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CONCEPT d.d. 5 augustus 2018; inclusief opmerkingen / aanvullingen n.a.v. de consultatie van enkele 

woordvoerders en de gehouden mailronde langs de (oud) bestuursleden.  

Geaccordeerd door het (nieuwe) interim-Bestuur eind juli 2018. 

 

 
 
CONCEPT-Verslag van de Algemene Vergadering van Leden Bond Heemschut   

gehouden op vrijdag 1 juni 2018 in het Stadhuis te Leeuwarden 

______________________________________________________________  

Aanwezig uit het bestuur:  
de heer J.A. van Gils  waarnemend voorzitter  

de heer P. Bosch   secretaris a.i. 

de heer P. Doolaard  penningmeester a.i.  
de heer S. Baggelaar  commissie Amsterdam   

de heer A. van der Spek  commissie Overijssel  

de heer P. Nijhof    commissie Flevoland  

mevrouw E. van Duin  commissie Groningen 
mevrouw P. Voorthuijsen commissie Friesland 

de heer F. van Gessel  commissie Noord-Brabant 

de heer G. Eshuis  commissie Utrecht 
de heer H. Dirkx  commissie Noord-Holland 

de heer A. Drijgers  commissie Zeeland 

de heer J. van Duren  commissie Gelderland 
 

de heer K. Loeff   directeur  

mevrouw A. van Kampen verslag  

 
en 38 leden van de vereniging  

 

________________________________________________________________________________  

1.  Opening   

De voorzitter, de heer J. van Gils, opent de vergadering om 11.00 uur en heet allen van harte welkom 

in de fraaie Oranjezaal in het Stadhuis van Leeuwarden. De voorzitter noemt als eerste dat er dit jaar 
weer veel resultaten zijn bereikt met het beschermingswerk zodat de schoonheid van Nederland weer 

zoveel mogelijk bewaard is gebleven. Bij het overzicht van het jaarverslag zal hier verder op in 

worden gegaan.  

Dit jaar is er heel veel werk verzet door het bestuur aan de wijziging van de bestuursstructuur en de 
statuten. De voorzitter wil met name de secretaris, de heer Bosch en de heer van der Spek hier heel 

hartelijk voor bedanken. Er zitten heel veel vrijwilligersuren van het bestuur in dit project en het 

resultaat zal in de hierop aansluitende vergadering worden besproken.  
 

Het bestuurswerk is ook het afgelopen jaar weer bemoeilijkt door oude kwesties die continu naar 

voren worden gebracht door enkele leden en de drie provinciale commissies, dit heeft heel veel tijd 

gekost en het plezier in het werk niet vergroot. Inzake de Rechtszaak van drie leden tegen de 
vereniging inzake een genomen bestuursbesluit is het bestuur van Heemschut door de Rechtbank in 
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mei jl. in het gelijk gesteld. Het bestuur is nu op de hoogte gesteld dat in hoger beroep zal worden 

gegaan en de voorzitter vindt dit onbegrijpelijk en zeer teleurstellend.   

 

De voorzitter vraagt om instemming van de agenda. De voorzitter stelt vast dat de vergadering op de 
statutair juiste wijze bijeen is geroepen en dat derhalve rechtsgeldig besluiten kunnen worden 

genomen. De heer P. Neukirchen informeert naar het aantal aanwezige leden en het aantal volmachten. 

Op dit moment zijn er 42 leden met in totaal 108 volmachten (Het definitieve aantal werd in de loop 
van de vergadering 51 leden en 110 volmachten; dit is overigens niet ter vergadering meegedeeld).  

De heer Neukirchen vraagt naar het voorstel van de commissie Drenthe, Zuid-Holland en Limburg om 

het aantal toegestane volmachten per lid tot één te beperken om het ronselen van stemmen tegen te 
gaan. De voorzitter antwoordt dat dit nu nog niet zo is vastgelegd in de statuten en dat het bestuur het 

aantal volmachten niet zomaar kan verbieden. Daarnaast merkt hij op dat in de vorige vergaderingen 

het aantal volmachten geen doorslaggevende rol heeft gespeeld.  In het voorstel nieuwe statuten staat 

wel beschreven dat het aantal volmachten tot maximaal één per lid zal worden beperkt.  
 

