Verslag KNOB Algemene Ledenvergadering 2016
Vrijdag 17 juni 2016 13.00 – 13.45 uur, Utrechts Archief
Aanwezig: Henri Lenferink (voorzitter), Henk Jansen (vicevoorzitter), Pieter Baars (penningmeester),
Frank van der Hoeven (bestuurslid), Jacqueline de Graauw (bestuurslid), Sterre Brummel
(bestuurslid/studentbestuurslid), Mariska Krikken (studentbestuurslid), André van Deursen
(studentbestuurslid), Jocelyn Kotvis (bestuurslid), Maria Lamslag (bureau en verslag), Floor
Hoogenboom (stagiair), Marie-Thérèse van Thoor (hoofdredacteur Bulletin KNOB), Reinout Rutte
(redacteur Bulletin KNOB), Christiaan Diderich (lid), Hein Krantz (lid), Harry Vleems (lid), Joost van der
Linden (lid), Suzan Beijer (lid), Geert Medema (lid, voormalige secretaris), P.J.A. Baarslag, Akke de
Vries-Oosterveen, Th. M. van Mierlo, J.L.C. Weyts, Gerrit Berends, C.J. van der Peet, Karen Schenk,
Emile Havers, Hanneke Heerema, Erwin Meijers.
Afwezig met bericht: Jeroen Westerman (secretaris)
1. Opening
Voorzitter Henri Lenferink verwelkomt de leden en opent de vergadering.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2015*
In het verslag is Sterre Brummel per abuis niet bij de aanwezigen genoemd. Sterre heeft zich sinds de
Algemene Ledenvergadering van 2015 van studentbestuurslid tot bestuurslid ontwikkeld. De
voorzitter verklaart dat dit statutair geen verschil maakt.
De aanwezigen hebben geen verdere opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld.
3. Verantwoording 2015
3.1. Toelichting Inhoudelijk jaarverslag 2015*
In verband met de afwezigheid van secretaris Jeroen Westerman licht waarnemend secretaris Henk
Jansen het inhoudelijk jaarverslag 2015 toe. Het jaarverslag staat stil bij de instandhoudingsplicht, de
studiedag in combinatie met de uitreiking van de KNOB Stimuleringsprijs op 13 maart 2016 en de
studiedag Historisch Hout, gerelateerd aan het gelijknamige themanummer van het Bulletin KNOB en
georganiseerd door redactielid Gabri van Tussenbroek. In het jaarverslag komen verder de
benoeming van Gabri van Tussenbroek tot hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en het
overlijden van erelid Temmick Groll ter sprake.
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3.2. Toelichting jaarrekening 2015*
Penningmeester Pieter Baars licht de jaarrekening 2015 toe. In 2015 bedroeg het verlies van de
KNOB ruim € 8.600, eenzelfde lijn als in voorgaande jaren. Het verenigingsvermogen is gedaald tot
€ 36.000. Het bestuur zet fors in om deze dalende trend om te buigen door middel van ledenwerving
en het terugdringen van de kosten.
Pieter Baars licht de overlopende kosten van de boekjaren toe. De overstap naar automatische
incasso van de contributie zorgde ervoor dat de contributie pas laat in 2015 werd geïncasseerd. Een
groot deel van de contributiebetalingen is pas in het boekjaar 2016 binnengekomen.
Pieter Baars citeert uit verslag van de kascommissie die de jaarstukken beoordeeld heeft. De
kascommissie heeft de jaarrekening 2015 van de vereniging in orde bevonden, de kascommissie
verleent décharge aan de penningmeester voor 2015. De Algemene Ledenvergadering verleent
hiervoor instemming.
4. Bestuurssamenstelling en kascommissie
Studentbestuurslid Mariska Krikken treedt af. Zij ondersteunt het bestuur en het bureau nog bij de
voorbereidingen voor een aankomende studiedag. Het bestuur dankt mevrouw Krikken hartelijk, het
afscheidscadeau volgt bij de borrel.
Het bestuur draagt de heer Van Deursen en mevrouw Kotvis als studentbestuursleden voor, beiden
stellen zich aan de leden voor. De Algemene Ledenvergadering stemt in met hun benoeming.
Geert Medema en Erwin Meijers worden als nieuwe leden van de kascommissie benoemd.
5. Beleid en financiën 2017 (en verder)
5.1. Begroting 2017* / Bulletin KNOB
De voorzitter haalt dit agendapunt naar voren. Bij het opstellen van de begroting constateerde het
bestuur een tekort van € 6.000.
Het bestuur heeft de opties voor kostenbesparing bekeken. Op de bureaukosten valt niet of
nauwelijks te besparen. Bij het Bulletin KNOB leek ook niet veel te besparen, tot zich onlangs nieuwe
inzichten voordeden. Door een modernere manier van het uitgeven van het Bulletin KNOB, op den
duur wellicht door digitalisering van het Bulletin, wil het bestuur op drukkosten van het Bulletin
besparen. Het bestuur denkt hierbij eraan om het Bulletin niet langer offset te laten drukken maar
digitaal of ‘on demand’ te laten printen. Dit levert geen noemenswaardige kwaliteitsvermindering
op, wel een kostenbesparing.
