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VERENIGING TIMMERWERK RESTAURATIE 
JAARVERSLAG ACTIVITEITEN 2015 

 
 

Bestuur 
 
Het bestuur bestond in 2015 uit:  
- Harry Klunder  voorzitter 
- Gerard Putters  algemeen bestuurslid en Technische Commissie (tot 31-12-2015) 
- Rolf van de Plas  penningmeester/secretaris (tot 24-3-2015) 
- Kasper Burgy  algemeen bestuurslid en Technische Commissie 
- Claudio Cuppens algemeen bestuurslid 
- Glenn Pronk  penningmeester/secretaris (vanaf 24-3-2015) 
 
Er worden in 2015 4 bestuursvergaderingen gehouden op 9 februari, 24 maart (voorafgaand aan de 
ledenvergadering), 15 juni en 5 oktober. 
 
Leden 
 
Begin 2015 telt de VTR 11 leden. In 2015 hebben twee bedrijven het lidmaatschap opgezegd (Timmerfabriek 
Bos, Goudriaan en Kuin Houtbewerking, Westwoud) wegens weinig restauratietimmerwerk en een beperkte 
vraag naar het certificaat. Eén nieuw bedrijf is toegetreden: Pronk Restauratie BV, Warmenhuizen. 
 
Per 31 december 2015 telt de VTR 10 leden: 

 Bouwbedrijf Hoffman BV, Beltrum 

 Bouw- en Aannemingsbedrijf Kneppers BV, Amsterdam 

 Bouwbedrijf Burgy BV, Leiden  

 Timmerfabriek J. van de Plas, Udenhout  

 Hanzebouw uit Zwolle  

 Timmerfabriek Henk Alferink uit Nieuw-Amsterdam  

 Van Wijk Houtindustrie uit Amsterdam 

 Cuppens+Zn Timmerfabriek B.V. uit Nijmegen 

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

 Pronk Restauratie BV uit Warmenhuizen 
 

Donateur: 

 D. Holtzer, Bouw- en restauratieadviesbureau uit Amersfoort 
Het donateur-lid is sinds de oprichting van de VTR bij de vereniging betrokken en wordt voor alle 
ledenactiviteiten uitgenodigd. Vanuit zijn achtergrond als restauratie-adviseur levert hij een waardevolle 
bijdrage aan het beleid en de activiteiten van de vereniging.  
 
Activiteiten bestuur 2015 
 

- Erfgoedfair Herenhuis 
Op 27 september is de VTR, samen met de Vakgroep Restauratie en de Vereniging Restauratie 
Steenhouwers, aanwezig op de Erfgoedfair in Hoogerheide (bij Bergen op Zoom). De fair trekt ca. 
1.000 bezoekers. De organisatie is in handen van het blad Herenhuis. De deelname is positief en voor 
herhaling vatbaar. 
 

- Restauratiebeurs 16, 17 en 18 april 
De VTR neemt deel aan deze vakbeurs in de Brabanthallen in Den Bosch met een eigen nieuwe stand. 
De give-away, door lidbedrijven gemaakte broodplanken van diverse soorten houten en verschillende 
afmetingen, is erg in trek. 
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- Invoering geactualiseerde BRL & URL Instandhoudingstechnologie 

De aangepaste eisen dienen in 2015 door de VTR-leden te worden geïmplementeerd. Dit blijkt lastig te 
zijn. Er staan nog (kleine) foutjes in de regeling en bij de leden is behoefte aan standaardisering 
rondom de invoering. Op 21 mei en 9 september spreekt een bestuursdelegatie met SKH-
medewerkers. De VTR doet voorstellen voor enkele te gebruiken modelformulieren en de benadering 
van diverse praktische zaken. In het najaar van 2015 worden enkele leden geaudit. De rest zal in de 
eerste helft van 2016 volgen. 
 

- Contactpersonen SHR en SKH 
De contactpersonen voor de VTR in 2015 zijn: J. Komdeur (auditor), B. van Etten en I. Willems.. 
 

- Project Erfgoedopleidingen 
Het in 2014 gestarte project, dat ten doel heeft om de versnipperde restauratieopleidingen in ons land 
efficiënter te organiseren, loopt door in 2015. De VTR is hier als partner aan verbonden. In 2018 zal 
het project eindigen. 
 

- Informatiebijeenkomsten Houtstof 
Door de Vakgroep Restauratie worden enkele voorlichtingsbijeenkomsten voor lidbedrijven over 
Houtstof georganiseerd. Ook de VTR-leden worden hiervoor uitgenodigd. Zeven lidbedrijven maken 
hier gebruik van. 
 

