Conceptverslag Algemene ledenvergadering 2022
Vrijdag 1 juli 2022, 17.00 – 18.00 uur
Burgerweeshuis, IJsbaanpad 1, Amsterdam
Aansluitend rondleiding door het Burgerweeshuis
Aanwezig: Patrick van der Klooster, Frank van der Hoeven, Maaike Waaldijk, Kees Somer, Jaap Evert
Abrahamse, Christian Bertram, Merlijn Hurx, Noor Mens, Steffen Nijhuis, Eva Röell, Kim Zweerink,
Freek Schmidt, Gabri van Tussenbroek, Bene Colenbrander, Leo Oorschot, Floortje Keijzer, Margreet
Temme, Pieter Baars, Judith Fraune (verslag)
Afwezig met bericht: Korrie Louwes, Bernard Colenbrander, Mauro Smit, Agnes Kooijman, Lara
Schrijver, Manon Fonteijn, Miriam Schneiders, Marie-Thérèse van Thoor
1 Opening
Patrick van der Klooster, vicevoorzitter van de KNOB en leider van BPD Studio en het team
Stadsontwikkelaars, heet de aanwezige leden welkom. Voorzitter Korrie Louwes is vandaag
verhinderd, daarom vertegenwoordigen Frank van der Hoeven, Patrick van der Klooster en Maaike
Waaldijk het bestuur. Patrick vertelt kort over de historie van BPD.
2 Notulen Algemene Ledenvergadering 2021
De aanwezigen stellen de notulen vast.
3 Verantwoording 2021
Inhoudelijk


De online KNOB Collegetours trokken veel deelnemers, al viel aan het einde van het jaar op
dat men minder behoefte had aan online bijeenkomsten. Als de pandemie het toelaat zal
het bestuur in de toekomst weer excursies en studiedagen organiseren.

Bulletin KNOB






De redactie bracht in 2021 vier nummers uit, waaronder het themanummer
Buitenplaatslandschappen op initiatief van redactielid Steffen Nijhuis.
In nummer 2022-2 verschijnt voor het eerst de nieuwe rubriek met afstudeerwerk van
Vlaamse en Nederlandse opleidingen. Deze rubriek verschijnt voortaan elke twee jaar, met
bijdragen van afgestudeerden die meedingen voor de KNOB Stimuleringsprijs.
In december 2022 verschijnt het themanummer Binnenhof met bijdragen van zeven auteurs.
Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering vergaderde de redactie van het Bulletin
KNOB. Voor redactielid Jaap Evert Abrahamse (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) was

dit de laatste redactievergadering, na acht jaar verlaat hij de redactie. Kim Zweerink (MOOI
Noord-Holland) volgt hem op. De redactie bedankt Jaap Evert voor zijn inzet en heet Kim
welkom.
Financieel jaarverslag









De KNOB sluit het boekjaar 2021 af met een verlies van € 15.000 op een begroting van
€ 65.000.
De KNOB maakte kosten voor de uitreiking van de KNOB Stimuleringsprijs, productiekosten
voor het Bulletin, salaris- en bureaukosten, voor verzekeringen van het bestuur en de
jaarlijkse vergadering van redactie en bestuur.
Naast de contributie van de leden ontving de KNOB in 2021 € 1.200 van de TU Delft en
€ 2.000 van het Hendrik Mullerfonds als bijdrage aan het themanummer
Buitenplaatslandschappen en € 2.500 van het UvA Diamond Open Access Fund voor de open
access prestaties van het Bulletin.
In 2021 is het verlies opvallend hoog, maar de KNOB kampt er al jaren mee: het ledenaantal
daalt gestaag, al lijkt het in 2022 te stabiliseren.
Sinds 2015 heeft het bestuur de jaarlijkse contributie niet verhoogd, sindsdien komt de
inflatie uit op 16 %.
De vereniging beschikt over een vermogen van € 45.000 op naam van het Steunfonds KNOB.
Ook als het bestuur dit bedrag zou inzetten voor de lopende kosten houdt de KNOB over
drie jaar op te bestaan.

