VERENIGING TIMMERWERK RESTAURATIE
JAARVERSLAG ACTIVITEITEN 2019
Bestuur
Het bestuur bestond in 2019 uit:
- Glenn Pronk
voorzitter en penningmeester
- Kasper Burgy
algemeen bestuurslid en Technische Commissie
- Claudio Cuppens
algemeen bestuurslid
Er worden in 2019 twee bestuursvergaderingen gehouden: op 11 maart en 1 oktober.
Leden
De VTR telt eind 2019, 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 2019
-

-

-

Ledenwerving
In 2019 worden actief bedrijven benaderd om lid te worden. Diverse bedrijven worden
uitgenodigd voor de ledenvergaderingen van 21 mei en 12 november. Ook worden diverse
bouwbedrijven, die zijn aangesloten bij de Vakgroep Restauratie, benaderd en worden
enkele timmerfabrieken door VTR-bestuursleden opgebeld/bezocht. Dit leidt in 2019 niet tot
ledenaanwas.
Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE)
Het in 2014 gestarte project Centrum voor RestauratieTechniek, dat ten doel heeft om de
versnipperde restauratieopleidingen in ons land efficiënter te organiseren, wordt afgerond
op 1 september 2018. De projectresultaten zijn ingebracht in de stichting NCE. De nieuwe
opleiding Restauratie Timmeren wordt door NCE m.i.v. het schooljaar 2018-2019 in Breda en
Arnhem georganiseerd i.s.m. Bouwschool Breda, GRC en Graafschap College. Medewerkers
van meerdere VTR-leden volgen deze opleiding. De eerste lichting van deze opleiding
ontvangt op 3 juli 2019 op feestelijke wijze hun diploma. Alle leerlingen zijn geslaagd. In
september 2019 gaat de opleiding Restauratie Timmeren van start in Goes, Amsterdam en
Arnhem. Het NCE ontvangt in 2018 een nieuwe subsidie van de minister van OCW om een
vervolgstap te zetten en in de periode 2018-2021 voor meerdere restauratieambachten
opleidingen te gaan (her)ontwikkelen. Vanuit de VTR is Harry Klunder in het NCE-bestuur
vertegenwoordigd.
Branchegroepenoverleg ERM
De ERM organiseert met ingang van 1 januari 2007 de bijeenkomsten van de
branchegroepen. In 2019 wordt het branchegroepenoverleg gecombineerd met de NCE
Adviesraad. In 2019 hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden: op 17 april en op 20
november (bij ERM in Gouda). De VTR is vertegenwoordigd in deze grote groep van ca. 15
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brancheverenigingen, die werkzaam zijn in de uitvoerende restauratiebouw. Er wordt
gesproken over de diverse uitvoeringsrichtlijnen, toekomstig ondernemerschap en verdere
ERM-activiteiten. Vanuit het NCE worden de deelnemers bijgepraat over het NCE Masterplan
en de stand van zaken betreffende de ontwikkeling en uitvoering van de diverse opleidingen.
De branches worden opgeroepen om de achterban te mobiliseren om de opleidingen gevuld
te krijgen.
ERM
In 2019 neemt Harry van Waveren als voorzitter van de ERM afscheid. Hij wordt opgevolgd
door Jacques Monasch. In 2019 wordt er gewerkt aan een nieuwe versie van URL 4001
Historisch timmerwerk. Kapser Burgy neemt namens de VTR zitting in de
begeleidingscommissie.
Platform Gespecialiseerde Aannemers in de Restauratie.
Het Platform komt bijeen op 17 april, 4 juni en 20 november. Op 15 april organiseert het
platform een werkbezoek van Tweede Kamerlid mevr. Belhaj (D66) aan restauratieproject
Huis Dedel in Den Haag. De VTR is bij de Platform-activiteiten vertegenwoordigd door Glenn
Pronk en/of Kasper Burgy. Onderwerpen die tijdens de vergaderingen aan bod komen, zijn
invulling cultureel ondernemerschap, scholing en opleiding en het vervolg op het programma
Erfgoed Telt.

