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VERENIGING TIMMERWERK RESTAURATIE 

JAARVERSLAG ACTIVITEITEN 2017 
 

Bestuur 
Het bestuur bestond in 2017 uit:  
- Harry Klunder  voorzitter (tot 1 mei 2017) 
- Kasper Burgy  algemeen bestuurslid en Technische Commissie 
- Claudio Cuppens algemeen bestuurslid 
- Glenn Pronk  penningmeester/secretaris (en voorzitter vanaf 1 mei 2017) 
Er worden in 2017 drie bestuursvergaderingen gehouden op 6 februari, 26 juni en 2 oktober. 
 
Leden 
De VTR telt eind 2017,  9 leden: 

 Bouwbedrijf Hoffman BV, Beltrum 

 Bouw- en Aannemingsbedrijf Kneppers BV, Amsterdam 

 Burgy Bouwbedrijf BV, Leiden  

 Timmerfabriek J. van de Plas, Udenhout  

 Hanzebouw uit Zwolle  

 Timmerfabriek Henk Alferink uit Nieuw-Amsterdam  

 Cuppens+Zn Timmerfabriek B.V. uit Nijmegen 

 Bouw- en Restauratiebedrijf Van de Burgt & Strooij B.V. uit Amersfoort 

 Pronk Restauratie BV uit Warmenhuizen 
 

Activiteiten bestuur 2017 
 

- Onderzoek samenwerking leidekkers en steenhouwers 
Er vinden meerdere gesprekken plaats met afgevaardigden van de Nederlandse Vereniging 
van Leidekkers (NVVL) en de Vereniging van Restauratie Steenhouwers (VRS) waarin serieus 
wordt gekeken of een intensieve samenwerking van deze drie kleine brancheverenigingen 
tot de mogelijkheden behoort. Helaas wijst de NVVL een concreet samenwerkingsvoorstel af, 
waardoor dit traject spaak loopt. 
 

- Brainstorm ledenwerving 
Op 6 februari vindt een extra ledenbijeenkomst plaats om te spreken over ledenwerving. In 
2017 sluiten zich geen nieuwe bedrijven aan bij de VTR, er is wel contact van diverse 
bestuursleden en het secretariaat met meerdere geïnteresseerde bedrijven. De heer Jaap 
Smits van Houtex is bereid om bij bezoeken aan timmerfabrieken informatie en de brochure 
van de VTR beschikbaar te stellen. 
 

- Nieuwe lidmaatschapsregels 
In de ledenvergadering op 7 november wordt besloten dat per 1 januari 2018 nieuwe regels 
zullen gelden voor VTR-leden. Bedrijven die nog niet gecertificeerd zijn, krijgen een termijn 
van 2 jaar om het traject af te ronden. Gedurende deze tijd worden de bedrijven niet 
gepubliceerd op de site van de VTR en betalen zij 50% van de VTR-contributie. Dit maakt het 
voor nieuwe bedrijven aantrekkelijker om zich aan te sluiten. Voor de buitenwacht wordt het 
onderscheid tussen gecertificeerde leden en aspiranten duidelijker. Verder wordt de regel 
ingevoerd dat alle leden voortaan minimaal één maal per jaar een ledenvergadering met 
bijbehorende lezing/excursie bij te wonen. 
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- Rapport ‘Naar een duurzame instandhouding van 
het gebouwde erfgoed’ 
De Vakgroep Restauratie en de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie 
hebben het initiatief genomen om een visiedocument op te stellen, waarin de toekomst van 
de erfgoedsector wordt geschetst. Een groep van 11 gespecialiseerde brancheverenigingen, 
waaronder de VTR, sluit zich hierbij aan. Deze groep zal zich presenteren als het Platform 
Gespecialiseerde Aannemers (platform GA). Het rapport wordt op 21 maart aangeboden aan 
minister Jet Bussemaker van OCW. Een deel van de knelpunten zal worden meegenomen in 
het project ‘Erfgoed Telt’; een onderzoekstraject van OCW en RCE waarin wordt gekeken of 
een herijking van het monumentenbeleid, na de invoering van het beleid ‘Modernisering 
Monumentenzorg’ in 2009, nodig is. 
 

- EIB-onderzoek Platform GA Restauratie 
Bij dit platform zijn 11 branchegroepen aangesloten, waaronder de VTR. Eind 2017 wordt 
aan alle leden van de 11 branchegroepen gevraagd om informatie over omzet, arbeid, 
scholing en certificering te verstrekken. Deze gegevens zijn nodig om de grote groep van 
gespecialiseerde aannemers beter te kunnen profileren, o.a. in de lobby naar politiek Den 
Haag en in overleggen met OCW en RCE. Het eindrapport wordt begin 2018 verwacht. 
 

- Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) 
Het in 2014 gestarte project, dat ten doel heeft om de versnipperde restauratieopleidingen 
in ons land efficiënter te organiseren, loopt door tot september 2018. De VTR is hier als 
partner aan verbonden en spant zich mede in om de doelstellingen te bereiken. In 2017 stapt 
VTR-voorzitter Harry Klunder over naar het bestuur van de nieuwe stichting NCE. In deze 
stichting worden de projectresultaten geborgd voor de toekomst. 
 

