
	  
	  
	  
Geachte	  leden,	  
	  
Even	  een	  korte	  update	  over	  enkele	  verenigingsaangelegenheden.	  
__________________________________________________________________________________________________	  
	  
Om	  te	  beginnen:	  de	  Jaarvergadering	  2014!	  
Het	  afgelopen	  decennium	  was	  de	  Jaarvergadering	  ongemerkt	  opgeschoven	  okt/nov.	  
Deze	  is	  nu,	  zoals	  reeds	  aangekondigd	  op	  de	  ALV	  okt	  2013,	  een	  half	  jaar	  naar	  voren	  
geplaatst,	  teneinde	  de	  statutaire	  kalenderdatum	  weer	  op	  zijn	  plek	  te	  zetten.	  	  
Vanaf	  nu	  zullen	  de	  jaarvergaderingen	  dus	  medio	  mei/juni	  plaatsvinden.	  
	  
Op	  vrijdag	  6	  juni	  2014	  vindt	  op	  de	  Rijksdienst	  voor	  het	  Cultureel	  Erfgoed	  (RCE)	  te	  
Amersfoort	  de	  jaarlijkse	  Ledenvergadering	  plaats.	  	  
Daaraan	  gekoppeld	  zal	  een	  workshop	  Socratische	  Dialoog	  worden	  gegeven	  door	  Dr.	  
W.	  (Bill)	  Wei,	  programmaleider	  “Duurzaam	  Erfgoed”	  en	  senior	  onderzoeker	  bij	  het	  RCE.	  
(Schrijft	  u	  dit	  meteen	  in	  uw	  agenda!)	  
	  
Een	  klein	  voorproefje	  van	  deze	  zgn.	  Socratische	  Dialoog	  hebben	  we	  al	  gehad	  tijdens	  de	  
Nieuwjaars	  borrel	  bij	  Douwes	  Fine	  Art	  o.l.v.	  Renate	  Postma.	  Deze	  middag	  echter	  zal	  Bill	  
Wei	  een	  ca.	  2	  uur	  durende	  gestructureerde	  workshop	  geven.	  Dit	  is	  meteen	  een	  mooie	  
gelegenheid	  om	  met	  name	  de	  vele	  nieuwe	  leden	  te	  leren	  kennen.	  	  
	  
Het	  nut	  van	  de	  Socratische	  dialoog	  is	  een	  effectievere	  communicatie	  te	  bewerkstelligen	  
tussen	  u	  en	  uw	  cliënten.	  Er	  komen	  nogal	  eens	  misverstanden	  voor	  in	  de	  communicatie	  
tussen	  u	  en	  uw	  cliënt.	  De	  cliënt	  is	  immers	  een	  leek	  op	  uw	  vakgebied	  en	  snapt	  niet	  altijd	  
waarom	  en	  hoe	  een	  object	  gerestaureerd	  wordt	  en	  waarom	  de	  kosten	  soms	  hoger	  zijn	  
dan	  ze	  verwachten.	  De	  juiste	  vraagstellingen	  en	  antwoorden	  leren	  hanteren	  kunnen	  u	  
helpen	  uw	  cliënt	  duidelijk	  te	  maken	  waarom	  het	  goed	  is	  dat	  ze	  iets	  laten	  restaureren.	  
Het	  is	  een	  interessante	  en	  ook	  leuke	  workshop!	  
	  
Het	  RCE	  zit	  op	  het	  Smallepad	  5,	  3811	  MG	  te	  Amersfoort.	  U	  kunt	  dichtbij	  parkeren	  in	  
een	  van	  de	  parkeergarages,	  op	  enkele	  honderden	  meters	  afstand	  van	  het	  RCE.	  	  
Op	  http://www.cultureelerfgoed.nl/contact/routebeschrijving-‐vestiging-‐amersfoort	  
vindt	  u	  een	  routebeschrijving.	  
	  
De	  dag	  zal	  duren	  van	  ca.	  10.30	  tot	  ca.	  16.00	  uur.	  (Jaarvergadering,	  lunch,	  workshop,	  
borrel).	  Een	  programma	  van	  deze	  dag	  volgt	  binnenkort,	  tezamen	  met	  de	  nodige	  kopij	  
voor	  de	  ALV.	  
	  
