Ledenraad Coöperatie Erfgoed Gelderland
VERSLAG 15-11-2019

Vergadering
Plaats
Datum
Tijdstip

: Ledenraad Coöperatie Erfgoed Gelderland (EG)
: De Lindenberg, Ridderstraat 23, 6511 TM Nijmegen
: 15 november 2019
: 9:20-10:35 uur

Aanwezig:
RvT: Gerdo van Grootheest(GG), Dick Chargois (DC
RvB: Marc Wingens(MW) en Liesbeth Tonckens(LT)
Notulist: Leo Coenders
De getoonde presentaties worden verstrekt aan alle leden (bijlage)
70 leden waren aanwezig + 5 medewerkers van Erfgoed Gelderland
1.
Welkom en vaststellen agenda
Marc Wingens opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden. De vergadering zal zo bondig
mogelijk zijn om daarna aanwezig te zijn bij de Gelderse Landdag.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.
Mededelingen en voorstellen leden
LT meldt dat GG iets later komt, 11:00u begint de Landdag, buttons voor leden, medewerkers extra roosje
Van enkele nieuwe leden wordt m.b.v. de PPT-bijlage een korte introductie gegeven:
- Stoomhoutzagerij Nahuis Groenlo, mooie historische plek, kansen om samen te werken met andere
stoom-leden van de coöperatie.
- Buurt Ede-Veldhuizen, een oud middeleeuws bestuursorgaan, bijgeschreven op de landelijke lijst
immaterieel erfgoed.
- Stevenskerk Nijmegen, heeft zich helaas afgemeld vandaag, prachtige kerk bezig met andere
bestemmingen, mooie verbinding te leggen met andere leden.
3.
Notulen 15-4-2019
De notulen worden per pagina voorgelegd en zonder verdere opmerkingen vastgesteld.
4.
Onderzoek leden waardecreatie (informeren)
LT bespreekt de belangrijkste aspecten van haar onderzoek, de mening van de leden, waar ze mee bezig
zijn en wat we (anders) doen (zie PPT-bijlage) en de website. Vragen? Marianne Bakker Museum Kasteel
Wychen: Kunnen we van toegevoegde waarde zijn door representatie op landelijk niveau? LT: We werken
al veel samen met de landelijke netwerken. Andere provincies zijn zeer geïnteresseerd hoe we dat in
Gelderland georganiseerd hebben.
5.
Werkplan en begroting 2020 (goedkeuring)
LT licht enkele bijzonderheden uit het werkplan 2020 toe:
- Promotie Gelderse Erfgoed.
- Belangen behartigen leden.
- Onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis.
- Bedrijfsvoering van de leden versterken.
Aanvullend het voorstel voor de begroting 2020. Vanuit de leden werd aan het bestuur gevraagd beleid te
bepalen m.b.t. het eigen vermogen. In de begroting is een extra investering in kwaliteit opgenomen. Mede
op basis van het onderzoek wordt een uitbreiding voorgesteld met een functie van Ledenondersteuner
voor één jaar voor € 45.000. Bij de Stichting was geen financiële ruimte hiervoor. Daardoor ontstaat er een
tekort voor de Coöperatie in 2020, welke leidt tot een vermindering van het eigen vermogen.
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Vraag: Waarom willen we de RvT uitbreiden? LT: meer draagvlak voor de inhoudelijke ondersteuning.
Vraag: Komt de medewerker Ledenondersteuning bij de Coöperatie of de Stichting in dienst. LT bij de
Stichting omdat de Coöperatie zelf geen mensen in dienst heeft. Vervolgens worden de kosten vanuit de
Stichting weer doorbelast aan de Coöperatie.
Ben Verheij: In welke beleidsrichting denkt de provincie. MW: We zijn daarover al volop met de provincie in
overleg. Gedeputeerde Peter Drenth moest vandaag in Den Haag zijn (stikstofcrisis) en is vanmiddag
verhinderd. Gedeputeerde is tevreden over de manier waarop e.e.a in Gld is georganiseerd, mooi bottomup. Erfgoed Gelderland heeft besloten om pro-actiever te zijn voor de komende beleidsperiode en zijn
bezig met een notitie voor het College, waarschijnlijk volgende week zal het eerste concept gereed zijn.
Er worden verder geen vragen gesteld en met applaus wordt de begroting 2020 door de ledenraad
goedgekeurd. LT is daar blij mee omdat gisteren al overeenstemming is bereikt met een kandidaat voor de
functie Ledenondersteuner.
6.
Voorstel benoemen nieuw lid van de Raad van Toezicht (goedkeuring)
MW: Mark van der Wolf kon helaas niet aanwezig zijn (buitenland), maar heeft een filmpje gemaakt om
zich te introduceren.
Vervolgens wordt, bijna vergeten, met applaus ingestemd met de benoeming.
MW: Deelt mede dat we van plan zijn om de RvT uit te breiden van 3 naar 5 leden en de werving van twee
extra leden is al in gang gezet. Uiteraard zullen de leden hierbij goed vertegenwoordigd worden.
7.
Criteria lidmaatschap coöperatie (goedkeuring)
MW licht toe waarom wordt voorgesteld om de criteria aan te scherpen (zie PPT-bijlage).
Vraag: Geldt punt 2 (buiten Gelderland) ook voor Veenendaal (is prov. Utrecht)? MW: klopt de HV
Veenendaal staat nu op de nominatie om lid te worden.
Vraag: Bij de criteria horen ook de archieven, die staan er niet bij. LT gaat dit na en past dit zo nodig aan.
Vraag: Zijn er ook criteria voor het royeren van leden. MW kijkt dit na in de statuten en past waar nodig
aan.
Vraag: Waarom niet meer criteria bij punt 2 zetten, is wel erg ruim beschreven? Andere organisaties willen
graag gebruik maken van de voordelen van de coöperatie.
Vraag: Misschien “bijzonder lidmaatschap” invoeren?
MW: Is wel voorstander van iedereen gelijk behandelen, gaat met de voorstellen aan de slag en de
volgende vergadering komen de criteria, en wellicht de statuten weer aan de orde.
8.

