
Jaarverslag Restauratoren Nederland 2009-2010  
 
Leden  
Dit jaar kregen we 85 nieuwe leden en waren er 5 opzeggingen (vooral i.v.m. 
pensioen). Het totale aantal leden komt hiermee op 605 waarvan 450 aspirant 
restauratorleden.  
 
In de bijlage “Overzicht Restauratoren Nederland 2009-2010” vindt u een 
opsomming van het ledenaantal per sectie. Opgemerkt moet worden dat de 
sectie Boek Papier Foto, de sectie Behoudsmedewerkers, de sectie Historische 
Binnenruimten en de sectie Etnografica de enige secties zijn met een officiële 
status. De sectie Behoudsmedewerkers en de sectie Historische Binnenruimten 
zijn in het afgelopen jaar officieel opgericht. De overige “secties” zijn 
onderwerpen waar leden geïnteresseerd in zijn maar waar nog geen officiële 
sectie is gevormd.  
 
Het bureau  
Directeur Willemien ’t Hooft is per januari 2010 afgetreden. Maarten Goossen is 
de nieuwe directeur per februari 2010. De secretarieel medewerkster Martina 
Hoffmann stuurde diverse elektronische mailings aan de leden. Ook werden 
internetstemmingen gefaciliteerd. Een belangrijke taak was het ondersteunen 
van de Commissie Educatie bij het uitvoeren van de cursus ‘Health and Safety’ 
en de vakgroep Boek (sectie BPF) bij het uitvoeren van het symposium 
‘Boekrestauratie in beweging’.   
 
Organisatie 
Een overzicht van de samenstelling van het bestuur en de commissies vindt u in 
de bijlage “Overzicht Restauratoren Nederland 2009-2010”.  
 
Website  
In een kleine werkgroep waarin Monica Schwarze, Martina Hoffmann en Foekje 
Boersma zitting hebben, is in het voorjaar het pakket van eisen en wensen 
uitgewerkt. Vervolgens zijn meerdere bedrijven aangeschreven om met een 
offerte te komen. Dit heeft helaas nauwelijks reacties opgeleverd. De website 
van RN is behoorlijk complex en dat schrikt veel webbouwers af - ze kunnen 
vaak niet alle onderdelen zelf bouwen - en wij willen graag 1 bedrijf. Na 
gespreken met web-specialisten zijn een aantal nieuwe bedrijven benaderd voor 
een offerte.  
 
Toelatingen 
Dit verenigingsjaar was een belangrijk jaar voor de toelating van 
restauratorleden. In september werden de eerste restauratorleden toegelaten en 
zij vormen de groep eerste beoordelaars. In oktober is de overgangsregeling van 
de toelatingsprocedure geopend voor alle leden. Deze loopt nog tot 15 oktober 
2010. Er is geworven voor een nieuwe commissie toelating die nog moet worden 
geïnstalleerd. Op 1 juli 2010 waren er 30 aanmeldingen voor de 
overgangsregeling.  
 
Restauratiebeurs 
Maarten vul in 
  
Ledenvergadering  
Er was behalve de algemene ledenvergadering in oktober 2009 ook een 
nieuwjaarsborrel. OP 1 juli 2010 werd het 5-jarig bestaan van RN gevierd met 
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een boottocht door de grachten van Amsterdam. De leden waren heel erg 
enthousiast.  
  
E.C.C.O. 
Jaap invullen 
 
Commissie Educatie 
Invullen door cie Educatie, SVGB 
 
NEN 
Liesbeth vul in 
 
ICN 
Ook dit jaar mocht RN kosteloos ICN cursussen weggeven. Voor vier cursussen 
werd een loting gedaan.  
 
Klachten 
De Commissie Onderzoek Klachten heeft de bestaande concept-
klachtenprocedure voor restauratorleden tegen het licht gehouden n.a.v. het 
werk met de in 2006 door de ALV goedgekeurde klachtenprocedure voor 
aspirant-restauratorleden. Er zal juridisch advies worden ingewonnen om tot de 
definitieve klachtenprocedure voor restauratorleden te komen.  
  