- Branchegroepenoverleg ERM 
De ERM organiseert met ingang van 1 januari 2007 de bijeenkomsten van de 
branchegroepen. In 2017 hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden: op 19 april en op 15 
november (bij ERM in Gouda). De VTR is vertegenwoordigd in deze grote groep van ca. 15 
brancheverenigingen, die werkzaam zijn in de uitvoerende restauratiebouw. Er wordt 
gesproken over de diverse uitvoeringsrichtlijnen, de BRIM-herziening en verdere ERM-
activiteiten. 
  

Technische Commissie 
Deze commissie rapporteert aan bestuur en ledenvergadering. De TC bestaat in 2017 uit: 
- Kasper Burgy (TC-voorzitter) 
- Han van Wijk (tot 1 april 2017) 
- Gert Jan Vonk 
De TC vergaderde in 2017 op 6 februari en op 2 oktober (in combinatie met het bestuur) over de 
geactualiseerde BRL & URL Instandhoudingstechnologie. Hoewel de URL gereed is, zijn er toch 
punten, die verduidelijking of aanpassing behoeven. In 2017 is een inventarisatie van deze punten 
door het CCvD van de stichting ERM van commentaar voorzien. De opmerkingen zullen worden 
verwerkt en in 2018 opnieuw worden ingebracht ter goedkeuring bij de ERM/ De TC begeleidt dit 
vanuit de VTR.  
 
Bestuurs- en lidmaatschapsaangelegenheden 
 

- Certificering BRL 5020 
Eind 2017 telt de VTR 6 gecertificeerde leden en 3 aspirant-leden. Alferink, Pronk en 
Kneppers zijn bezig met het certificeringstraject en derhalve aspirant-lid. Per 1 april 2017  
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heeft Van Wijk Houtindustrie het lidmaatschap van de VTR opgezegd. Het bedrijf geeft aan 
dat er door opdrachtgevers nauwelijks wordt gevraagd om het VTR-certificaat. 
 

- Zittingsschema bestuur 
In 2017 treedt voorzitter Harry Klunder af. De nieuwe voorzitter wordt Glenn Pronk. Er wordt 
geen nieuw bestuurslid geïnstalleerd. Gelet op het kleine aantal leden, kan het bestuur met 3 
personen functioneren. 
 

- Lidmaatschap Platform Gespecialiseerde Aannemers Restauratie 
De VTR is sinds 2017 aangesloten bij dit platform, waar in totaal 11 branchegroepen lid van 
zijn. 
 

- Secretariaatsvoering 
Het ambtelijk secretariaat van de vereniging wordt (freelance) gevoerd door Agnes van 
Alphen. Gedurende 40 weken per jaar wordt zij voor gemiddeld ca. 4 uur per week 
ingeschakeld.  

 
Ledenvergadering 
In 2017 vinden twee ledenvergaderingen plaats.  
 

- Op 11 april bij B.V Bouwbedrijf Hoffman Beltrum. Bij deze vergadering zijn 7 personen 
aanwezig. Er wordt een rondleiding gegeven in het bedrijf en in de opslag van historische 
bouwmaterialen. Ook wordt een proefopstelling met Accoya bekeken. Na afloop van de 
vergadering geeft Ralf van Rijn van Stolker Glas een presentatie. Het bedrijf heeft diverse 
producten voor monumentale panden ontwikkeld.  

- Op 7 november bij SHR en SKH in Wageningen. Bij deze vergadering zijn 9 personen 
aanwezig. Er vindt een uitgebreide rondleiding plaats in de laboratoria van SHR door Jos 
Creemers.  
 

In de vergaderingen wordt verslag gedaan van de activiteiten, die aan de hand van het door de leden 
in de najaarsvergadering van 2016 goedgekeurde beleidsplan, door het bestuur zijn verricht. Voorts 
worden in de voorjaarsledenvergadering de jaarstukken van het voorafgaande jaar goedgekeurd en 
tevens de begroting en het beleidsplan voor het komende jaar goedgekeurd. 
 
PR en communicatie 
 
Communicatie via website en social media 
De website trekt gemiddeld 2368 bezoekers per maand, een stijging van ruim 30%. Er worden 
jaarlijks ca. 9 nieuwsbrieven verstuurd aan een groot adresbestand van ca. 2600 
erfgoedprofessionals. De leden leveren bij toerbeurt informatie hiervoor aan.  
 
Gemiddeld websitebezoek: 
2017:    2368 per maand   2016: 1595 per maand 
2015:  1746 per maand    2014:  870 per maand 
2013:  770 per maand    2012:  550 per maand. 
 

In 2017 is de VTR gestopt met LinkedIn en Twitter. Het inschakelen van externe hulp hiervoor (Els 

Arends) is te kostbaar, gelet op het kleine aantal leden. De accounts kunnen in de toekomst weer 

worden geactiveerd.         AvA/VTR2018/010 


