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WELKOM LEDEN RESTAURATOREN NEDERLAND

In verband met het Corona virus heeft de vereniging dit jaar gekozen voor een 

digitale ALV. 

Wij hebben alle ALV-‘stukken’ voorafgaand aan deze bijeenkomst toegezonden 

zodat u in verband met uw deelname deze goed heeft kunnen doornemen en 

conform de daarbij verstrekte uitleg de digitale vergadering bij kunt wonen. 

In het kader van ‘het stemmen’ maken wij gebruik van een digitale button. Om 

‘ruis’ door niet relevant geluid te voorkomen verzoeken we iedereen de microfoon 

uit te schakelen. 

Heb je gedurende de vergadering een vraag, geef dit dan via de chat-

mogelijkheid aan zodat wij dit kunnen monitoren en inbrengen. 



 AGENDA ALV 2020

 Opening

 Vaststellen agenda

 Vaststelling notulen ALV 15 mei 2019

 Jaarverslag 2019

 Jaarrekening 2019

 Begroting 2020 – Decharge Kascommissie – Automatische 
incasso 2021

 Restauratoren Register update

 Oproep nieuwe werkgroepen & Uitleg opzet NIEUWE structuur

 Stemming nieuwe opzet bestuur inclusief uitbouw 
werkgroepen

 Stemming nieuwe bestuursleden & wijziging taken 
bestuursleden

 Toekomst

 Afsluiting

Programma

19:30 – 21:15

Algemene

Ledenvergadering

(ALV)



Betreft verenigingsjaar 2018

Vaststelling notulen van de Algemene ledenvergadering  

15 mei 2019, Reinwardt College te Amsterdam.

> Zijn er op/-aanmerkingen te verwerken op de notulen? 

> De notulen zijn digitaal verstrekt en staan online op de website van 

Restauratoren Nederland

OVER DE ALV VAN 2019



JAARVERSLAG  2019



JAARVERSLAG 2019

Het jaarverslag 2019 is 

opgemaakt door Ninette 

Willemsen secretariaat 

Restauratoren Nederland 

en omvat de samenvatting 

van bijeenkomsten en 

evenementen in 2019.  

Het jaarverslag is als 

document toegestuurd bij 

de uitnodiging voor de 

digitale ALV. En staat online 

op de portal alsmede op 

de website van RN. 



JAARREKENING 2019 

(DOCUMENTEN ONLINE OP DE PORTAL EN 

DE WEBSITE VAN RN)



BEGROTING 2020 

(DOCUMENTEN ONLINE 

VERSTREKT OP DE PORTAL EN 

WEBSITE VAN RN) 



DECHARGE KASCOMMISSIE 2019

Op 8 juli 2020 en 13 juli heeft de 
kascommissie plaatsgevonden.

De kascommissie heeft alle stukken 
doorgenomen met de penningmeester 
(Gerald Megens) in aanwezigheid van 
Frederik Franken en Jazzy de Groot.  

Kascommissie:
Nora van der Veer – Curpan
Roosmarijn van Beemen

DECHARGE KASCOMMISSIE

Allen akkoord met Decharge 
Stemming 1 



UPDATE RESTAURATOREN

REGISTER

Door Jazzy de Groot



Voorstel voor de ALV (vernieuwde opzet 
bestuurs)

1 x per jaar ALV voor alle leden met een
jaaroverzicht van wat was en van wat 
komt

4 x per jaar bijeenkomst bestuur én
actievere leden. Denk aan AuCourant, 
Registervertegenwoordiging, 
Disciplinewerkgroepen.

1 x per jaar overleg Raad van Advies
(oud bestuurs/werkgroep/commissie
leden) & Bestuur 



RN-DOMEINEN

IEDER LID IN 

MINSTENS EEN DOMEIN

OPROEP OPZETTEN NIEUWE 

(DOMEIN-) WERKGROEPEN !

 Archeologische objecten en materialen

 Beeldhouwwerk, en architecturale decoratie, ruimtelijke objecten.

