
Jaarplan 2009-2010 
 
Doelstelling 
Bovenaan staat het uitdragen van de vereniging, haar doelstelling en haar leden. 
Dit wordt gevolgd door het streven meer leden aan zich te binden. Het bestuur 
zal zich in dit kader buigen over de mogelijkheden om andere 
lidmaatschapscategorieën in te voeren. 
 
Toelatingen 
De toelating van restauratorleden zal op grote schaal worden uitgevoerd. 
De huidige Commissie zal het stokje overdragen aan een nieuwe Commissie 
Toelatingen. De nieuwe commissie heeft als taak toe te zien op de 
uitvoer van de huidige procedure. Ook zal zij werken aan een nieuwe 
procedure voor na 2010. Onderdeel hiervan is de herkeuring van de 
restauratorleden na 5 jaar.  
 
Bureau 
Belangrijke activiteit van het secretariaat dit jaar is het faciliteren bij de 
toelatingsprocedure van restauratorleden. Daarnaast faciliteert ze bij de 
administratie van evenementen waaronder bijvoorbeeld een groot symposium 
van de sectie Boek- Papier en Fotografisch materiaal in november.  
 
Klachten 
De Commissie Onderzoek Klachten zal een voorstel doen voor een definitieve 
klachtenprocedure voor restauratorleden. Het bestuur zal zorg dragen voor een 
goede aansluiting van de Algemene Voorwaarden op de klachtenprocedure. 
 
PR en Communicatie  
Voor een goede presentatie van de vereniging en haar leden zal nieuw 
promotiemateriaal worden gemaakt. Aandachtpunten hierbij zijn 
professionaliteit en eenvoudige hanteerbaarheid. 
Ook het aankomende verenigingsjaar zal de Commissie PR en Communicatie 
werken aan meerdere exemplaren van de !Flits met actualiteiten en korte 
berichten.  
Er zal door de vereniging invulling moeten worden gegeven aan het 
wegvallen van het vakblad Cr. Naar aanleiding van het digitale 0-nummer 
dat in oktober verschijnt, zal een evaluatie worden gehouden. 
 
E.C.C.O. 
De werkzaamheden van E.C.C.O van het afgelopen jaar worden voorgezet en op 
de voet gevolgd door onze gedelegeerde Jaap van der Burg.  

 
Thema-avonden  
Ook dit jaar wil de Commissie Educatie meerdere thema-avonden organiseren. 
Zo zal in het najaar een avond worden georganiseerd over werken in grote 
restauratie-projecten.  
 
Educatie 
Dit jaar wil de Commissie Educatie verder afstemmen met UvA Restauratiekunde 
over doorstroommogelijkheden in het restauratie-onderwijs.  
 



De commissie gaat zich buigen over cursussen voor de leden. Zij zal tevens 
onderzoeken of de vereniging hierin zelf kan faciliteren.  
 
Ten behoeve van een brede discussie over de opleiding voor 
behoudsmedewerkers zal de commissie een ronde tafel gesprek organiseren. 
Doel is inzicht te krijgen in de perspectieven van de behoudsmedewerker en de 
behoefte van het veld. Ook zal gepraat worden over de mogelijkheid van een 
MBO opleiding voor deze professionals. 
 
Vrijwilligers 
De vereniging heeft altijd behoefte aan handjes. Wilt u graag meewerken aan 
bijvoorbeeld het organiseren van thema-avonden, meldt u zich dan aan bij 
info@restauratoren.nl 


