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Nieuwegein, 14 mei 2018
Geacht Bestuur,
In onze brief van 20 maart 2018 hebben wij u al beargumenteerd waarom wij van mening zijn dat de
Werkgroep Monumentale Kunst gelijk de commissies een plaats in de nieuw te vormen Raad van
Toezicht van Heemschut zou behoren te krijgen.
De Werkgroep kan zich daarom niet vinden in uw afwijzende brief van 28 april 2018. U schrijft dat de
verdienste van de WMK groot is; sterker nog u beschouwt onze activiteiten als een succesverhaal.
Een door u ingestelde, themagebonden werkgroep, die zoveel landelijk dekkende projecten onder
handen heeft, allen inhoudelijk passend binnen het werk en doel van onze vereniging. Waarom dan
toch strak vasthouden aan de aloude geografische structuur van de commissies en niet toekomst
gericht te denken en themagebonden werkgroepen ook een plaats te geven en zich daarmee
vertegenwoordigd te voelen binnen de Raad van Toezicht?
In al onze projecten zet de WMK op positieve wijze Heemschut op de kaart. Het ene project heeft
een langere doorlooptijd dan het andere. Soms moet er veel werk worden verzet om alle partijen te
overtuigen van het belang van behoud van een kunstwerk en kost het zoeken naar een
herbestemming en de middelen voor herplaatsing tijd. Heel veel projecten kunnen we succesvol
afsluiten.
De Werkgroep Monumentale Kunst wil bij haar werk graag samenwerken met de commissies. Waar
wij ondanks jaarverslagen, informatie op de website van Heemschut, publicaties in het tijdschrift en
op facebook van Heemschut, voor sommigen toch nog onbekend zijn, willen we graag uitleg geven
over ons werk en samenwerken in lopende en toekomstige projecten en onze specialistische kennis
ter beschikking stellen.
De Werkgroep Monumentale Kunst richt zich via u tot de Algemene Vergadering van Leden met een
amendement op de statutenwijziging, die op 1 juni aanstaande ter stemming zal worden gebracht.
Met vriendelijke groet,

Werkgroep Monumentale Kunst
Ruud Kuipers

Amendement op de concept statuten
De WMK stelt aan de Algemene Vergadering van Leden van erfgoedvereniging Bond Heemschut voor
om in art. 8, lid 4 van de concept statuten in te voegen de zinsnede ‘en elke door het bestuur
ingestelde themagebonden werkgroep’.

En indien dit amendement wordt aangenomen door de Algemene Vergadering van Leden dan
impliceert dit ook dat dit waar nodig doorgevoerd moet worden in de overige artikelen van de
statuten en het huishoudelijk reglement.
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