
Aan: Het Bestuur en de leden van de erfgoedvereniging Bond Heemschut  

 
Betreft: reactie op de bestuurlijke reorganisatievoorstellen van Heemschut 
Uw nota: d.d. 26 februari 2018, hierna te noemen ‘de nota’ 
Ten behoeve van de ledenbijeenkomst op 16 maart 2018 
 
Aangezien ik op 16 maart aanstaande verhinderd ben geef ik hierbij mijn reactie op de 
nota. Daarbij beperk ik mij tot de voorstellen met betrekking tot de Rekencommissie RC 
en de Geschillencommissie. Beide commissies zijn door mij indertijd voorgesteld zie 
mijn notitie van 25 januari 2016, en ter AVL toegelicht. Tevens had ik zitting in de 
voorbereidingsgroep voor het protocol van de RC. 
 

1. Rekencommissie 
De rekeningcommissie RC is ingesteld door en rapporteert uitsluitend aan de AVL. 
Het zeer zorgvuldig geformuleerde protocol (vastgelegd in het Reglement op de 
Rekencommissie) bevat onder meer een nauwkeurige omschrijving van taak, 
bevoegdheid, werkwijze en middelen. De commissie is onafhankelijk! 
Principieel strijdig hiermee is de gedachte dat de Raad van Toezicht RvT die taak al dan 
niet geheel of gedeeltelijk op zich kan nemen. Immers die raad bestaat uit leden 
afkomstig uit de Provinciale Commissies. De beoordeling van de RC strekt zich ook 
daarover uit. Dat is strijdig met het democratisch beginsel dat vordert dat een 
controlerend lichaam niet kan bestaan uit leden die aan die controle onderworpen zijn. 
Wel is het zo dat de RvT er op toe dient te zien dat de uitkomsten/adviezen van de RC 
daadwerkelijk worden geïmplementeerd. 
 

2. Geschillencommissie 
Wat ik mis in de nota is de instelling van een vaste geschillencommissie, bestande uit 
externe leden. Doorgaans drie personen, bij voorkeur juristen. Door mij is dit reeds 
beargumenteerd bepleit in mijn notitie ‘Consistentie en Continuïteit’ van 25 januari 2016. 
Gelet op de voortdurende en elkaar opvolgende juridische en geldverslindende 
procedures waarin het bestuur - en dus de vereniging – is verwikkeld, is een dergelijke 
commissie van groot belang. 
 

3. Statuten 
Voorts ben ik van mening dat het doel van de vereniging weer in de statuten als 
zodanig dient terug te keren. Dit is indertijd ten onrechte daaruit verwijderd en 
opgenomen in het huishoudelijk reglement. Dit is volstrekt onjuist, en ook belangrijk bij 
het verwerven van gelden en in juridische procedures, niet alleen civiel, maar ook 
bestuursrechtelijk. 
 
Dordrecht,12 maart 2018 
Hans Bollebakker 
 
 
 


