
 

Notulen van de Algemene ledenvergadering  

24 mei 2016, St Lucas College te Boxtel 

 

Deelnemers  

Iris Broersma, Henriëtte de Brouwer, Bernice Crijns, Vincent van Drie (voorzitter), Jos van Extel, 

Frederik Franken (vice-voorzitter), Annemieke Heuft (penningmeester), Joachim van den Heuvel, 

Aleth Lorne, Femke van der Knaap (penningmeester), Gerald Megens (secretaris), Mariëtte van der 

Pasch, Martine Posthuma de Boer, Liesbeth van Ravels, Adriaan van Rossum, Corrie van de 

Vendel, Carine Van Bost (notulist)  

 

Afwezige bestuursleden: Merel Lantman  

 

 

1. Opening 

Voorzitter opent de vergadering om 18.15 uur en heet de aanwezigen welkom. Hij dankt het St 

Lucas College voor de gastvrije ontvangst.  

 

2. Vaststelling agenda 

Er zijn geen op- of aanmerkingen; de agenda wordt vastgesteld.  

 

3. Vaststelling notulen ALV 25 november 2015  

Bernice merkt op dat haar naam niet vermeld staat bij de aanwezigen (pag. 1). Na kennisname van 

deze aanvulling worden de notulen goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslag 2015 

Het jaarverslag was te downloaden via de site en diende door de leden thuis te worden gelezen. 

Annemieke en Femke vragen of er op- of aanmerkingen zijn. De reacties zijn positief: het verslag 

wordt als heel leesbaar beoordeeld; het is als prettig ervaren dat het bestuur navraag heeft gedaan 

bij de werkgroepen.  

 

5. Jaarrekening 2015  

6. Begroting 2016 

Agendapunt 5 en 6 zijn in een overzicht verwerkt. Annemieke en Femke geven uitleg.  

 Sectiegelden staan nog steeds in hokjes. BPF heeft vier jaar om de sectiegelden voor de 

eigen sectie uit te geven (bijvoorbeeld aan workshops en andere interessante activiteiten). 

Wat na vier jaar over is, verdwijnt in de grote kas.  

 Het eigen vermogen is fors gegroeid van € 23000,- naar € 52000,- (beide bedragen zijn 

afgerond). Het educatiefonds heeft € 5000,- in kas. Vorig jaar zijn er slechts twee aanvragen 

ontvangen (t.w.v. €  500,- p.p.). Als er niet meer gebruik van wordt gemaakt, blijft ook dit 

vermogen stijgen. De vermogensstijging geldt ook doordat andere posten niet of slechts 

gedeeltelijk zijn aangesproken. De boekhouder waarschuwt dat RN als vereniging een niet-

winstgevend orgaan is terwijl het vermogen alsmaar stijgt. Om door de belastingdienst niet 

als een winstgevende organisatie te worden gezien, kan ervoor gekozen worden om een 

grote activiteit te organiseren waar de extra gelden aan besteed kunnen worden, 

bijvoorbeeld een groot symposium voor leden.  

 



N.a.v. het idee om een grote activiteit te organiseren, ontstaat een gesprek onder de aanwezigen 

waarin verschillende standpunten, behoeftes worden geuit. 

 Femke: Er zijn vele ideeën voor interessante activiteiten/projecten/evenementen die we 

willen opzetten maar waar we niets mee doen: het animo onder de leden blijkt laag en er is 

te weinig mankracht in het bestuur om echt iets te organiseren.  

 Aleth: Nederland is te klein voor een groot symposium. Om echt iets te leren, moet je naar 

het buitenland en aanhaken op een hoger internationaal niveau. Of je haalt buitenlandse 

professionals naar Nederland om hier een cursus/workshop te geven. 

We moeten investeren in het imago van ons beroep en van RN. Ze vindt het jammer dat de 

vakmensen zich niet goed presenteren en dat het vak onbekend is.  

We moeten partners zoeken, bedenken hoe we bepaalde problemen aanpakken en wie we 

moeten bereiken. Ze vindt het belangrijk dat er een goed voorstel komt voor een 

activiteit/evenement om de gelden te besteden EN om meer bekendheid te krijgen.  

 Vincent: aansluiting bij RCE heeft o.a. als doel om meer kennis te delen van "het vak" en 

kennis te maken met partners. Met name via onderwijs worden verschillende niveaus op 

verschillende manieren aangesproken. Verder zouden we kunnen denken aan deelname 

aan bepaalde tv programma's (Het Klokhuis, Tussen kunst & kitsch), informatie aan 

verzekeringsadviseurs etc. Het is dus heel belangrijk om goed na te denken over wie de 

partners zijn, de doelgroepen etc.  

 

De vraag is: Wat willen de leden? Wat vinden zij interessant?  

 

Voorzitter stelt de vraag aan de aanwezigen en gaat de tafel rond: Wat verwacht jij van RN?  

