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1. Opening
Voorzitter Henri Lenferink verwelkomt de leden en opent de vergadering.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2016
In het jaarverslag wordt de netwerkmiddag van juni 2016 genoemd. Hoe evalueert het bestuur deze
bijeenkomst? De voorzitter deelt mede dat het een leuke middag met veel vaart was, het bestuur wil
meer van dit soort bijeenkomsten, gekoppeld aan andere activiteiten. Een van de suggesties was de
koppeling van een studiedag aan een bezoek op locatie, dat doen we vandaag in Arnhem met een
bezoek aan de restauratie van de Eusebiustoren.
De aanwezigen hebben geen verdere opmerkingen, het verslag wordt vastgesteld.
3. Verantwoording 2016
3.1. Toelichting inhoudelijk jaarverslag 2016
De bestuursleden lichten het inhoudelijk jaarverslag 2016 toe. Daarbij is wat uitgebreider aandacht
voor de studiedagen Krimp in de stad en De stad en kerkenbouw in de late middeleeuwen, de KNOBnetwerkmiddag en de voorbereidingen voor de KNOB Stimuleringsprijs 2015/2016.
Het jaarverslag benoemt verder de contacten die studentbestuursleden met studieverenigingen
hebben gelegd om zo een jonger publiek te bereiken. Tevens komt de oproep van vijftien
erfgoedorganisaties, waaronder de KNOB, gericht aan politieke partijen ter sprake waarin deze
gevraagd werden cultureel erfgoed een plek te geven in hun verkiezingsprogramma.
3.2. Toelichting jaarrekening 2016
Penningmeester Pieter Baars licht de jaarrekening 2016 toe. De KNOB lijdt al een aantal jaren
verlies. Dit tij wil het bestuur o.a. keren door meer studiedagen te organiseren en nieuwe leden met
een actietarief voor studiedagen te werven.
Om structurele kosten te verlagen wil het bestuur het Bulletin KNOB vanaf 2017 op een
kostenbesparende manier laten drukken.
In de jaarrekening van 2016 is een correctie op het eindresultaat gemaakt omdat de factuur van de
TU Delft voor bureaukosten lager uitviel dan begroot. De reden hiervoor is dat het bureau tijdens de

wisseling van de bureaumedewerker twee maanden niet bezet was. Het feitelijk verlies bedraagt
€ 3.900, wat een beter resultaat is dan in voorgaande jaren door deze incidentele meevaller.
Pieter Baars citeert uit het verslag van de kascommissie, bestaande uit Geert Medema en Erwin
Meijers, die de jaarstukken beoordeeld heeft. De kascommissie heeft de jaarrekening 2016 van de
vereniging in orde bevonden, de kascommissie stelt daarom voor décharge aan de penningmeester
voor de jaarrekening 2016 te verlenen. De Algemene Ledenvergadering stemt hiermee in.
4. Bestuurssamenstelling en kascommissie
De studentbestuursleden Jocelyn Kotvis en André van Deursen staan aan het eind van hun termijn.
Het bestuur werft nieuwe studentbestuursleden.
Geert Medema en Erwin Meijers blijven graag leden van de kascommissie. De Algemene
Ledenvergadering stemt hiermee in.
5 Beleid en financiën 2018 (en verder)
5.1. Voorgenomen koers en activiteiten / Begroting 2018
De voorzitter licht drie hoofdlijnen toe die het bestuur de komende tijd wil volgen.
Ten eerste wil het bestuur meer nieuwe leden werven, dit werkt het beste in combinatie met een
studiedag. Op dit moment vinden er jaarlijks twee tot drie studieplaatsen plaats, het bestuur wil de
frequentie verhogen.
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die de studiedagen organiseren, deze werkzaamheden komen
bovenop het reguliere werk van de bestuursleden.
Om het werk van de bestuursleden te verspreiden is ervoor gekozen commissies aan te stellen. Voor
de belangrijkste portefeuilles (denk aan marketing, studiedagen) worden commissies georganiseerd
die samen met het bestuur aan de slag gaan. Hiervoor wordt onder de KNOB-leden en via LinkedIn
geworven en daarnaast worden ook actief leden gevraagd.
De Algemene Ledenvergadering stemt hiermee in, de aanwezigen vinden het een geslaagde manier
om leden te betrekken.
Ten tweede is het bestuur dit jaar begonnen het academisch platform op te zetten, samen met
belangrijke partners uit de academische wereld en enkele andere grote erfgoedorganisaties. Grote
partijen leveren jaarlijks ook een kleine financiële bijdrage aan het academisch platform. Het
academisch platform organiseert een jaarlijkse toogdag om met de deelnemers een gezamenlijke
wetenschapsagenda te bepalen.
Het bestuur hoopt met het academisch platform tevens een goede basis voor het Bulletin KNOB te
leggen dat de afgelopen jaren een zeer goede kwaliteitsontwikkeling heeft getoond. Hierbij hoort
ook de publicatie van Engelstalige artikelen, als toevoeging op de publicatie van Nederlandse
artikelen. Publicaties in het Engels en open access publicatie van artikelen zijn van belang voor de
wetenschappelijke accreditatie van het Bulletin.
Ten derde wil het bestuur het contact met andere erfgoedorganisaties versterken door bijvoorbeeld
gezamenlijke studiedagen te organiseren. Vandaag zien we het resultaat in de vorm van de
samenwerking met de NVMz. Er wordt wel eens genoemd dat sprake kan zijn van verlies van eigen
identiteit bij samenwerking, maar het bestuur van de KNOB ziet een duidelijke meerwaarde in de
vaak versnipperde wereld van erfgoedorganisaties.
De heer Diderich vraagt of het bestuur hierbij ook aan samenwerking met Nederlandstalig België
denkt, zoals de Koninklijke Vereniging voor Woonsteden en Tuinen in België. De voorzitter