Actualiteiten Erfgoed Gelderland
a. Verhaal van GLD: Erfgoedvrijwilliger
Lian van der Zon, zie PPT-bijlage met filmpje. Ter promotie van vrijwilligersfuncties in de
erfgoedsector, zie www.erfgoedvrijwilliger.nl . Website is meer dan een wervingssite, netwerken,
scholing, communicatie, verbinden, bijeenkomsten zoals “Het juiste loket”, februari 2020 met als
thema collectieregistratie en -beheer. Voor de Landdag is er vandaag een Babbelbox en nodigt alle
aanwezigen hiervan gebruik te maken, iedereen die daarvan gebruik maakt krijgt daarvoor een
Erfgoedvrijwilliger-tas.
b. Verhaal van GLD: Preview bijeenkomsten
MW: Ridders van Gelderland zijn compilaties van hun programma’s aan het maken, per regio
worden daarvoor lezingen gehouden gekoppeld aan het te ontwikkelen standaard werk van de
Geschiedenis van Gelderland met erkende auteurs.
Radboud Erfgoed
Prof. Johan Oosterman, Radboud Universiteit, 5 jarenprogramma “Zichtbaar Erfgoed” (zie PPTbijdrage). Digitalisering, postacademische cursussen, publieksactiviteiten, samenwerking met
partners zoals met de Stichting en Coöperatie-leden maar ook vele anderen. In de 2e week van juli
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wordt een summerschool georganiseerd over collecties www.ru.nl/radbouderfgoed en
radbouderfgoed@ru.nl
Vraag: geïnteresseerd in de colleges, wanneer en voor welke regio? Oosterman neemt mee dat de
colleges eventueel worden gestreamd om een breder publiek te kunnen bereiken. LT: gaat dit
samen met Radboud oppakken, goed idee.
10.
Rondvraag
Vraag: is het mogelijk een lijst te publiceren met de leden en hun expertise. MW wordt een taak van
nieuwe Ledenondersteuner.
Opmerking: Aanwezig bij een previewbijeenkomst de Tuut, helaas konden opmerkingen niet meer in de
uitzending verwerkt worden. LT: bij andere previewbijeenkomsten was daar gelukkig nog wel ruimte voor.
Dit is een keuze die Omroep Gelderland zelf maakt.
Bijlage: Presentatie ledenraad.pptx van 15-11-2019
Volgende ledenraad staat gepland op 20-04-2020
Actielijst:
1. Aanbevelingen criteria lidmaatschap verwerken.
2. Uitzoeken of het mogelijk is om de colleges Radboud beschikbaar te maken voor een breder
publiek (streamen?).
3. Lijst publiceren van expertise van leden.