 Collectiebeheer / Behoudsmedewerkers

 Cultuur gerelateerde objecten / Rituele objecten

 Fotografisch beeldmateriaal (analoog en digitaal) 

 Glas, keramiek en steen

 Grafische documenten, boek en papier (bestaat als BPF)

 Leder, goudleer, perkament en verwante materialen

 Metalen objecten

 Meubelen, interieur, hout en afwerking

 Moderne materialen en hedendaagse kunst

 Muurschilderingen, grafitto, marouflages

 Muziekinstrumenten

 Natte organische materialen

 Natuurhistorische objecten

 Schilderijen, doek en paneel 

 Textiel

 Uurwerken, mechanische en wetenschappelijke instrumenten (bestaat)

 Verguldingen en polychromie 



RN-TAAKGROEPEN

MULTIDISCIPLINAIR

KLEIN PROJECT 

OF VOOR LANGERE TIJD

 Blog - AuCourant (bestaat)

 Educatie en Bijscholing (voorheen Commissie Educatie, in doorstart)

 Restauratorenregister 

En bijvoorbeeld:

 Documentatie en Archivering (optioneel)

 Ethiek, Wet- en Regelgeving (optioneel)

 Preventieve Conservering (optioneel)

 Technisch onderzoek (optioneel)

 UvA- Elèves (optioneel)

 Wetenschappelijk Bronnenonderzoek (optioneel)



Geen sectie maar domeinen als clusters 
waar de nauw verwante disciplines elkaar 
vinden. Het sectie draaiboek wordt 
aangepast, tenminste als de  leden akkoord 
zijn. We zoeken leden die een bestuur 
groep vormen binnen de domeinen om de 
bijbehorende werkgroepen te organiseren 
en tot een succes willen brengen. 

OPZET NIEUWE STRUCTUUR 
SAMEN WERKEN AAN NIEUWE TIJDEN

stemming 2 
akkoord met nieuwe 
opzet bestuur



WELKE MOGELIJKHEDEN BIEDT 
RESTAURATOREN NEDERLAND HAAR WERKGROEPEN? 

FINANCIËLE 
ONDERSTEUNING

GEBRUIK 
SECRETARIAAT TEN 

BEHOEVEN VAN 
ORGANISATIE 
WORKSHOPS, 

EVENEMENTEN EN 
BIJEENKOMSTEN

BESTUURLIJK OVERLEG 
(ELK KWARTAAL) 

ONTMOETINGEN MET 
COLLEGA’S IN HET 

VELD

IN WERKGROEP 
VERMELDING OP DE 

WEBSITE VAN 
RESTAURATOREN 

NEDERLAND

(AANVULLINGEN)



SAMENSTELLING BESTUUR

AFTREDEN BESTUURSLEDEN &

STEMMING NIEUWE 
BESTUURSLEDEN



AFTREDEN BESTUURSLEDEN 

JOACHIM VAN DEN HEUVEL
WASSILY KHUDJAKOV

 Het bestuur wil Joachim van den Heuvel en 

Wassily Khudjakov hartelijk danken voor hun inbreng 

als bestuurslid voor Restauratoren Nederland. 

 Wij zijn verheugd dat zij zich actief blijven inzetten 

voor Restauratoren Nederland.

 Dank jullie wel voor jullie inbreng. 



VOORSTELLEN NIEUW POTENTIEEL LID BESTUUR RN 

REMCO OCKHUIJSEN

Mijn motivatie om als bestuurslid binnen Restauratoren Nederland aan de 

slag te gaan, komt vanuit het feit dat ik het juist deze huidige tijd extra 

belangrijk vind om ons cultureel erfgoed, zowel binnen als buiten Nederland, 

te behouden en met zorg te beschermen voor de toekomst. Daarnaast vind 

ik het belangrijk om met een vernieuwende blik naar ons beroep, als een 

bijzondere ambacht te kijken en het op deze manier ook aantrekkelijk te 

maken en te houden voor de generatie na ons.

Remco Ockhuijsen (29) is een jonge en gedreven houtrestaurator, Sinds 7.5 

jaar is hij eigenaar van het Restauratie-Center te Hilversum. Hier kan iedereen 

terecht voor het vakkundig laten restaureren en conserveren van houten 

objecten. Maar zijn grootste passie is toch wel marqueterie en inlegtechniek 

zoals bijvoorbeeld Boulle techniek. Om deze techniek te beheersen heeft hij 

een opleiding gevolgd in Engeland. Om deze theorie in te praktijk te brengen 

heeft hij ervaring opgedaan in Ierland.