De heer Erik Nijhof, voorzitter van de rekencommissie vraagt om punt 6 en 7 om te draaien om zo 

vragen over de jaarrekening voor te zijn. De voorzitter stemt hiermee in.   
 

De heer Peter Nijhof vraagt voldoende tijd voor de behandeling van het jaarverslag omdat dit het 

belangrijke inhoudelijke werk van Heemschut betreft. 
 

Mevrouw Van de Noort wil graag uitleggen dat zij van mening is dat de aansluitende vergadering 

betreffende de bestuurlijke reorganisatie met wijziging van de statuten kan worden geschrapt. Zij heeft 

het bestuur twee jaar geleden negatief leren kennen en noemt wangedrag, manipulatie, intimidatie, 
gebrek aan openheid en democratisch gehalte. De integriteit, behoorlijk bestuur en kernwaarden zijn 

volgens haar te grabbel gegooid. Voorts noemt zij dat Natuurmonumenten publiekelijk te schande is 

gezet en geschoffeerd en de afhandeling van de pensioenkwestie. Ook meent zij dat het bestuur een 
provinciale commissie chanteert door geld ontvangen uit legaten niet beschikbaar te stellen aan deze 

commissie zolang de commissie niet deel wenst te nemen aan het bestuur.  

 

Mevrouw van de Noort is daarom van mening dat de voorzitter en bestuursleden niet in de positie zijn 
om de ingrijpende bestuurlijke reorganisatie in gang te zetten. Zij voegt zich bij het standpunt van de 

heer Bollebakker en de commissies Drenthe, Zuid-Holland en Limburg. 

 
De voorzitter dankt mevrouw van de Noort voor haar bijdrage en betreurt haar zienswijze.  

Het bestuur heeft de juiste procedures gevolgd met name voor de wijziging van bestuursstructuur. Er 

zijn het afgelopen jaar drie discussiebijeenkomsten georganiseerd met veel belangstellenden die hun 
mening naar voren hebben kunnen brengen. Ook in deze vergadering kan er weer worden 

gediscussieerd over de statuten.  

 

Mevrouw van de Noort merkt op dat de voorzitter maar niet wil begrijpen dat hij totaal niet integer is 
en deze organisatie heeft laten verworden naar een niet integere, niet professionele organisatie die 

verworden is tot dictatuur.  

De voorzitter is van mening dat mevrouw Van de Noort met haar opmerkingen te ver gaat. De nasleep 
van de pensioenkwestie is een zaak geworden van de Rechtbank, daar is een uitspraak over geweest en 

de Rechtbank heeft het bestuur volledig in het gelijk gesteld.  

De heer van Dalfsen merkt op dat uit het zwijgen van de vergadering er niet vanuit mag worden 
gegaan dat de mening van mevrouw Van de Noort wordt gedeeld. De vergadering stemt in met 

applaus. Mevrouw van de Noort verlaat de vergadering.  
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De heer P. Neukirchen informeert naar het binnengekomen stuk van 15 leden betreffende de fiscale 

aftrek van rijksmonumenten. Dit punt zal geagendeerd worden als agendapunt 10. 

De agenda wordt vastgesteld.  

 

2.  Mededelingen  

 Er zijn geen mededelingen anders dan genoemd bij agendapunt 1.  

  

 3.  Ingekomen stukken  

-  Schrijven d.d. 04-05-2018, dhr. Creemers betreffende pensioenkwestie 

De heer Creemers is niet aanwezig om het stuk toe te lichten zoals gemeld in deze brief, de stukken   
worden ter kennisgeving aangenomen. 

-  Schrijven d.d. 03-05-2018, commissies Dr, Lb en ZH betreffende verzoek aanwijzing leden RvT 

-  Schrijven d.d. 11-05-2018, commissies Dr, Lb en ZH betreffende amendementen over de  concept 

statuten en het Huishoudelijke Reglement 
-  Schrijven d.d. 14-05-2018, werkgroep Monumentale Kunst betreffende amendement concept 

statuten 

-  Advies d.d. 28-05-2018, dhr. Bollebakker inzake statuten / bestuurlijke reorganisatie 
-  Schrijven d.d. 23-05-2018, dhr. Bollebakker inzake statuten / advies AVL 

 

De voorzitter noemt dat alle ingekomen stukken met betrekking tot het voorstel tot wijziging van de 
statuten in de aansluitende vergadering zullen worden behandeld. 

