
 

 
 

Heemschut 1911:  “Bescherming van de schoonheid en het historisch ruimtelijk karakter van Nederland in het al-
gemeen en de cultuurmonumenten in het bijzonder.”  

VERSLAG RVT HEEMSCHUT  
ten behoeve van Algemene Vergadering van Leden op 25 juni 2021 
 
 

• Verantwoording RvT periode oktober 2020 tot juni 2021 
 
 

Van:   Raad van Toezicht, Erfgoedvereniging Heemschut 
Aan:   Algemene Vergadering van Leden, Erfgoedvereniging Heemschut  
Datum: 25 juni 2021 
 
Inhoud:  * Taken van de Raad van Toezicht van Erfgoedvereniging Heemschut   1 
  * Werkzaamheden Raad van Toezicht oktober 2020 - juni 2021    2 
  * De Raad van Toezicht van Erfgoedvereniging Heemschut in 2021 e.v.   2 
  * Tot slot          2 
   
Referenties: 1) Statuten Erfgoedvereniging Heemschut september 2018 
  2) Governance Code Cultuur 2019 

3) Reglement Raad van Toezicht Erfgoedvereniging Heemschut mei 2019 
  4) Schematische jaarplanning werkzaamheden Raad van Toezicht 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Dit beknopte verslag van de Raad van Toezicht (RvT) is opgesteld om u inzage te geven in de werkzaamheden 
van de RvT in de periode van oktober 2020 tot en met mei 2021.  
 
In het jaarverslag van Erfgoedvereniging Heemschut kunt u meer terugvinden over de samenstelling van de 
Raad van Toezicht en onze werkzaamheden in uitvoeringsjaar 2020. 
 
 
Taken van de Raad van Toezicht van Erfgoedvereniging Heemschut  
 
Reguliere taken van de Raad van Toezicht: toezicht houden (op het bestuur) 
Wat voornamelijk betekent: beoordelen van de beleidsmatige en financiële verantwoording en adviseren op de 
plannen (missie, visie, strategie, beleidsplan, begroting en jaarverslag). 
 
Daarnaast draagt de Raad van Toezicht het bestuur voor ter benoeming in de Algemene Vergadering van Leden 
(waarbij de RvT elke vier jaar het functioneren grondig beoordeelt, bevindingen in jaarverslag deelt en dan be-
sluit neemt op eventueel herbenoemen) en benoemt de Raad van Toezicht de externe accountant (de accoun-
tant is namelijk onderdeel van ‘toezicht’).  
 
En natuurlijk brengt de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Algemene Vergadering van 
Leden en het bestuur. 
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Werkzaamheden in periode oktober 2020 - juni 2021: 
Specifiek in de periode oktober 2020 tot juni 2021 hebben we het volgende opgepakt: 

- Reageren op het jaarplan 2021, de jaarbegroting 2021, het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020. 
- Nader uitwerken van de samenwerking tussen de Raad van Toezicht, sinds september 2018 actief als 

toezichthoudend orgaan van de vereniging, en de, in de Algemene Ledenvergadering van 29 mei 2015 in 
het leven geroepen, Rekencommissie. 

- Gezamenlijk met de Rekencommissie komen tot een voorstel voor het inrichten van een financiële com-
missie binnen de Raad van Toezicht. 

 
Hebben we naar behoren kunnen werken aan onze taken binnen deze periode? 
Wegens de COVID-19 maatregelen zijn onze vergaderingen nog steeds op afstand (ofwel: digitaal). Dit betekent 
ook dat we de ronde langs de commissies nog steeds niet hebben kunnen opstarten. 
 
Wel hebben we ons kunnen focussen op onze reguliere taken (‘beleidsmatig en financieel kundig toezicht hou-
den op onze mooie vereniging’). En het ontwikkelen van een voorstel met de Rekencommissie om te komen tot 
een financiële commissie binnen de Raad van Toezicht. 
 
 
De Raad van Toezicht van Erfgoedvereniging Heemschut in 2021 en verder 
Tijdens deze Algemene Vergadering van Leden ligt u dan ook het voorstel ter besluitvorming voor om over te 
gaan tot deze financiële commissie (agendapunt 11). 
 
Als u akkoord bent met dit voorstel, dan zullen wij deze financiële commissie inrichten in ons midden. Waarbij 
de mogelijkheid bestaat om aanvullende deskundigheid aan te trekken binnen de speciaal ingerichte financiële 
commissie, bestaande uit niet-RvtT-leden, mocht er behoefte zijn aan verdieping of verbreding van kennis. 
 
Daarnaast hopen wij na de zomer toch echt de rondes langs onze commissies te kunnen opstarten. 
 
 
Tot slot 
Waar we tijdens de AVL in oktober 2020 nog de hoop uitspraken u de volgende AVL weer live te kunnen treffen, 
is dat helaas door de COVID-19 maatregelen nog steeds niet mogelijk. Vandaar ook deze Algemene Vergadering 
van Leden wederom een beknopt schriftelijk verslag, waarin we als Raad van Toezicht u op de hoogte willen 
houden van onze werkzaamheden en onze visie op ons toekomstig functioneren. En laten we open dat we u de 
eerste volgende keer wel weer kunnen ontmoeten! 


