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CONCEPT - Verslag van de Algemene Vergadering van Leden Erfgoedvereniging Bond  
Heemschut gehouden op vrijdag 17 januari 2020 in Molen de Ster in Utrecht 
________________________________________________________________________________  
Aanwezig uit het bestuur:  
de heer H. Hellegers  voorzitter 
de heer H. Dirkx  secretaris 
de heer P. Doolaard  penningmeester  
de heer B. van der Maat beoogd penningmeester 
de heer E. de Iongh   lid 
de heer P. van Schravendijk lid 
 
de heer K. Loeff   directeur  
mevrouw A. van Kampen verslag  
 
en verder 67 leden van de vereniging  
________________________________________________________________________________  
 
1.  Opening   
De voorzitter, de heer H. Hellegers, opent de vergadering om 15.00 uur en heet allen van harte 
welkom bij deze Algemene Vergadering van Leden met aansluitend de Nieuwjaarsbijeenkomst. Deze 
vergadering is een extra AVL. De aanleiding hiervoor is de benoeming van een nieuwe 
penningmeester.  Het bestuur maakt van de gelegenheid graag gebruik om het concept beleidsplan 
2020-2024 aan de vergadering voor te leggen.  
 
Er zijn geen opmerkingen over de agenda. De agenda wordt vastgesteld.  
 
2.  Mededelingen  
Het trieste bericht is ontvangen dat Martin Blom is overleden. De heer Blom was penningmeester 
van de Vereniging tussen 2010 en 2015. Op dit moment vindt de uitvaart plaats in Nieuwegein.  
Er wordt een moment van stilte gehouden om de heer Blom te gedenken.  
  
Christian Pfeiffer is afgelopen november tijdens het Nationaal Monumentencongres in Deventer 
uitgeroepen tot Monumententalent. Hij was een van de drie finalisten. Alle facetten van het erfgoed 
komen bij hem samen. Als ambachtsman, vakman en vrijwilliger, als molenaar, als ondernemende 
jeneverstoker met eigen merk in een herbestemde kerk. Als molenaar leidt hij actief mensen op en 
geeft kennis door en als beleidsmedewerker bij Heemschut weet Christian vrijwilligers goed uit te 
rusten. Vanuit Heemschut, maar ook als raadslid in Weesp, zorgt hij dat erfgoed op de politieke 
agenda staat. 
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De prijs is 7 november 2019 op het Nationaal Monumentencongres in Deventer uitgereikt door 
juryvoorzitter Susan Lammers, algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en 
Eelco van der Lingen, directeur Mondriaan Fonds. Christian Pfeiffer krijgt een beeldje en een 
persoonlijk ontwikkelingstraject ter waarde van 7.000 euro aangeboden door het Mondriaan Fonds. 

De voorzitter roept Christian naar voren en overhandigt hem een bon voor een overnachting in 
historisch erfgoed. De vergadering feliciteert Christian met een hartelijk applaus.  

3.  Ingekomen stukken  
- Er zijn geen ingekomen stukken.  
 
4. Vaststelling verslag vorige vergadering 
- Verslag van de AVL van 28 juni 2019 in Harderwijk.  
 
Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de notulist.   
 
5. Aftreden, benoemingen en herbenoemingen  
 
Bestuur: 
 
- Aftreden 
De heer Peter Doolaard treedt af als penningmeester. De voorzitter dankt de heer Doolaard voor al 
het werk wat hij voor Heemschut heeft verzet en voor het langer aanblijven in het bestuur om een 
goede opvolging mogelijk te maken. Een mooie  bos bloemen wordt aan Peter Doolaard 
overhandigd.   
 
- Benoeming 
Op voordracht van de Raad van Toezicht krachtens artikel 5, lid 3 onder a. van de statuten wordt de 
heer Ben van der Maat voorgedragen als bestuurslid in de functie van penningmeester. Er zijn geen 
tegenkandidaten ex artikel 5 lid onder b. van de statuten gesteld. 
 
De heer van der Maat stelt zich voor. Ben heeft 35 jaar geleden fiscaal recht gestudeerd, is werkzaam 
bij de ING Bank en met Heemschut in contact gekomen via een procedure in Groningen waarbij 
assistentie is verleend door Heemschut. Na een gesprek met Eefje van Duin is hij lid geworden van de 
commissie Groningen en door haar tevens meteen benaderd voor de vacature van penningmeester 
voor het bestuur. De voorzitter spreekt de wens uit voor een vruchtbare samenwerking. 
 