 

4. Verslag van de Algemene Vergadering van Leden van 3 juni 2016  

De voorzitter vraagt naar opmerkingen over dit verslag.   
  

De heer Schravendijk stelt voor bij blz. 2, punt 2 ‘De voorzitter deelt mee dat aangifte is gedaan etc.’  

te wijzigen in ‘De voorzitter deelt mee dat aangifte is gedaan door drie oud-medewerkers wegens 
valsheid in geschrifte.’   

  

Het verslag wordt goedgekeurd met inachtneming van de opmerking van de heer Schravendijk. 

  

5. Jaarverslag 2016  

Ter vaststelling  

  
De heer Loeff  neemt het woord en bedankt als eerste mevrouw Voorthuijsen, voorzitter van de 

commissie Friesland, en mevrouw Gorter, secretaris commissie Noord-Holland, die met hun inzet en 

netwerk deze vergadering in Leeuwarden, Culturele Hoofdstad 2018 mogelijk hebben gemaakt. 
Vervolgens start de PowerPointpresentatie met een korte toelichting op het jaarverslag.  

 

Het ledenaantal is helaas nog steeds (licht) dalende. De heer Loeff roept de leden op om andere 

mensen enthousiast te maken over Heemschut en het lidmaatschap onder de aandacht te brengen. De 
actie in 2017 richting leden om een extra lid te werven heeft niet veel leden opgeleverd. 

  

Verder noemt hij: 
- De formele instelling van de Heemschut-Werkgroep Post ’65 (door het Bestuur) die zich 

in het najaar 2018 zal presenteren met een publicatie tijdens een middag-bijeenkomst op 

woensdag 12 december. 
- De enorme collectie tijdschriften van Heemschut is online op de website geplaatst, dit is 

mogelijk gemaakt door het Henk & Henk fonds.  

- Er is gepleit om erfgoed prominent in de Nationale Omgevingsvisie opgenomen te krijgen.   
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- De heer Loeff heeft namens de FIM (Federatie Instandhouding Monumenten) het pamflet  

Erfgoed in Transitie aan minister van Engelshoven aangeboden.  

- De heer Loeff noemt enkele geslaagde projecten van de commissies waarin prima is 

samengewerkt met het bureau, zoals de kerk in Son en Breugel of het Blauwe Gebouw in 
Tilburg.  Meer treft u aan in het jaarverslag.  

- Er is een waardestelling aangeboden aan de gemeente Tilburg door mevrouw van den 

Dries van de commissie Noord-Brabant, Heemschut zal dit meer gaan doen bij waardevol 
erfgoed. 

- De Werkgroep Monumentale Kunst was ook afgelopen jaar zeer succesvol, zij hebben 

meer dan 80 kunstwerken in heel Nederland onder handen waarvoor ze zich inzetten.  
- De commissie Noord-Holland is, in samenwerking met de Boerderijenstichting Noord-

Holland, Vrienden van de Stolp en het Westfries Genootschap de campagne ‘ Red de 

Stolp’ gestart. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd, een eigen website en een petitie 

opgezet. Dit blijkt ook succesvol richting lokale organisaties.  
- Op het gebied van religieus erfgoed wordt er een project opgezet rond kerkenvisies op 

lokaal niveau om bewustwording te creëren en samen te kijken naar herbestemming.  

- Bescherming van interieur ensembles, er wordt gewerkt met bots proeven, in het volgende 
nummer komt ook een voorbeeld wat er mis kan gaan bij een goed beschermd object.  

- Voor het kerkje in Grou werd met succes de gemeentelijke status aangevraagd door de 

commissie Friesland. Een nieuwbouwplan werd daarmee voorkomen. 
- Vorig jaar is een verkenning uitgevoerd naar Waterschapserfgoed. Op de volgende 

kennisbijeenkomst zal hier verder aandacht aan worden besteed.  