Kascommissie




De leden van de kascommissie hebben het financieel jaarverslag met de penningmeester
besproken en stellen vast dat de begroting klopt.
Inderdaad geeft de KNOB meer geld uit dan zij ontvangt. Er is nog geen oplossing om dit tij
te keren, maar het bestuur ontwikkelt veelbelovende financiële strategieën.
De ledenvergadering verleent decharge aan de penningmeester en keurt de stukken goed.

4 Begroting 2022 en 2023
2022





Voor 2022 draagt het Steunfonds € 5.000 bij aan de vereniging, waardoor het feitelijke
tekort voor 2022 op € 11.000 wordt begroot.
De kosten voor het Bulletin worden hoger. Reden hiervoor is een energietoeslag die de
drukker rekent en het omvangrijke themanummer Binnenhof. De extra kosten voor dit
themanummer worden door financiële bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en
het Hendrik Mullerfonds gedekt. Het Hendrik Mullerfonds heeft het Bulletin een financiële
bijdrage van in totaal € 12.000 voor de jaren 2022 tot en met 2024 toegezegd. Vanuit het
UvA Diamond Open Access Fund is een bijdrage van € 1.500 begroot.
In 2022 blijven de contributies gelijk.

2023








Het bestuur stelt voor de contributie jaarlijks bij te stellen op basis van de inflatie. De
aanwezige leden geven echter de voorkeur aan een eenmalige grotere stap, namelijk het
verhogen van de jaarlijkse contributie met € 10 voor particulieren, € 25 voor organisaties
en € 2,50 voor studenten ingaande 2023. Dit levert circa € 4.000 euro meer inkomsten per
jaar op.
Het streven is om minimaal drie extra organisaties in het Bulletin te laten adverteren.
De kosten voor het Bulletin zijn voor 2023 lager begroot, ervan uitgaande dat geen (duurder)
themanummer verschijnt. De kosten voor het Bulletin hangen ook af van de meerkosten van
de drukker voor de energietoeslag.
De salariskosten van de bureaumedewerker stijgen licht, conform de CAO van de TU Delft.
Het bestuur streeft naar een nul-begroting voor de boekjaren 2024/2025. Dat is een
ambitieus plan, maar het bestuur hoopt op landelijke regelingen voor open access
publicaties. Tevens is het bestuur van plan het in 2019 opgezette Academisch Platform
nieuw leven in te blazen en academische partners zoals de TU Delft, de TU Eindhoven en de
Rijksuniversiteit Groningen om een financiële bijdrage aan het Academisch Platform te
benaderen.

Voorstel contributieverhoging








Gezien de financiële situatie van de KNOB en het feit dat de contributie sinds 2015 niet is
verhoogd lijkt de aanwezige leden een contributieverhoging per 2023 gepast.
Het bestuur en de redactie willen uiteraard niet dat een contributieverhoging tot
lidmaatschapsopzeggingen leidt. Daarom stuurt het bestuur een brandbrief aan de leden om
de verhoging toe te lichten.
Wellicht zijn leden daarnaast bereid een extra bedrag aan de KNOB te geven.
De particuliere leden van de KNOB hebben gestudeerd en hebben vaak een redelijk
inkomen. Studentleden daarentegen beschikken over een lager inkomen maar hebben wel
hoge woonkosten. Voor studenten verhoogt de KNOB de contributie daarom minimaal.
Besloten wordt een contributieverhoging van € 10 voor particuliere leden (van € 65 naar
€ 75), € 2,50 voor studentleden (van € 30 naar € 32,50) en € 25 voor organisatieleden (van
€ 150 naar € 175).

Rondvraag




Het Bulletin KNOB is voor academici van het vakgebied het enige blad van betekenis. Toch
moet een lidmaatschap van de KNOB meer zijn dan een abonnement op het Bulletin. Wat
kan er gebeuren om het Bondsgevoel weer leven in te blazen? Wat kan een urgentie zijn om
lid te zijn? Hier moet het bestuur over nadenken.
Om de zichtbaarheid van de KNOB bij universiteiten te vergroten kunnen leden altijd extra
nummers van het Bulletin bij het bureau van de KNOB aanvragen, bijvoorbeeld om uit te
delen aan een nieuwe lichting van studenten Architectuurgeschiedenis.