PR en communicatie  
Dit jaar verscheen met grote regelmaat de !Flits. De !Flits is een laagdrempelig 
informatieplatform met actualiteiten en korte berichten voor de leden van RN.  
Verder PR cie invullen  
 
RN-M@gazine 
In het voorjaar is het 0-nummer van RN-M@gazine geëvalueerd door middel van 
een internetstemming. Op basis van het positieve oordeel van de stemming is 
besloten door te gaan met een digitaal tijdschrift dat vier keer per jaar zal 
verschijnen onder de redactie van Henriette Fuhri Snethlage.  
 
Standaarden en Ethiek 
De Commissie Standaarden en Ethiek was niet actief dit jaar, onder meer 
vanwege het ontbreken van een duidelijke opdracht van het bestuur. Een nieuwe 
commissie is inmiddels geïnstalleerd. 
 
Activiteiten van de secties 
De secties stellen voor hun leden een eigen jaarverslag op. In het 
verenigingsjaar zijn er diverse grotere evenementen door de secties 
georganiseerd, waaronder: het symposium ‘Boekrestauratie in beweging’ 
georganiseerd door de vakgroep boek van de sectie BPF voor leden en niet-leden 
van RN; het eerste werkbezoek van de sectie Historische Binnenruimten in ‘Ons’ 
lieve heer op solder’; de sectiedag van de sectie Behoudsmedewerkers in het 
KIT. 
 
Vrijwilligers 
De activiteiten in dit jaarverslag waren mogelijk door de inzet van gemotiveerde 
vrijwilligers en gepassioneerde professionals. Hartelijk dank voor jullie inzet.  
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Bijlage  
 
 
Overzicht Restauratoren Nederland 2009-2010      
   
 
 Leden Leden totaal 605 
  Aspirant-Restauratorleden 450 
  Geassocieerde leden 151 
  Sectie BPF 141 
  Sectie Behoudsmedewerkers 57 
  Sectie Etnografica  11 

  
Sectie Historische 
Binnenruimten 41 

  Sectie Textiel 27 
  Sectie Hout 48 
  Sectie Moderne Kunst 17 

  
Sectie Preventieve 
Conservering 26 

  Sectie Schilderijen 50 
  Sectie Keramiek en Glas 18 

  
Sectie Zelfstandige 
Restauratoren 79 

  
Sectie Interdisciplinair 
onderzoek 19 

Hoofdbestuur Liesbeth Keijser voorzitter 
  Foekje Boersma vice voorzitter  
  Sabine Westerhuis penningmeester 
  Regien Geerke   
  Pol Bruijs   
  Erika Mosenbacher   
  Nico Boeijink   
 Thonis van der Weel  
 Monica Schwarze  
Bureau Maarten Goossen directeur 

  Martina Hoffmann 
secretarieel 
medewerker 

Commissie Educatie  Elizabet Nijhoff Asser   
  Gwen Tauber   
  Vincent van Drie    
  Clara von Waldthausen   
  Evelien Los   
  Cristina Duran   
  Marina van der Lecq   
 Rosalijn van Ijken  
Commissie Toelatingen afgetreden   
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Commissie Onderzoek Klachten  Francien van Daalen   
  Margrit Reuss   
  René Lugtigheid    
  Roeland Moorer   
Commissie Beroep Klachten Esther Meijer   
  Floor Meijboom    
  Godelieve van Wees    
Commissie PR en Communicatie  Maarten Goossen   
  Robien van Gulik   
  Femke Coevert   
  Machteld van der Felz   
  Jaap van der Burg    
 Marion Bosc  
 Nancy Knaap  
Commissie Standaarden en Ethiek  Bert van Bommel   
 Laurens Demmer  
 George Boellard  
Raad van Advies Charlotte van Rappart   
  Cees van 't Veen   
  Jan Willem Knipscheer   
  Maarten Goossen   
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