- De heer Loeff en de heer Pfeiffer, beleidsmedewerker, hebben afgelopen alle commissies 

bezocht (op de commissies Drenthe, Limburg en Zuid-Holland na) 
- De heer Gijsbers, zeer gewaardeerd en actief lid van de commissie Gelderland, heeft net 

zoals voorgaande jaren ook afgelopen jaar een bijzondere reis, dit keer naar Noord-

Duitsland georganiseerd.  
 

De heer P. Neukirchen heeft in de vergadering van vorig jaar gepleit voor een discussie over de 

doelstellingen van Heemschut, met name of het beschermen van mobiel erfgoed en losse 

interieurensembles die geen onderdeel zijn van een Gesamtkunstwerk, tot de doelstelling van 
Heemschut behoren. Hij had verwacht dat dit deze vergadering op de agenda zou staan. De voorzitter 

antwoordt dat deze discussie in de aansluitende vergadering ten behoeve van de nieuwe statuten 

gevoerd kan worden.  
 

Voorts vraagt de heer Neukirchen zich af waarom er in het jaarverslag zo weinig over de financiën is 

opgenomen. Hij is van mening dat de financiële positie van Heemschut niet goed is  gezien de 
terugloop van het aantal leden waardoor de afhankelijkheid van het Hulpfonds ieder jaar groter wordt. 

De voorzitter stelt dat het kapitaal van het Hulpfonds nog steeds groeiende is en dat daarom de 

financiële  positie helemaal niet zo slecht is als de heer Neukirchen beweert. Het Hulpfonds behoort 

tot Heemschut. Bij punt 7, het verslag van de rekencommissie zal hier verder op in worden gegaan.  
 

Het jaarverslag 2017 van de erfgoedvereniging Bond Heemschut wordt door de leden conform 

vastgesteld.  
 

 

 

7.  Verslag van de Rekencommissie  

De heer Erik Nijhof, voorzitter van de Rekencommissie neemt het woord. Hij is verheugd dat de 

rekencommissie voor de tweede keer sinds haar bestaan een verslag kan uitbrengen. De 
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rekencommissie heeft de taak om opbouwend kritisch te zijn, bij het verslag zullen er altijd punten 

worden genoemd ter verbetering.  

 

De aanbevelingen van vorig jaar zijn voor een groot deel overgenomen zoals dat nu bij vergaderingen 
van het bestuur het quorum wordt vastgesteld zodat besluiten rechtsgeldig kunnen worden genomen. 

Belangrijk punt van aandacht voor dit jaar is de communicatie tussen het bestuur en de 

rekencommissie, deze is moeizaam verlopen. De toezending van het financieel jaarverslag van 
Heemschut en het Hulpfonds vond pas eind april plaats. Hierdoor en ook door vakanties van de leden 

van de rekencommissie in mei was het niet mogelijk om op tijd met haar bevindingen te komen. De 

rekencommissie zou voor dit jaar duidelijke afspraken officieel willen vastleggen en niet hoeven 
vragen om verslagen, overzichten en vermogensrapportages.  

 

Als laatste deelt de heer Erik Nijhof mee dat de rekencommissie twee vacatures vacant heeft en roept 

de leden op om uit te kijken naar geschikte kandidaten.  
 

De voorzitter dankt de heren Erik Nijhof, Karel Neukirchen en Ben Scholten voor hun werk. De 

voorzitter zegt toe de suggesties na te gaan en te kijken welke gevolgd kunnen worden. De positie van 
de rekencommissie zal aan bod komen bij de aansluitende vergadering over de statuten.  

 

De heer Stoffel complimenteert de rekencommissie met hun uitstekende werk en hij stelt voor om de 
begroting van voorgaande jaren bij te voegen zodat er een vergelijking kan worden gemaakt. De 

voorzitter zegt dit toe.  

 

De heer van Elk sluit zich aan bij de vorige spreker en complimenteert de voorzitter van de 
rekencommissie met het kritische en constructieve verslag. Verder is hij van mening dat er formele 

afspraken moeten komen tussen rekencommissie en bestuur. Ook zou hij graag een managementletter 

door de accountant, als onafhankelijke partij, zien. Zijn laatste verzoek betreft een meerjarenbegroting.  
 