Het bestuur wil hier vanaf 2017 op inzetten. Digitaal printen is niet alleen goedkoper, het maakt het
vooraf bestellen van extra oplages ook overbodig omdat extra nummer per individueel geval als
‘printing on demand’ bij kunnen worden besteld.
Hiermee kan het bestuur tot € 7.000 besparen en kan het bestuur voor 2017 een sluitende begroting
presenteren. Aan het einde van de Algemene Ledenvergadering legt de penningmeester de begroting
voor 2017 achter in de zaal neer zodat de leden een exemplaar kunnen pakken.
De voorzitter licht toe dat nieuwe leden vooral geworven worden in combinatie met aanbiedingen bij
het organiseren van studiedagen. Er wordt toestemming gevraagd om met het actietarief voor dit
soort nieuwe lidmaatschappen door te gaan en deze werkwijze te formaliseren. De Algemene
Ledenvergadering verleent toestemming.
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5.2. Vaststellen contributie 2017*
De formaliteit van het vaststellen voor de contributie voor het volgende jaar moet tijdens elke
Algemene Ledenvergadering aan de orde komen.
Vorig jaar zijn nieuwe contributietarieven vastgesteld, deze wil het bestuur voor 2017 onveranderd
laten:
Tarief volledig lid, particulier € 65
Tarief jongeren-lid (t/m 28 jaar) € 30
Tarief instellingen en organisaties: € 150
Het KNOB bestuur wil onderzoeken of het mogelijk is om een lidmaatschapstarief in te stellen voor
wetenschappelijke instellingen en bibliotheken, omdat bij deze organisaties het Bulletin door
meerdere personen wordt gelezen. Het bestuur vraagt de ALV toestemming eerst te onderzoeken
hoe men reageert, om daarna in de loop van 2017 nieuw tarief te introduceren. De Algemene
Ledenvergadering stemt in met het voorstel.
Een van de leden stelt voor om organisaties als tegenprestatie voor een bepaald geldbedrag aan te
bieden met naam in het Bulletin KNOB te verschijnen.
Op de vraag wat het exacte aantal van de ledenterugloop licht de penningmeester toe dat 66 leden
zich vorig jaar afgemeld hebben, waarschijnlijk mede door het invoeren van de automatische incasso.
Vorig jaar hebben zich 27 nieuwe leden aangemeld.
Sinds 2010 heeft de KNOB 300 leden verloren. Dit komt waarschijnlijk door vergrijzing, het bestuur
zet dan ook versterkt in op het werven van jonge leden.
5.3. Voorgenomen koers en activiteiten
Henk Jansen licht toe dat het bestuur verkennende gesprekken ter samenwerking voert met
zusterorganisaties SBN, NVMz, Erfgoedacademie, Cascade en Heemschut.
De studiedagen van de KNOB worden ingezet ter kennisuitwisseling, maar soms ook ter
belangenbehartiging van cultureel erfgoed zoals in het geval van de instandhoudingsplicht. De heer
Jansen noemt de voor 2016 geplande studiedagen: 23 september 2016 Kerkelijke architectuur, najaar
2016 Fouten bij restaureren, 2 december 2016 Krimp. Na 2017 staan op de agenda van de KNOB:
Omgevingswet, KNOB Stimuleringsprijs, duurzaamheid: energie en materiaal gebruik in de
monumentenzorg, en wordt verkend of er studiedagen te ontwikkelen zijn over landschap en groen,
historische waterwerken en de restauratie van het Binnenhofcomplex.
6. Wat verder ter tafel komt
Er worden geen verdere agendapunten ter tafel gebracht.
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7. Rondvraag
De heer Diderich mist het onderdeel ‘excursie’ dat bij eerdere studiedagen van de KNOB een vast
programmadeel was, met een toelichting van een bewoner en een restaurateur.
De voorzitter antwoordt dat het bestuur deze suggestie ter harte neemt en ook met de
zusterorganisaties bespreekt.
Een lid constateert dat er weinig aandacht voor gebruik van staal en ijzer in de monumentenzorg is.
Kan de KNOB daar een lezing over organiseren?
Een ander lid doet de suggestie om in de voorbereiding op de studiedag Fouten bij restaureren de
verandering van de restauratiefilosofie mee te nemen? De heer Jansen antwoordt dat dit thema niet
bij de eerstvolgende studiedag Fouten bij restaureren aan de orde zal komen. Het bestuur heeft
reeds besproken hier wellicht bij een volgende studiedag aandacht aan te besteden.
Er wordt opgemerkt dat de studiedag Historisch Hout zeer aansprekend was, zowel de kwaliteit van
de lezingen en het themanummer van het Bulletin als de locatie.
Nu worden de studiedagen doordeweeks georganiseerd. Zou dat in de toekomst ook in het weekend
kunnen?
8. Sluiting
De vergadering wordt gesloten.
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