Bestuurs- en lidmaatschapsaangelegenheden
-

-

-

-

Nieuwe lidmaatschapsregels
In de ledenvergadering van 7 november 2017 is bepaald dat lidbedrijven (aspiranten), die
nog niet gecertificeerd zijn, gedurende een periode van 2 jaar de tijd krijgen e.e.a. af te
ronden. Gedurende deze periode worden de bedrijven niet gepubliceerd op de site van de
VTR en betalen zij 50% van de VTR-contributie. Verder wordt de regel ingevoerd dat alle
leden voortaan minimaal één maal per jaar een ledenvergadering met bijbehorende
lezing/excursie dienen bij te wonen. Het lidmaatschap van Alferink wordt per 31 december
2019 beëindigd.
Zittingsschema bestuur
Voorzitter Glenn Pronk is aftredend en herkiesbaar in 2023, Claudio Cuppens is aftredend en
herkiesbaar in 2021, Kasper Burgy is definitief aftredend in 2021.
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) tot 31 januari gevoerd door
Agnes van Alphen. Per 1 februari volgt Marloes Tiegelaar haar op. Gedurende 40 weken per
jaar wordt zij voor gemiddeld ca. 2 tot 3 uur per week ingeschakeld.

Technische Commissie
De TC bestaat in 2019 uit Kasper Burgy (TC-voorzitter) en Gert Jan Vonk. De TC komt in 2019 niet
bijeen in vergadering. In 2017 en 2018 is een inventarisatie gemaakt van de punten uit de
geactualiseerde BRL 4000 (Onderhoud en Restauratie van Monumenten) en URL 4001 (Historisch
timmerwerk) die nadere verduidelijking of aanpassing behoeven. Het vergt veel tijd om de door de
VTR gemaakte inventarisatie door SKH en CCvD van ERM te laten beoordelen en overnemen. Kasper
Burgy begeleidt dit proces. Voor het overige spelen er in 2019 geen onderwerpen binnen de TC.
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Ledenvergadering
In 2019 vinden twee ledenvergaderingen plaats.
-

-

Op 21 mei bij de Amsterdamtoren op uitnodiging van Aannemingsbedrijf Kneppers B.V. uit
Amsterdam. Bij deze vergadering zijn 8 personen aanwezig, waarvan 3 personen van twee
geïnteresseerde bedrijven in het VTR lidmaatschap.
Op 12 november bij Timmerfabriek J. van de Plas in Udenhout. Bij deze vergadering zijn 9
personen aanwezig, waarvan 1 persoon van een geïnteresseerd bedrijf in het lidmaatschap
van de VTR. Er vindt een uitgebreide rondleiding plaats in de timmerfabriek van Van de Plas.

In de vergaderingen wordt verslag gedaan van de activiteiten, die 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 2200 bezoekers per maand. Er zijn in 2019 8 nieuwbrieven
verstuurd. Na de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) op 25 mei 2018 worden deze nieuwsbrieven alleen nog verstuurd aan personen die
zich hiervoor hebben aangemeld. Daarmee is het adresbestand van ca. 2600 terug gegaan
naar 169 in 2018 en 177 in 2019. Dit blijkt echter weinig invloed te hebben op het website
bezoek.
Gemiddeld websitebezoek:
2019: 2200 per maand
2018: 2800 per maand
2017: 2368 per maand
2016: 1595 per maand
2015: 1746 per maand
2014: 870 per maand
2013: 770 per maand
In 2017 is de VTR gestopt met het plaatsen van berichten op LinkedIn en Twitter. Het
inschakelen van externe hulp hiervoor (Els Arends) bleek te kostbaar, gelet op het kleine
aantal leden. In 2019 worden er op LinkedIn beperkt berichten geplaatst.
Publicaties in relevante vakbladen
In 2019 wordt er met het blad de Timmerfabrikant afspraken gemaakt voor het plaatsen van
twee artikelen. Uiteindelijk wordt in 2019 één artikel geplaatst. Het tweede artikel zal in 2020
verschijnen. In opdracht van de VTR schrijft Els Arends het artikel ‘Trap hangt weer in zijn
fatsoen’, een restauratieproject van Hanzebouw Zwolle. Het doel is om potentiële leden te
bereiken en te informeren over de mogelijkheden rondom professionalisering en
kwaliteitsborging in de erfgoedsector en zo op termijn ledenaanwas te bewerkstelligen.
************

3