De voorzitter legt uit dat er wel een meerjarenbegroting is, dit is een verplichting van het CBF, 

volgend jaar zal deze bij de stukken gevoegd worden. Er is al een summiere toelichting op de 

jaarrekening, de voorzitter zal nagaan of het zinvol is deze toelichting uit te breiden eventueel met 
directieverslag en/of management rapportage.  

 

De heer van Schravendijk vraagt zich af waarom er een steunfonds is, hij heeft hier vanuit een andere 
organisatie negatieve ervaringen mee met betrekking tot het aanvragen van subsidies. De voorzitter 

legt uit dat het verstandig lijkt om het vermogen uit het zicht te houden, op afstand, met deskundigen 

die zich bezighouden met beleggen zonder de waan van de dag.  
 

De heer P. Neukirchen vind het jammer dat het verslag zo laat is aangeboden en dat dit net als vorig 

jaar vooral veroorzaakt wordt door het gebrek aan communicatie met bestuur en landelijk bureau. De 

rekencommissie krijgt zo niet de gelegenheid zich te ontwikkelen als orgaan van de AVL. Naar zijn 
mening heeft de rekencommissie een andere taak dan de Raad van Toezicht. De commissies Drenthe, 

Limburg en Zuid-Holland hebben er moeite mee dat de lopende rechtszaken een excuus zouden zijn 

voor de werving van nieuwe bestuursleden. Zij zijn eerder van mening dat het bestuur niet zeker is van 
zijn zaak. Als laatste spreekt de heer P. Neukirchen zijn zorg uit over de vacatures in de 

rekencommissie.  

 
De voorzitter zegt toe de communicatie tussen rekencommissie en bestuur te formaliseren. Over de 

werving van nieuwe bestuursleden legt hij uit dat het heel lastig is mogelijke  kandidaten te benaderen 

terwijl er nog rechtszaken spelen, die voelen daar niets voor. Voor wat betreft het benoemen van 
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nieuwe leden voor de rekencommissie zou een extra ALV kunnen worden belegd.  Als laatste wil de 

voorzitter bij de accountant informeren of het mogelijk is eerder met de cijfers te komen.  

 

De heer van Dalfsen merkt op dat onderbelicht is dat voor een grijpstuiver een vracht werk wordt 
verzet en dat dit best wel eens handen en voeten mag krijgen. Dit is een compliment voor alle 

vrijwilligers, voor heel weinig geld wordt heel veel werk verzet. 

 

6. Jaarrekening 2017 

Ter vaststelling en de jaarrekening van de Stichting Heemschut Hulpfonds is ter informatie 

bijgevoegd. 
 De accountant heeft een positieve accountantsverklaring afgegeven d.d. 26 april 2017 voor zowel de 

jaarrekening van de vereniging als de jaarrekening van het Hulpfonds.  

 

De heer P. Neukirchen heeft wat vragen in algemene zin. Voor het eerst gaat de jaarrekening van de 
vereniging gepaard met een toelichting, wat volgens hem ontbreekt is een management rapportage, 

een analyse van positieve en negatieve punten inclusief de risico’s. Voor het Hulpfonds ontbreekt deze 

toelichting in zijn geheel. De heer Neukirchen wil graag meer weten over het financieel beleid van het 
Hulpfonds, omdat het voortbestaan van de Vereniging afhangt van de financiële resultaten van het 

Hulpfonds. Hij pleit ervoor, net als vorig jaar, om de jaarrekening van het Hulpfonds ook ter 

goedkeuring aan de leden voor te leggen. Voorts noemt hij dat het bestuur van het Hulpfonds uit vijf 
personen zou moeten bestaan, de voorzitter, penningmeester en drie leden van buiten, er zijn echter 

twee vacatures.  

 

De voorzitter antwoordt dat er een tweede persoon van buiten is aangetreden en dat er nog één 
vacature te vervullen is. Omdat het Hulpfonds een aparte stichting is, is het niet aan de leden om deze 

jaarrekening goed te keuren. De voorzitter heeft al eerder aangegeven na te zullen gaan wat zinvol is 

aan extra rapportages. Hij vraagt wat dat betreft tijd om te groeien en dit op te pakken, er zijn reeds 
vele stappen in de goede richting gezet.  

