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Geachte leden en collegae, 
 
Middels	  deze	  GezRes	  nieuwsbrief,	  de	  vierde	  inmiddels,	  willen	  de	  gezamenlijke	  restauratoren	  
verenigingen	  u	  graag	  informeren	  over	  de	  ontwikkelingen	  binnen	  de	  Stichting	  Restauratoren	  
Register	  (SRR).	  Het	  moge	  naar	  buiten	  toe	  een	  tijd	  lang	  stil	  geweest	  zijn,	  er	  wordt	  wel	  degelijk	  
gewerkt	  aan	  het	  verwezenlijken	  van	  een	  vernieuwd	  landelijk	  onafhankelijk	  Restauratoren	  
Register.	  
	  
Het	  nieuwe	  SRR	  bestuur	  is	  vlak	  voor	  de	  zomer	  benoemd	  en	  als	  zodanig	  ingeschreven	  in	  de	  
kamer	  van	  koophandel.	  Sindsdien	  zijn	  de	  vergaderingen	  van	  het	  bestuur	  vooral	  gericht	  op	  	  
om	  het	  SRR	  en	  het	  nieuwe	  register	  vorm	  en	  structuur	  te	  geven.	  Dit	  gaat	  helaas	  niet	  zo	  snel	  
als	  we	  zouden	  willen.	  Maar	  het	  proces	  vordert	  gestaag.	  De	  nieuwe	  bestuursleden	  zijn	  aan	  
elkaar	  gewend	  en	  ervaren	  een	  gezamenlijke	  positieve	  energie	  om	  de	  schouders	  eronder	  te	  
zetten.	  De	  Raad	  van	  Advies	  (RvA)	  is	  al	  aardig	  gevuld	  met	  vertegenwoordigers	  uit	  een	  breed	  
segment	  uit	  de	  restauratiewereld	  maar	  zal	  nooit	  (te)	  vol	  zijn.	  Wij	  blijven	  organisaties	  en	  
groepen	  oproepen	  vertegenwoordigers	  af	  te	  vaardigen	  naar	  deze	  raad	  van	  advies.	  
Binnenkort	  kunnen	  deze	  vertegenwoordigers	  een	  uitnodiging	  tegemoet	  zien	  voor	  een	  
kennismakingsbijeenkomst	  en	  een	  begin	  maken	  met	  hun	  rol	  in	  het	  geheel:	  advies	  geven	  aan	  
het	  bestuur.	  
	  
De	  Raad	  van	  Advies	  zal	  ook	  een	  belangrijke	  rol	  gaan	  spelen	  bij	  het	  actualiseren	  van	  de	  
Beoordeling	  Commissie	  (BC).	  De	  benoeming	  van	  de	  leden	  van	  de	  BC	  is	  een	  bestuurszaak	  
maar	  het	  bestuur	  wordt	  graag	  geadviseerd	  over	  de	  samenstelling	  van	  de	  BC.	  Over	  de	  rol	  van	  
een	  onafhankelijk	  Administratief	  Bureau	  (AB)	  wordt	  momenteel	  onderhandeld.	  Bij	  de	  
gesprekken	  met	  eventuele	  kandidaten	  blijken	  de	  mogelijkheden	  om	  de	  door	  ons	  gewenste	  
kwaliteitsbevordering	  vorm	  te	  geven	  groter	  dan	  we	  hadden	  gedacht.	  Het	  bestuur	  kan	  u	  
verzekeren	  dat	  het	  niet	  over	  één	  nacht	  ijs	  gaat	  en	  gedegen	  onderzoekt	  wat	  het	  best	  is	  voor	  
onze	  eerste	  doelgroep;	  alle	  restauratoren	  van	  roerend	  erfgoed	  in	  Nederland.	  
Ondertussen	  wordt	  gewerkt	  aan	  een	  nieuwe	  website,	  een	  nieuw	  logo	  en	  een	  verdere	  
uitwerking	  van	  de	  al	  samengestelde	  basis	  criteria	  voor	  een	  keurmerk.	  	  
	  
Tot	  zover	  deze	  briefing	  aan	  u	  allen	  over	  de	  ontwikkelingen	  binnen	  de	  SRR.	  Zodra	  er	  nieuwe	  
substantiële	  vorderingen	  zijn	  gemaakt	  wordt	  u	  hier	  uiteraard	  over	  ingelicht.	  Schroom	  echter	  
niet	  ons	  direct	  te	  benaderen	  als	  actuele	  vragen	  antwoord	  behoeven.	  
	  
Met	  hartelijke	  groet,	  
	  
Het	  SRR	  bestuur,	  mede	  name	  het	  GezRes	  
	  
H.	  Lepoutre,	  E.	  Douwes,	  B.	  van	  Velzen,	  M.	  van	  Gastel,	  A.	  Hoek,	  J.	  van	  der	  Burg	  
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