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 Ekehaar, 10 maart 2018  

Aan: 
bestuur en leden van de erfgoedvereniging Bond Heemschut 
P/a Nieuwezijds Kolk 28 
1012 PV Amsterdam 
 
Betreft: uw nota Bestuurlijke Reorganisatie d.d. 26 februari 2018 
De commissies Drenthe, Limburg en Zuid-Holland, brengen in verband met de bespreking van 
bovenvermelde nota op de ledenbijeenkomst van 16 maart a.s. over de bestuurlijke organisatie 
gaarne het volgende onder uw aandacht. 
 

1. Afvaardiging in de Raad van Toezicht van de Werkgroep Monumentale Kunst (WMK) en 
andere door het bestuur ingestelde werkgroepen (pag. 4) is een nieuw voorstel dat niet 
eerder in de plannen was opgenomen. Opvallend is dat de werkgroep later zelfs de status 
moet krijgen van een commissie, hoewel dit geen onderdeel van het voorstel behoort te zijn. 
De argumenten voor dit voorstel ontbreken. De aanvankelijk voorgestelde samenstelling van 
de Raad van Toezicht (RvT) was helder en democratisch door de beperking van de 
vertegenwoordiging in de RvT tot het bestaande landelijk dekkend systeem van op 
geografische basis werkende commissies met een integrale taakstelling op het terrein van de 
erfgoedbescherming. Met toevoeging van de WMK en eventuele andere in te stellen extern 
gerichte thematische werkgroepen die de status van commissies verkrijgen, wordt dit 
systeem doorbroken. Dat leidt tot een ongewenst mengsel van integrale en functionele 
vertegenwoordiging in de RvT. Bij de integrale afweging komen daardoor bepaalde specifieke 
belangen meer aan bod dan andere en een aantal commissieleden is dubbel 
vertegenwoordigd. Dat is in strijd is met het democratisch karakter en het 
gelijkheidsbeginsel. Bovendien wordt het aantal leden waaruit de RvT bestaat daarmee 
ongewis en opent het zelfs de mogelijkheid van verwerving van extra vertegenwoordiging op 
oneigenlijke gronden. Dit voorstel is te meer opmerkelijk, aangezien de nota stelt (pag.10): 
”Wij zien geen reden om - naast de toevoeging vanuit de WMK- de RvT nog uit te breiden 
met niet-commissieleden. 13 (14) is al rijkelijk veel…” Welke de argumenten dan ook zijn die 
aan dit voorstel ten grondslag mogen hebben gelegen, wij, de genoemde commissies wijzen 
dit voorstel resoluut van de hand, aangezien het een ernstig inbreuk is op het heldere en 
afgewogen stelsel van vertegenwoordiging in de RvT dat kenmerkend is voor de 
verenigingsstructuur. 
 

2. Nieuw is ook de mededeling voor te stellen dat de Rekencommissie wordt opgeheven. Zulks 
volgt na de complimenten dat deze tot nu toe uitstekend werk heeft verricht. (pag.14) Het 
enige argument daarvoor is “dat een functionerende RvT - in ieder geval ten dele - de 
taakopdracht van de Rekencommissie overlapt”. Dit is een misvatting en dit ‘argument’ snijdt 
geen hout. De Algemene Vergadering van Leden (AVL) heeft de Rekencommissie ingesteld 
met een totaal andere taak dan de RvT is toebedacht. U allen kent inderdaad de gedegen 
rapportage van de Rekencommissie op specifieke onderdelen van het beleid van het bestuur. 
Aan die diepgang komt een RvT niet toe.  
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De RvT heeft ook niet de middelen en de bevoegdheden van de Rekencommissie, zoals 
vastgelegd in het Reglement op de Rekencommissie om een onderzoek uit te voeren.  
 

3. Ten aanzien van de door ons voorgestelde en steeds door het bestuur afgewezen 
geschillencommissie wordt het volgende voorgesteld: als “er sprake is van een majeur 
verschil van mening in bestuurlijke aangelegenheden zal de AVL voorzien in de gewenste 
arbitrage. Eventueel kan de AVL dan beslissen tot een ad hoc commissie van wijze mannen. 
Wij zouden het om meerdere redenen een stap vooruit vinden als Heemschut op alle 
bestuurlijke niveaus zich committeert aan het vinden van wijze mannen èn vrouwen.  
 
Wij hebben meermaals aangedrongen op het optreden van een dergelijke commissie - 
anders dan het ‘voorstel Wolters’ in de AVL van 3 juni 2016 - in de huidige bestuurlijke crisis, 
laatstelijk in een overleg met een deputatie van het bestuur op 13 maart 2017. Steeds is dat 
door het bestuur als onbespreekbaar afgewezen. Wij zijn verheugd dat dit nu toch als een 
optie wordt beschouwd. Wij relativeren de bestuurlijke impasse geenszins. 
 

4. Het voorstel om in de AVL waarin tot de nieuwe structuur wordt besloten tevens de leden 
van de RvT te benoemen heeft onze volledige instemming. Het argument om niet over te 
gaan tot benoeming van de bestuursleden overtuigt echter allerminst (“in de beperkte tijd 
niet goed mogelijk”). Dit bestuur heeft 2 jaar de tijd gehad om sowieso een nieuwe voorzitter 
en een secretaris ter benoeming door de AVL voor te dragen. Uitstel daarvan kan niet langer 
worden geaccepteerd, laat staan de benoeming van een interim-bestuur uit het huidige. 
Temeer niet, nu daaraan geen enkele beperking in termijn of bevoegdheid wordt verbonden. 
Hier is sprake van een verzuim dat kan ontaarden in misbruik van macht. 
 

De commissies Drenthe, Limburg en Zuid-Holland beperken zich hierbij tot bovenstaande 
kernpunten.  
 
Tot slot verzoeken wij u het bovenstaande ter kennis te brengen van de leden en het tijdpad zoals in 
februari gepresenteerd te verruimen omdat de bijlagen (concept-statuten en reglementen) een week 
voor de geplande overlegdatum van 16 maart nog niet beschikbaar zijn. De beoogde datum van 1 
maart is niet gehaald. Wij hebben begrip voor vertraging, maar vragen u de consequentie – meer tijd 
voor overleg en consultatie - ten volle te aanvaarden ter wille van een zorgvuldige consultatie en het 
verkrijgen van draagvlak in de vereniging bij een omvangrijke stelselwijziging.  
 
Namens de commissies voornoemd, 
Dr. S.B. Ybema, voorzitter commissie Drenthe 
Mr. J.C. van Oordt, voorzitter commissie Zuid-Holland 
Mr. J.L.M. van Susante, voorzitter commissie Limburg 
  
 
PS 
Enkele teksten of delen daarvan in de nota dienen te worden gecorrigeerd, aangezien de tekst niet is 
aangepast aan nadere inzichten en dus tot tegenstrijdigheden leidt: 
– op pagina 7 “Het lidmaatschap van de RvT is voorbehouden aan de voorzitters van de Provinciale 
commissies” dient geschrapt te worden; eveneens gelijke passage op pagina 10. 

 