Meubelrestaurator



Bij deze wil ik mij graag kandideren voor een van de functies die binnenkort 

vrijkomen in het bestuur van Restauratoren Nederland. Als zelfstandig 

restaurator volg ik met veel interesse de ontwikkelingen in het werkveld. Juist 

op dit moment zijn deze ontwikkelingen bijzonder bepalend voor de 

toekomst van ons vak. Als grootste belangenvereniging staat Restauratoren 

Nederland middenin dit proces. 

Heel graag zou ik als bestuurslid mee willen denken met hoe zich het vak de 

komende jaren ontwikkeld. Hierbij hecht ik groot belang aan een verdere 

professionalisering van het restauratie vak. 

Restaurator van keramiek, 

natuursteen en glas. 

VOORSTELLEN NIEUW POTENTIEEL LID BESTUUR RN 

MICHEL OVERHOFF



VOORSTELLEN NIEUW POTENTIEEL LID BESTUUR RN 

MARJAN DE VISSER

Hierbij solliciteer ik naar een functie als bestuurslid van de 
beroepsvereniging voor restauratoren Nederland (RN). 

Mijn betrokkenheid kent een lange geschiedenis, zij het niet altijd 
even intens. Zeer intens heb ik meegewerkt aan de pogingen om een 
ballotage voor onze vereniging op te zetten.  De overgang naar een 
professioneel veld waarbinnen meerdere restauratiedisciplines en 
opleiding niveaus een plek hebben interesseert mij zeer. 

Samen met de kennis over de geschiedenis van onze 
beroepsvereniging en mijn brede netwerk in het veld, hoop ik een 
actieve en zinvolle bijdrage te kunnen leveren voor de vereniging. 

Schilderij restaurator



STEMMING NIEUWE BESTUURSLEDEN

 Stemming akkoord met toetreden 
Remco Ockhuijsen

STEMMING 3

 Stemming akkoord met toetreden 
Michiel Overhoff

STEMMING 4

 Stemming akkoord met toetreden 
Marjan de Visser

STEMMING 5



FREDERIK FRANKEN

AFTREDEND VOORZITTER  

STEMMING AKKOORD VICE-

VOORZITTER

Na ruim twee jaar voorzitter te zijn geweest stellen 
wij de leden voor akkoord te gaan met het 
vicevoorzitterschap van Frederik Franken. 

Stemming 6 akkoord 
vicevoorzitter



JAZZY DE GROOT

STEMMING NIEUWE VOORZITTER 

RESTAURATOREN NEDERLAND

Na een jaar bestuurslid te zijn geweest stellen wij de 
leden voor akkoord te gaan met het voorzitterschap 
van Jazzy de Groot. 

Stemming 7 akkoord 
Jazzy de Groot voorzitter



GERALD MEGENS – PENNINGMEESTER 

STEMMING NIEUWE TERMIJN 3 JAAR

Na de eerste termijn van 3 jaar wil Gerald 
Megens zich wederom beschikbaar stellen 
voor het penningmeesterschap voor 
Restauratoren Nederland. 

Wij stellen graag voor aan de leden akkoord te 
gaan met het penningmeesterschap van 
Gerald Megens.  

Stemming 8 akkoord 
Penningmeester 
Gerald Megens



TOEKOMST
RESTAURATOREN NEDERLAND

 Zien, horen en helpen

themabijeenkomsten, enquête, mail, 

facebook, agenda, website, blog, ALV 

enzovoorts

 Toegang tot kennis, middelen en techniek

AuCourant, educatiefonds, cursussen, 

inkoop, demo’s enzovoorts

 Juridische en bedrijfsmatige ondersteuning

leveringsvoorwaarden, offertes, 

overeenkomsten, verslaglegging, verzekering 

enzovoorts



AFSLUITING ALV 

Dank u wel voor uw 
aanwezigheid en uw bijdrage. 

 Frederik Franken

 Gerald Megens

 Joachim van den Heuvel 

 Wassily Khudyakov

 Jazzy de Groot

 Bibi Beekman