 

De jaarrekening van de vereniging en de jaarrekening van het Hulpfonds worden goedgekeurd door de 

AVL bij acclamatie. Aansluitend wordt bij acclamatie tevens décharge verleend aan het bestuur voor 
het gevoerde financiële beleid.  

 

8. Jaarplan 2018 
Ter instemming 

 Het jaarplan ligt voor en de voorzitter vraagt of er nog vragen zijn. 

 
De heer P. Neukirchen vraagt waarom de aandacht voor het agrarisch erfgoed beperkt blijft tot Noord-

Brabant en waarom er geen aandacht is voor de gevolgen van bodemdaling voor het erfgoed.  

 

Voorts wordt bij het punt huisvesting een evaluatie in het vooruitzicht gesteld. Uit de verslagen van 
het bestuur blijkt dat het bestuur overweegt het Korenmetershuis van de gemeente Amsterdam te 

kopen. Hij vindt dat dit gelet op de kosten niet kan zonder overleg met de AVL en dat het Hulpfonds 

hiervoor niet mag worden ingezet. De commissies Drenthe, Limburg en Zuid-Holland verklaren zich 
fel tegen deze aankoop omdat deze op gespannen voet staat met de doelstelling van Heemschut.  

 

De voorzitter antwoordt dat er in alle provincies aandacht is voor het agrarisch erfgoed en noemt 
hierbij als voorbeeld het ‘Red de Stolp’ project in de provincie Noord-Holland.  
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De aankoop van het Korenmetershuis komt straks ter sprake bij het voorstel nieuwe statuten. De heer 

Neukirchen zou graag de uitspraak willen dat het bestuur niet voornemens is het Korenmetershuis aan 

te kopen. De voorzitter antwoordt dat het bestuur dit voornemen niet heeft maar aan het onderzoeken 

is wat verstandig is qua huisvesting. Er is een werkgroep benoemd voor huisvesting en afgewacht gaat 
worden wat daar uitkomt. De heer Stoffel deelt mee dat de gemeente Amsterdam af wil van zijn 

panden waarvoor geen gemeentelijke bestemming is. De heer Stoffel zou het erg vinden als het pand 

wordt verkocht aan een projectontwikkelaar waarbij straks een huur betaald moet worden die niet door 
Heemschut opgebracht kan worden. Hij vindt het heel verstandig van het bestuur om de 

mogelijkheden open te houden en te onderzoeken. Zonder meer nee zeggen wijst hij af.  

 
De AVL stemt in met het jaarplan 2018.  

 

9. Begroting 2017  

Deze is ter kennisname aan de Algemene Vergadering van Leden.  
 

De heer Erik Nijhof wil graag de reservering van 3 ton voor het Hulpfonds uitleggen. Dit is een 

boekhoudkundige verplichting van de stichting aan de vereniging. Deze constructie zal worden 
afgebouwd.  

 

De begroting 2017 wordt ter kennisneming aangenomen.  
 

10.  Extra agendapunt ten behoeve van het onderwerp behoud fiscale aftrek  

Namens 15 leden van Heemschut neemt de heer de Graaf van de commissie Drenthe het woord. Het 

kabinet is voornemens om de aftrekbaarheid van onderhoudskosten van rijksmonumenten in 
particuliere eigendom te vervangen door een nader te bepalen subsidieregeling. De 15 leden 

constateren dat de FIM, waarin ook Heemschut participeert zich inmiddels met het voornemen 

akkoord heeft verklaard. Dit in afwijking van het standpunt dat Heemschut vorig jaar heeft 
ingenomen. Zij zijn van mening dat het standpunt van de FIM ten koste gaat van het 

monumentenbestand en dringen erop aan dat in de AVL wordt besloten dat het bestuur van Heemschut 

in een brief aan de minister kenbaar maakt dat Heemschut van oordeel is dat de bestaande IB-

aftrekregeling moet blijven bestaan. 
 