antwoordt dat het bestuur contact heeft met onder meer de Vlaamse universiteiten. Ook voor het
Bulletin zijn er meerdere Vlaamse contacten, in de redactie en voor reviewers.
5.2. Bulletin
Hoofdredacteur Marie-Thérèse van Thoor licht toe dat de redactie van het Bulletin KNOB aan haar
onafhankelijkheid hecht, uiteraard samenwerkend met het bestuur. De redactie hecht vooral aan de
kwaliteit van het Bulletin. Een inhoudelijk samengaan met andere tijdschriften of nieuwsbrieven is
niet aan de orde, bij een eventuele verdere samenwerking met zusterorganisaties.
De artikelen in het Bulletin worden ook voortaan in het Nederlands gepubliceerd. Om binnen de
academische wereld te kunnen blijven bestaan is het voor het Bulletin echter belangrijk om ook in
het Engels te publiceren en artikelen open access beschikbaar te stellen.
De peer-review is voor het Bulletin van belang. De redactie werkt samen met enkele
Nederlandstalige reviewers over de grenzen heen.
De redactie staat achter het academisch platform.
Bij haar aantreden heeft Marie-Thérèse van Thoor zich voorgenomen de vormgeving te verbeteren,
het Bulletin regelmatig vier keer per jaar te laten verschijnen en erfgoed breder te benaderen. Met
name de laatste jaren zijn artikelen over landschap, bijvoorbeeld in combinatie met GIS, verschenen.
De redactie wil weer voorop staan met de recensies door zoveel mogelijk goede boeken te
recenseren.
Bij voorkeur brengt de redactie één keer per jaar een themanummer uit, het liefst in combinatie met
een studiedag.
In het Bulletin is in korte tijd helaas drie maal aandacht besteed aan het overlijden van een
prominent KNOB-lid.
5.3. Vaststellen contributie 2018
Het vaststellen van de contributie voor het volgende jaar moet tijdens elke Algemene
Ledenvergadering aan de orde komen. Het bestuur wil de contributietarieven voor 2018
onveranderd laten – en werkt overigens tijdens studiedagen soms ook met ‘actietarieven’ om leden
te werven. Het voorstel voor de bijdragen luidt:
Tarief volledig lid, particulier € 65
Tarief jongeren-lid (t/m 28 jaar) € 30
Tarief instellingen en organisaties: € 150
De Algemene Ledenvergadering stemt in met de contributietarieven.
6. Wat verder ter tafel komt
Er worden geen verdere agendapunten ter tafel gebracht.
7. Rondvraag
De heer Diderich merkt op dat de Algemene Ledenvergadering vandaag erg vroeg gepland stond. Hij
wijst erop dat een later tijdsstip, maar niet de avond, voor leden die in de periferie van Nederland
wonen beter schikt.
Eventbrite, de website waar deelnemers zich voor studiedagen aan dienen te melden, acht hij
beneden de maat, vooral wat betreft het taalgebruik van Eventbrite. Penningmeester Pieter Baars
legt uit dat het bureau sinds vorig jaar met Eventbrite werkt en dat deze manier van administratie
voor de studiedagen de bureaumedewerker en de penningmeester veel werk scheelt. Er is wel
begrip van het bestuur dat het informele taalgebruik niet altijd gepast is.

8. Sluiting
De vergadering wordt gesloten.

