afgelopen jaar gestroomlijnd, dit is goedgekeurd door de leden en heeft geleid tot de 
beoordelingsdagen van november. Zij geeft Onne Bieringa het woord en dankt hem 
daarbij voor de enorme inzet die hij en Charlotte Hilkemeijer voor en tijdens de 
beoordelingsdagen hebben getoond. Onne Bieringa schetst het enthousiasme van de 
leden en beoordelaars om daaraan deel te nemen. Ruim 80 beoordelaars hebben een of 
meerdere dagen meegedaan in het beoordelen van ruim 230 leden. In totaal zijn er ruim 
430 kandidaten aangemeld. Het blijft de ambitie om alle reguliere gevallen voor het 
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einde van het jaar een bericht te sturen over hun beoordeling. De inzet van de 
beoordelaars en Commissie Toelating wordt erkent met een applaus. 
 
 
4) Aftreden bestuursleden 
 
Clara Von Waldthausen legt namens Ruth Jongsma uit waarom deze helaas vroegtijdig 
het bestuur moest verlaten. Ruth Jongsma kon de bestuursfunctie niet meer combineren 
met werk en gezin. 
 
De oproep tot kandidaatstelling die het bestuur heeft gedaan bleef onbeantwoord 
waardoor de vacante bestuursfunctie onvervuld blijft. Uiteraard komt dit op de volgende 
ALV opnieuw aan de orde. 
 
 
5) Jaarverslag 
 
Janien Kemp neemt het jaarverslag door en staat stil bij de vernieuwing van het bestuur 
op 1 december 2011 en de bezetting van het bureau halverwege het verenigingsjaar. 
Daarnaast wijst ze op het grote aantal vergaderingen die dit jaar plaats vonden, waarvan 
op de bijeenkomst in Zwolle niet gestemd kon worden waardoor de vergadering van 27 
juni noodzakelijk was. Ze merkt op dat de meeste stukken in het jaarverslag geschreven 
zijn door de betrokkenen zelf, Liesbeth Keijzer en Jaap van de Burg schreven 
bijvoorbeeld de stukken voor respectievelijk NEN en CEN en ECCO. De voorzitters van de 
secties schreven ook hun eigen jaarverslagen. Belangrijk nieuws in het afgelopen jaar 
was de start van RN Au Courant nadat RN magazine niet meer voldeed. Au Courant komt 
voort uit het BPF Au Courant en is nu gericht op alle disciplines, zowel wat redactionele 
bezetting als inhoudelijke artikelen betreft. Het wil een verenigingsbreed blad zijn. 
 
Lid Regien Geerke stelt voor de inactieve secties die alleen in naam bestaan niet meer te 
noemen. Dit wordt met instemming begroet. 
 
Een lid informeert hoe het oprichten van een sectie in zijn werk gaat. Clara von 
Waldthausen antwoordt dat in principe de statuten gevolgd moeten worden en dat er 
verder weinig andere regels zijn. 
 
Een lid vraagt naar de status van de brief die het sectiebestuur van BPF aan het RN 
bestuur richtte. Janien Kemp antwoordt dat het een uitgebreide brief was die enige tijd 
vroeg om te beantwoorden vanuit de verschillend expertises in het bestuur maar dat de 
brief uiteindelijk is beantwoord. 
 
Machteld van der Feltz heeft een aantal zaken in het jaarverslag ontdekt die niet 
kloppen: 
In de 1ste alinea staat 31 juni dit moet zijn 30 juni. 
RN Au Courant is geen digitaal vakblad maar een digitaal verenigingsblad. 
Het ledenoverzicht op pag. 8 en 9 klopt niet. 
 
Clara von Waldthausen laat aansluitend op Janien Kemps presentatie een reeks foto´s 
zien waarop leden in allerlei activiteiten deelnemen waaronder de Wolbers workshop, BPF 
themamiddagen, het bezoek aan het Trippenhuis van de sectie Historische 
Binnenruimten, de excursie van de sectie Etnografica aan Brussel, en de ECCO-
bestuursbijeenkomst in Bratislava. 
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6) Jaarrekening 2011-2012 
 
Laurent Sozzani doet als penningmeester verslag van de financiën van afgelopen jaar. Hij 
licht de cijfers van de sectie gelden toe. Mw. Tauber wijst op de opmerkelijke Sectie 
Schilderijen op de jaarrekening. Laurent Sozzani legt uit dat de sectie hier bestaat omdat 
zij over gelden beschikt, het is een theoretische kwestie. Lid Boeijink vraagt wanneer de 
€ 14.000 aan VeRes gelden wordt verdeeld. De penningmeester antwoordt dat het tegoed  
bestemd was voor de toelatingsprocedure waarvan VeRes dacht dat dit geld zou gaan 
kosten. Het bestuur zal hierover binnenkort een beslissing nemen. 
 
Dhr. Boeijink vraagt tevens naar waarom er geen post is opgenomen voor juridische 
zaken. Laurent wijst er op dat het hier gaat om de jaarrekening en er op dit gebied geen 
kosten zijn gemaakt. Deze post staat wel weer op de volgende begroting. 
 
Een lid vraagt naar de uitleg van de relatief hoge secretariaatskosten van het korte 
boekjaar ten opzicht van het lang boekjaar daarvoor. Bestuurslid Sozzani maakt duidelijk 
dat we toen grotendeels nog geen secretariaat bemand hadden en dit wel in het korte 
boekjaar het geval is. 
 
