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Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van twee belangrijke dingen: een eigen lidmaatschap 
voor behoudsmedewerkers binnen de vereniging RN en de bouw en ingebruikname van de nieuwe 
website van RN. 
 
Omdat het bestuur van RN het belang ziet van behoud en beheer in het algemeen en 
behoudsmedewerkers in het bijzonder, hadden zij al het initiatief gestart om een sectie voor 
behoudsmedewerkers binnen de vereniging te faciliteren. 
Het sectiebestuur is van mening dat er ook voor behoudsmedewerkers een soort kwaliteitswaarborg 
moet zijn en heeft bij het hoofdbestuur een voorstel ingediend voor een eigen lidmaatschap voor 
behoudsmedewerkers, die daarvoor aan eenvoudige toelatingseisen moeten voldoen. Dit vond het 
hoofdbestuur een goed plan en het lidmaatschap is via een internetstemming met 82 procent van de 
stemmen aangenomen. De toelatingseisen zijn door de sectieleden vastgesteld. Vervolgens is de 
aanmeldingsprocedure uitgedacht. Deze procedure en de toelatingseisen komen op de website te staan. 
 
De sectie Behoud en Beheer wil graag iedereen bereiken die werkzaam is in behoud en beheer of zich 
daarvoor interesseren. Omdat ook andere leden van RN lid van onze sectie moeten kunnen worden, is 
besloten de naam van de sectie te veranderen in Sectie Behoud en Beheer. 
 
Verder is er hard gewerkt aan een nieuwe website voor de vereniging, die voldoet aan de hedendaagse 
eisen. Er is nu ook plaats voor de verschillende secties, die hun eigen pagina’s kunnen inrichten. Ook 
is er nu een forum, zowel openbaar als voor leden en zelfs voor secties, waar informatie geplaatst kan 
worden of discussies kunnen plaatsvinden. Inmiddels staan alle relevante stukken van onze sectie er 
ook op. 
 
Op 26 januari 2011 vond de eerste officiële sectieledenvergadering van de Sectie Behoud en Beheer 
plaats. Deze werd gehouden bij de Panorama Mesdag in Den Haag, waar we voorafgaand aan de 
vergadering een rondleiding kregen.  
De aanwezige leden stelden jaarverslag, jaarplan en toekomstvisie vast en stemden in met een 
sectiecontributie van 10 euro. De dag werd afgesloten met een heerlijk soepje en broodjes en een toast 
op de sectie. 
 
In april vond er weer de Restauratiebeurs plaats. Helaas zijn er steeds minder stands voor roerend 
erfgoed. De beurs is jarenlang een ontmoetingsplaats geweest voor behoudsmedewerkers, maar dit 
neemt de afgelopen jaren steeds meer af. Omdat de sectie deze ontmoetingsplaats belangrijk vindt was 
het de bedoeling om vanuit de sectie initiatieven te nemen om het aantal deelnemers voor de roerende 
sector weer te vergroten. Helaas besloot het hoofdbestuur pas op het laatste moment om alsnog op de 
beurs te staan, waardoor er te weinig tijd was om nog dingen te realiseren. Misschien de volgende 
beurs.  
 
In de persoon van de voorzitter heeft de sectie deelgenomen aan de begeleidingscommissie van de 
cursus voor behoudsmedewerkers 
 