De vergadering stemt per acclamatie met de benoeming van Ben van der Maat tot penningmeester 
van Heemschut. 
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Raad van Toezicht: 
 
Benoeming 
 
-  Op grond van artikel  8 lid 2 van de statuten wordt voorgesteld de heer mr. J.C. van Oordt te 

benoemen als lid van de Raad van Toezicht namens de commissie Zuid-Holland. De heer van 
Oordt is niet aanwezig.  

-  Op grond van artikel 8 lid 2 van de statuten wordt voorgesteld de heer F. Schouten te benoemen 
als lid van de RvT namens de commissie Drenthe. De heer Schouten stelt zich voor. De heer 
Schouten is o.a. voormalig directeur van de opleiding museummedewerkers van de Reinwardt 
Academie en lector cultuurtoerisme aan de NHTV. Hij heeft een aantal jaren voor Unesco 
gewerkt als consultant in met name Zuid-Oost Azië. Sinds zijn pensionering woont hij in Drenthe 
en heeft geholpen met de tot standkoming van het Geopark Hondsrug. 

 
De vergadering stemt in per acclamatie voor beide benoemingen. De voorzitter feliciteert beiden en 
wenst hen veel succes.  
 
6. Beleidsplan 
 
Het conceptbeleidsplan 2020-2024 ligt voor. Het nieuwe bestuur heeft het opstellen van een nieuw 
beleidsplan als een van zijn eerste taken op zich genomen.  Vaststelling zal plaats vinden in de 
reguliere AVL van vrijdag 12 juni a.s. in Tilburg. Het plan wat nu voor ligt is een eerste opzet, de 
voorzitter hoopt op reacties, een gedachtewisseling over de richting die Heemschut volgens de leden 
uit zou kunnen gaan. Waar staan wij voor, wat is onze positie in de erfgoedwereld, waar staan wij 
over 15 a 20 jaar, welke taak is voor ons weggelegd? Dit alles uiteraard in relatie tot de financiën die 
tot onze beschikking staan en afhankelijk van de hulp van de vrijwilligers die de vereniging draaiende 
houden.  
 
Elsa Gorter en Caroline Koldeweij, PR leden van de commissie Noord-Holland en Amsterdam, hebben 
op verzoek van het bestuur, de overige commissies bezocht om tot aanbevelingen op het PR-vlak te 
komen. Een aantal uitkomsten zijn met het bestuur besproken en het bestuur gaat hier graag mee 
aan de slag. Er is nagedacht over de sterke en zwakke kanten van onze vereniging. Als sterke kant 
wordt o.a. genoemd de professionaliteit van de vrijwilligers die zich inzetten voor de vereniging, het 
fraaie tijdschrift en het goed bekend staan van Heemschut in de erfgoedwereld. Heemschut wordt 
veelvuldig om advies gevraagd. Er zijn voldoende financiële middelen om het landelijk bureau met 
2,1 FTE te onderhouden, zij kunnen de vrijwilligers op vele vlakken ondersteunen.  
 
Als minder goede kant wordt genoemd dat het vaak niet lukt om jonge enthousiaste vrijwilligers voor 
langere tijd aan ons te binden. Het lukt niet om voor alle plekken deskundige vrijwilligers te vinden. 
We moeten voorzichtig zijn met nieuwe ambities, deze kosten tijd en inzet. Niet te veel tegelijk willen 
en ook niet te veel ad-hoc maar hoofdlijnen volgen.  
 
De eerste lijn in het beleidsplan is om in te zetten op professionalisering van het vrijwilligersnetwerk 
en de tweede beleidslijn betreft het verder uitbouwen van de vereniging.  
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De aankoop van het Korenmetershuisje zal worden onderzocht. De gemeente Amsterdam, eigenaar 
van het Korenmetershuisje, wil het pand afstoten. Het Korenmetershuis is een prima beeldmerk en 
biedt kansen voor publiciteit en bekendheid van Heemschut. 
 
Verder wordt nog nadere samenwerking en bundeling van activiteiten met andere organisaties 
genoemd. Om meer taken op te kunnen pakken is extra capaciteit nodig. Dit vergt een financiële en 
personele investering in de toekomst. Als we verantwoord willen investeren in de toekomst zullen 
wij moeten inzetten op het verwerven van fondsen.  
 
De voorzitter verzoekt de vergadering op dit stuk te reageren en deelt mee dat reacties ook 
schriftelijk ingestuurd kunnen worden.  
 