Mevrouw van Duin van de commissie Groningen deelt mee dat er in Groningen sinds 1 april een pilot 

draait over hoe de nieuwe subsidieregeling eruit zal gaan zien. Op basis van een factuur achteraf is tot 
een bedrag van €35.000,- aan onderhoud 70% gesubsidieerd. Voor alles wat daarboven valt is een SIM 

(subsidie instandhouding monumenten) traject. Dit is een hele simpele regeling. Als deze regeling zo 

doorgevoerd gaat worden (en we weten natuurlijk niet of de 70% overeind blijft) is dit wel heel 
positief, ook voor de grotere eigenaren.  

 

De heer de Graaf reageert dat deze nieuwe regeling wel heel veronderstellend is. In de brief van de 

FIM worden voorwaarden genoemd die niet als zodanig zijn uit te leggen.  
 

De heer P. Neukirchen zegt dat de subsidieregeling wezenlijk anders is, omdat deze waarschijnlijk uit 

zal gaan van een bepaald maximum, het maximum gaat verdeeld worden en als kleine 
monumenteigenaar loop je het risico dat je achterin de rij komt te staan. Met de huidige aftrekregeling 

is dat wezenlijk anders.  

De heer Loeff noemt nog dat de subsidieregeling die in de plaats moet komen van de fiscale aftrek 
gepaard gaat met een bedrag van 25 miljoen extra voor de begroting van het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap. De huidige regeling staat onder druk omdat alle aftrekposten onder druk 
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staan, er zal minder aftrek beschikbaar zijn, het bureau Monumentenpanden van de Belastingdienst is 

opgeheven.  

 

De voorzitter stelt voor bij handopsteking een stemronde te houden over deze kwestie. De stelling 
luidt wie is voor de nieuwe regeling zoals de FIM die voorgesteld heeft. Er zijn 27 leden voor, 7 leden 

tegen en 12 leden onthouden zich van stemming.  

 
De heer P. Neukirchen stelt voor de volmachten in te brengen. Er vindt hierover een nieuwe stemming 

bij handopsteken plaats. Er zijn 2 leden voor een herstemming met volmachten. De overgrote 

meerderheid is tegen en er vindt geen herstemming plaats.  
 

Heemschut blijft zich dus aansluiten bij het FIM standpunt. De heer de Graaf vindt het stuk van de 

FIM beneden peil en de heer van Dalfsen vindt het schrijven ook niet geheel duidelijk. De voorzitter 

zegt toe een brief te sturen aan de FIM met het verzoek de voorwaarden beter te omschrijven.  
 

11. Benoemingen, herbenoemingen en aftreden  

Aftreden 
Dit jaar treden de heer F. Brugman van de commissie Noord-Holland en de heer W. Heijbroek van de 

commissie Zeeland af als bestuurslid. De voorzitter dankt hen beiden voor al het vele werk wat door 

hen is verzet. De heer Brugman blijft lid van de commissie Noord-Holland en de heer Heijbroek blijft 
actief in de redactie van het tijdschrift, de Werkgroep Monumentale Kunst en ook lid van de 

commissie Zeeland. De vergadering bedankt beide heren met een hartelijk applaus.  

 

 Benoeming 
-Benoeming: op grond van artikel 5 lid 2 wordt voorgesteld om de heer A. Drijgers te benoemen 

namens de commissie Zeeland als lid van het Bestuur.  

-Benoeming: op grond van artikel 5 lid 2 wordt voorgesteld om de heer H. Dirkx te benoemen namens 
de commissie Noord-Holland als lid van het Bestuur.  

 

De voorzitter vraagt wie er bezwaar heeft tegen deze benoemingen. Er is geen bezwaar en de 

voorzitter feliciteert de heren met hun benoeming.  
 

12.  Rondvraag  

De heer P. Neukirchen vraagt of de nieuwsbrieven in een aparte rubriek op de website kunnen worden 
opgenomen. De voorzitter lijkt dit een prima idee, dit zal verder worden uitgezocht.  

 

13.  Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 12.30 uur en dankt allen voor hun inbreng.   

  

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van Leden d.d…………………….  
  

  

 
(voorzitter)           (secretaris)  

 