Dringend	  verzoek:	  	  
Meld	  u	  zich	  s.v.p.	  aan	  (of	  af)	  in	  antwoord	  op	  deze	  mail.	  In	  verband	  met	  de	  organisatie,	  de	  
catering	  en	  het	  aantal	  deelnemers	  aan	  de	  workshop	  (max.	  40)	  wil	  het	  bestuur	  graag	  



weten	  hoeveel	  leden	  er	  komen.	  Voor	  de	  workshop	  mag	  u	  een	  introducé	  meenemen.	  
Hiervoor	  vragen	  wij	  een	  bijdrage	  van	  €8,-‐.	  Maar	  let	  wel:	  wie	  het	  eerst	  komt…	  	  
	  
Voor	  ARA	  leden	  is	  de	  hele	  dag	  GRATIS.	  
___________________________________________________________________________________________________	  
	  
ARA	  Nederland	  richting	  de	  100	  leden!	  
	  
Er	  zijn	  de	  afgelopen	  maanden	  weer	  nieuwe	  leden	  bijgekomen.	  	  
Even	  voorstellen:	  
	  

• Hout	  en	  meubelen:	  Ignas	  van	  Os;	  Hanneke	  Rijks;	  Edwin	  van	  den	  Brink;	  Inske	  
Immink	  

• Steen,	  glas(in	  lood)	  en	  keramiek:	  Marnix	  Kemperman;	  Tim	  Kemperman;	  Daniela	  
Stojkovic;	  Theo	  verboom	  

• Schilderijen:	  Lousco	  Grasman;	  Diede	  verbiest;	  Steven	  Schuurman;	  Jos	  van	  Extel,	  
Leonieke	  Polman,	  Saskia	  van	  der	  Poel,	  

• Klokken:	  Frans	  Schut;	  Henk	  Houkes	  
• Textiel:	  Sadegh	  Memarian,	  
• Metaal:	  Michiel	  Langeveld	  
• Ondersteunende	  Leden:	  Linda	  Gijsber	  (directrice	  De	  Tiendschuur);	  Marjolijn	  

(juriste	  en	  mediator)	  Melkman;	  Tom	  van	  Teylingen	  (webdesigner	  –	  heeft	  de	  ARA	  
website	  gemaakt	  en	  onder	  beheer!),	  Patrice	  Pinguet	  (vertaler),	  	  

	  
Neem	  even	  een	  moment	  en	  surf	  door	  de	  ARA	  website	  www.aranederland.nl	  	  om	  nader	  
kennis	  te	  maken	  met	  deze	  nieuwe	  leden.	  Bovendien,	  mocht	  dat	  aan	  u	  voorbij	  zijn	  gegaan,	  
kunt	  u	  de	  vernieuwingen	  op	  de	  website	  zien,	  met	  o.a.	  een	  Google	  zoekkaart	  met	  “Zoek	  
een	  restaurator	  in	  de	  buurt”.	  
	  
NB:	  Kent	  u	  collega’s	  die	  nog	  geen	  lid	  zijn	  van	  onze	  restauratorenvereniging?	  Nodig	  hen	  
uit	  om	  ook	  lid	  te	  worden!	  Zo	  wordt	  ARA	  steeds	  sterker	  als	  stem	  in	  restauratorenland!	  
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
Huishoudelijk	  Reglement	  
	  
Secretaris	  George	  Boellaard	  heeft	  een	  concept	  Huishoudelijk	  Reglement	  voorbereid	  (zie	  
bijlage).	  Het	  verzoek	  aan	  u	  is	  om	  dit	  concept	  door	  te	  nemen	  en	  uw	  eventuele	  suggesties	  
en	  opmerkingen	  te	  mailen	  naar	  het	  secretariaat	  info@aranederland.nl.	  Alle	  suggesties	  
en	  opmerkingen	  worden	  in	  de	  aanloop	  naar	  de	  Jaarvergadering	  (6	  juni!)	  verwerkt.	  
Tijdens	  de	  ALV	  zal	  het	  worden	  besproken	  en	  zal	  er	  over	  worden	  gestemd.	  Twee	  weken	  
vóór	  de	  ALV	  ontvangt	  u	  de	  definitieve	  versie	  van	  het	  Huishoudelijk	  Reglement.	  	  
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
Heel	  graag	  tot	  ziens	  op	  6	  juni	  aanstaande!	  
	  
Namens	  het	  bestuur,	  
Uw	  voorzitter,	  
	  
Erick	  Douwes	  