De Kascommissie doet verslag  van haar bevindingen en verleent decharge aan het 
bestuur voor het gevoerde financiële beleid. Maartje Ubbels geeft een beeld van het werk 
van de commissie. De Kascommissie beziet op diverse manieren of de inkomsten en 
bestedingen boekhoudkundig zijn te verantwoorden maar gaat daarbij niet in op 
inhoudelijke financiële keuzes. 
 
Aftredend als lid van de Kascommissie is Maartje Ubbels. Benita Jansma bljift aan. Marjet 
Zondag geeft gehoor aan de oproep tot kandidaatstelling  en wordt als nieuw 
Kascommissie-lid en door de vergadering benoemd. 
 
 
7) Jaarplan 2013 
 
Vicevoorzitter Tanja de Boer presenteert het Jaarplan voor het komende jaar door de 
hoofdpunten te benoemen. Het bestuur zal zich richten op opzetten van een  
meerjarenbeleid. Ook zal het aandacht geven aan de consistentie van de statuten en 
brondocumenten van de vereniging. Tevens wordt er ingezet op de professionalisering 
van de leden in de vorm van onder meer de permanente educatie. De symposia blijven 
onverminderd van belang voor de vereniging. Ook beoogt het bestuur om de 
zichtbaarheid van RN te vergroten, daarom zal ze weer prominent aanwezig zijn op de 
Restauratiebeurs 2013 met onder meer themamiddagen. Daar wordt nog uitgebreid over 
gecommuniceerd. Het bureau wordt zo ingericht dat het adequaat de secties kan 
ondersteunen bij hun activiteiten. Samenvattend, zullen het beleidsplan en de activiteiten 
de speerpunten voor het bestuur zijn. 
 
Matteo Visser mist in de plannen een aanzet tot het bewerkstelligen van lagere BTW 
tarieven voor onze beroepsgroep. Restauratoren verlenen een arbeidsintensieve dienst 
die daar voor in aanmerking zou behoren te komen, meent hij. Dhr. Visser heeft al 
contact gehad met de politiek in Den Haag maar het blijkt een lastige materie te zijn. 
Tanja de Boer zegt toe dat het bestuur gaat bezien of en hoe ze daar het komende jaar 
voor kunnen gaan ijveren en stelt voor hiervoor een werkgroep op te richten. Er is 
blijkbaar expertise binnen de vereniging die kan worden aangewend. De leden zullen 
moeten meewerken. Lid Nico Boeijink merkt op dat Den Haag vast zit aan Europese 
regelgeving.  
 
Gwen Tauber stelt een vraag ten aanzien van het Goudengids-beleid. Voorheen werden 
er regelmatig leden onder de naam van RN in de Gouden Gids geplaatst. Men wist echter 
niet zoveel over de kwaliteit van die leden. Nu dat de Overgangsregeling Toelating 
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binnenkort kan worden afgesloten zijn er wellicht plannen dit te hervatten. Dhr. Boeijink 
zegt dat nog niet met het logo geadverteerd mag worden. Laurent Sozzani vindt dat het 
logo het visitekaartje van de vereniging is en niet van individuen. Lid George Boellaard 
merkt op dat het gebruik van het logo geregeld is in het huishoudelijk regelement. We 
wilden dit ooit wijzigen maar daar is nooit een voorstel voor gekomen en dan kun je het 
mensen ook niet kwalijk nemen dat ze het wel gebruiken, meent hij. 
 
 
8) Begrotingen 
 
Laurent Sozzani licht de begrotingen toe welke zonder vragen worden aangenomen. 
 
De voorzitter vraagt de vergadering om goedkeuring van het gevoerde beleid van 2011-
2012. De vergadering stemt in met 16 stemmen voor, 1 onthouding en 2 stemmen 
tegen. 
 
 
9) Rondvraag 
 
Lid Matteo Visser stelt in verband met de eerder genoemde BTW kwestie de vraag of er 
nog ideeën onder de leden en het bestuur leven hoe je restauratoren buiten de 
vereniging kunt bereiken. Hij kan zich bijvoorbeeld de oprichting van een fonds 
voorstellen waarin door alle restauratoren gestort kan worden zodat een lobbyist betaald 
kan worden. De voorzitter ziet daar een taak weggelegd voor de werkgroep. Regien 
Geerke merkt op dat er bij ECCO geïnformeerd kan worden, daar is men ook met het 
onderwerp bezig geweest. 
 
Mw. Geerke stelt voorts de vraag of er komend jaar nog iets voor de actieve vrijwilligers 
wordt gedaan. Margrit Reuss en Clara von Waldthausen beamen dat dat er een beetje bij 
ingeschoten is en dat er komend jaar iets leuks georganiseerd gaat worden. 
 
Lydia Beerkens bedankt het bestuur voor zijn inzet. Verder stelt ze voor dat RN kan 
samenwerken met SBMK (Stichting Behoud Moderne Kunst) waarin moderne collecties en 
musea vertegenwoordigd zijn. Clara von Waldthausen ziet dat dit mooi aansluit bij de 
wens om een sectie moderne kunst op te richten. 
 
Lid Hilde Schalkx herhaalt haar vraag die ze op 14 juni stelde en die gaat over de 
teruggave van contributie in verband met haar ICN aanmelding. De voorzitter heeft toen 
uitgelegd hoe die situatie is ontstaan maar het bestuur zou hier nog verder over 
nadenken. Margrit Reuss antwoordt dat het wordt meegenomen in de evaluatie van het 
hele proces van Overgangsregeling Toelating. 
 
 
10) Sluiting 
 
Clara von Waldthausen dankt iedereen voor zijn komst en bijdrage en nodigt iedereen uit 
voor koffie en thee, en sluit de vergadering om 14.45 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