 Adriaan: -  

 Liesbeth: vervanging van de VAR, interessante professionals uitnodigen, regelmatig 

werkbezoeken van HB.  

 Joachim: RN als verbindende factor, kennismaken, contacten leggen, kruisbestuiving etc.  

 Jos: RN moet eerst aan de slag om onder de 600+ leden meer animo en mankracht te 

kweken voor actieve deelname.  

 Mariette: -  

 Henriëtte: -  

 Martine: contacten leggen, beroepsbescherming, evenementen, educatiefonds, workshops. 

 Iris: vergroten vak bekendheid, educatiefonds.  

 Bernice: met de nieuwe statuten is de doelstelling van de vereniging gewijzigd, daarin mag 

voor iedereen plaats zijn en daarin is winst te behalen. Er is ruimte voor open communicatie, 

ruimte om de eigen grenzen open te zetten d.m.v. o.a. educatie, informatie. Verder vraagt ze 

zich af of men er misschien meer aan heeft om lokale netwerkbijeenkomsten te 

organiseren?  

 Annemieke: vaardigheidsworkshops.  

 Gerald: -  

 Femke: RR, buitenlandse/internationale (werk)bezoeken.  

 Corrie: onderlinge contacten, snel kleine dingen organiseren, werkgroep beelden.  

 Frederik: n.a.v. opmerkingen dat bestuursleden zo veel tijd kwijt zijn aan hun bestuurswerk, 

geeft hij aan dat er middelen worden vrijgemaakt t.b.v. administratieve, secretariële 

ondersteuning om bestuursleden vrij te maken zodat ze meer tijd overhouden om activiteiten 

te organiseren. 

 

 

Kascommissie  

Corrie behandelt het verslag van de kascommissie. De jaarrekening ziet er goed uit, er is geen 

aanleiding voor wantrouwen, alle optellingen kloppen. De kascommissie heeft in grote lijnen een 



protocol klaar zodat de procedure jaarlijks kan verbeteren. De kascommissie heeft een verslag 

gemaakt en vraagt om decharge ter verlenen. Voorzitter vraagt of er bezwaar is tegen decharge. Er 

is geen bezwaar; decharge wordt verleend.  

 

Opmerking van de kascommissie: er zijn opvallend weinig bestuurskosten afgetrokken! Corrie dankt 

het bestuur voor alle inspanningen, ZONDER te declareren. De kascommissie stelt voor een 

cadeau te verzorgen voor alle bestuursleden.  

 

Corrie blijft voorlopig aan en er zijn twee nieuwe leden nodig voor de kascommissie. Indien er geen 

belangstelling is onder de aanwezigen gaat er een oproep uit naar de leden. 

 

7. Presentatie Ethische Richtlijnen 

Bernice gaat in vogelvlucht door de PowerPoint presentatie over het proces van totstandkoming van 

de herziende Ethische Richtlijnen dat anderhalf jaar geduurd heeft. Met de komst van nieuwe 

statuten was het nodig om een nieuw referentiedocument te maken:  

 gedragscode voor duurzaam en bewust omgaan met erfgoed  

 definitie kernwaarden  

 documenteren en delen van kennis 

Het resultaat is de Ethische Richtlijnen! Deze zijn geschreven vanuit de persoon die het leest en 

erop gericht dat hij/zij zo zal handelen.  

 

Opmerking: de ethische code van ECCO bestaat nog steeds en is nog steeds toepasbaar voor 

restauratoren.  

 

8. Stemmen over Ethische Richtlijnen 

Voorzitter deelt stemformulieren uit onder de aanwezigen. De aanwezigen kunnen voor elke 

ontvangen machtiging een extra formulier invullen. Secretaris haalt de stemformulieren op en telt de 

stemmen: er zijn 17 stemmen voor! Dat betekent dat de uiteindelijke vorm van de Ethische 

Richtlijnen is vastgesteld op de ALV van 24 mei 2016 

 

9. Wat verder nog ter tafel komt 

Corrie heeft een vraag over de website. Ze mist een aantal filteropties o.a. buitenkunstwerken en 

twee andere termen. Is het mogelijk om meer filteropties/zoektermen in te bouwen? Bestuur zal 

deze vraag voorleggen aan de websitebouwers.  

  

Liesbeth vraagt om een eenduidige modelovereenkomst aangepast en gestandaardiseerd door RN 

ter vervanging van VAR. Bestuur gaat hier vanaf juni mee aan de slag.  

 

10. Afsluiting  

Voorzitter sluit de vergadering om 19.40 uur en dankt de aanwezigen.  

 

 

 

Onze dank gaat uit naar Sint Lucas College, Boxtel waar wij voor deze ALV te gast mochten zijn. 

We werden ontvangen bij de opleiding tot decoratie- en restauratieschilder. Voor de ALV kregen we 

een rondleiding met aansluitend een presentatie van de beroeps- en competentieprofielen binnen 

de opleiding. 