De heer Gijs van Elk stelt voor om meer aandacht te besteden aan het begeleiden van 
monumenteneigenaren. In Overijssel hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden met 
monumenteneigenaren om onderwerpen als duurzaamheid en subsidies te bespreken. De eigenaren 
hebben dit als zeer zinvol ervaren. Wat kan Heemschut voor monumenteneigenaren betekenen? De 
voorzitter dankt voor deze suggestie.  
 
De heer Henk Jan Derksen noemt om niet in te zetten op mobiel erfgoed maar om in te zetten op 
bescherming van gemeentelijke dorpsgezichten. Er is sluipenderwijs veel verloren gegaan.  
 
Met betrekking tot verwerving van het Korenmetershuis spreekt hij zijn zorg uit over de kosten voor 
onderhoud en is van mening dat een vereniging als bijvoorbeeld Hendrick de Keyser beter uitgerust is 
om aan te kopen. Hij is wel verheugd dat Heemschut kantoor wil blijven houden in een monument 
en niet zoals de RCE naar nieuwbouw uitwijkt. De voorzitter noemt dat de gemeente Amsterdam 
eigen panden wil verkopen, waaronder het Korenmetershuis. De mogelijkheid om aan te kopen 
wordt daarom serieus onderzocht, waarbij de kwestie van het onderhoud bij de afweging zeker 
meegenomen zal worden.  
 
De heer Eric Nijhof doet de suggestie om contact te leggen met erfgoedopleidingen om zodoende 
jongeren te interesseren en kennis te laten maken met het werk van Heemschut. Deze suggestie zal 
verder uitgewerkt worden.  
 
Mevrouw Hetty Laverman stelt voor om de samenwerking met andere erfgoedorganisaties lokaal of 
regionaal te intensiveren om zodoende van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen.  
 
De heer Jezeer noemt de jonge vrouwelijke gediplomeerde molenaar uit Ede, die met veel 
enthousiasme haar werkzaamheden verricht.  
 
De heer Jan Reijnen merkt op dat in het rivierengebied veel gemeenten zijn zonder 
monumentencommissie. De vrijblijvendheid is daar troef. De voorzitter betreurt dit inderdaad ook, 
maar is bang dat Heemschut daar helaas niet zoveel invloed op kan uitoefenen.  
 
De heer Buurman roept de aanwezigen op om Heemschut 1 op 1 onder de aandacht te brengen bij 
kennissen en vrienden om zodoende nieuwe leden te werven. De vergadering stemt in met applaus.   
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Mevrouw Johanna van der Werff doet de suggestie goed te kijken naar de omschrijving van 
begrippen om zodoende de juiste emotie te treffen, behoud en beschermen zijn termen vanuit een 
achterstandspositie.  
 
Mevrouw Tanje van der Woud stelt, n.a.v. de Heemschut reis waarbij gastcolleges worden gegeven in 
de bus, voor om ook los van een Heemschut reis gastcolleges te geven en zodoende meer mensen op 
de hoogte te brengen van het werk van onze vereniging.  
 
De heer Hans Pluckel noemt dat de verkiezingen er weer aankomen en dat het nu een goed moment 
is om de lobby te versterken en aan de partijen een pamflet te sturen om zodoende het belang van 
de bescherming van het erfgoed in de programma’s op te laten nemen.  
 
Karel Loeff deelt mee dat hier al aan gewerkt wordt, ook via de FIM (Federatie Instandhouding 
Monumenten) waar Heemschut ook aan deelneemt. Gezamenlijk zal er een pleidooi worden 
gehouden om een groot fonds op te richten om het verzakken van Laag Nederland tegen te gaan. 
Belangrijke monumenten, waaronder boerderijen, worden door het verzakken geraakt, het is 
belangrijk het cultuurlandschap op te hogen en dit onder de aandacht te brengen.  
 
7.  Rondvraag  
 
De heer Derksen merkt op dat Heemschut de afgelopen dagen veel in het nieuws is geweest maar 
dat het, ondanks de enorme hoeveelheid publiciteit die hiermee gepaard is gegaan, een vereniging 
als Heemschut niet past om zich te profileren met New Kids in Maaskantje. Zij staan als 
controversieel en beledigend bekend. Karel Loeff komt hier tijdens de vanmiddag volgende 
Nieuwjaarsbijeenkomst op terug.  
 
 
8.  Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 16.00 uur en dankt allen voor hun inbreng.   
  
Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van Leden d.d…………………….  
  
 (voorzitter)           (secretaris)  
 