- SKH rapportage audits 
In het voorjaar van 2015 breng SKH rapportage uit over de in 2014 uitgevoerde audits. SKH 
concludeert dat de leden niet veel restauratietimmerwerk onderhanden hebben dat onder het 
certificaat valt, hetgeen lastig is bij het auditeren. Verder vraagt SKH van de gecertificeerde bedrijven 
om zich te focussen op de invoering van de gewijzigde BRL en URL. Alle geplande audits zijn 
uitgevoerd.  
 

- Brandbrief VRS 
De branchevereniging voor restauratiesteenhouwers neemt het initiatief om de minister van OCW te 
wijzen op het gebrek aan kwaliteitsborging in de restauratiesector. De conceptbrief, die hiertoe in 
december wordt voorgelegd aan een grote groep gespecialiseerde restauratiedisciplines, zal in 2016 
verstuurd worden. 
 

Technische Commissie 
 
De TC bestaat in 2014 uit: 
- Kasper Burgy (TC-voorzitter) 
- Gerard Putters (lid tot 31-12-2015) 
- Han van Wijk 
- Gert Jan Vonk 
 
Deze commissie rapporteert aan bestuur en ledenvergadering. 
 
De TC vergaderde in 2015 op 9 februari over de volgende aandachtpunten: 

- De laatste vraagpunten op de herziene BRL en URL worden geïnventariseerd en, samen met het 
bestuur, bij ERM en SKH neergelegd. 

- Op 21 mei en 9 september wordt met SKH gesproken over de invoering van de vernieuwde BRL en 
URL. 

- Aanpak, auditoren en kosten van audits door SKH worden gemonitord. 
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Bestuurs- en lidmaatschapsaangelegenheden 
 

- Certificering BRL 5020 
Eind telt de VTR 8 gecertificeerde leden: 
Alferink en Pronk zijn nog bezig met het certificeringstraject. 
 

- Zittingsschema bestuur 
Rolf van de Plas was in 2014 aftredend, hij draagt in 2015 zijn bestuurstaak over aan Glenn Pronk, van 
het nieuwe lidbedrijf Pronk Restauratie BV.  
 

- 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 2015 vinden twee ledenvergaderingen plaats.  
 

- Op 24 maart bij Bouw- en restauratiebedrijf Van de Burgt & Strooij BV in Amersfoort. Bij deze 
vergadering zijn 10 personen aanwezig. Er wordt een rondleiding gegeven in het bedrijf. Verder geeft 
Niels Lutke Schipholt, verfdeskundige bij SHR een lezing over nanotechniek en lijnolieverf. 

- Op 3 november bij houthandel Houtex in Waddinxveen. Deze middag wordt georganiseerd in de vorm 
van een ‘themabijeenkomst’ waarbij vanuit de lidbedrijven ook personeelsleden welkom zijn. Ook 
worden er uitnodigingen gestuurd aan timmerbedrijven die mogelijk interesse hebben in het VTR-
lidmaatschap. Er zijn 9 personen aanwezig. 
 

In de vergadering wordt verslag gedaan van de activiteiten, die aan de hand van het door de leden in de 
najaarsvergadering van 2014 goedgekeurde beleidsplan, in 2015 zijn verricht. Voorts worden in de 
ledenvergadering de jaarstukken van het voorafgaande jaar goedgekeurd, en tevens de begroting en het 
beleidsplan voor het komende jaar goedgekeurd. 
 
ERM en RCE-ontwikkelingen 
 

- Branchegroepenoverleg ERM 
Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg organiseert met ingang van  
1 januari 2007 de bijeenkomsten van de branchegroepen. In 2015 hebben twee bijeenkomsten 
plaatsgevonden: op 10 juni (bij RCE in Amersfoort) en op 25 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. 
 

- Restauratiebestek 
Onder leiding van de ERM wordt gewerkt aan het opstellen van een modelrestauratiebestek. Daan 
Holtzer (VTR-donateur) is hierbij betrokken. Er wordt gestreefd naar samenwerking met Stabu, zodat 
het bestek gemakkelijk toepasbaar is. Het bestek is eind 2015 in een eindstadium, de bepalingen 
zullen in 2016 worden opgenomen in Stabu-Bouwbreed 
 

- Ontwikkeling nieuwe richtlijnen 
De ERM ontwikkelt in 2015 een richtlijn voor historisch parket en een richtlijn voor historische 
houtconstructies. Beide richtlijnen zijn relevant voor het werkgebied van de VTR-bedrijven. 
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PR en communicatie 
 
Communicatie via website en social media 
De website trekt gemiddeld 1746 bezoekers per maand. De maandelijkse berichten worden sinds het 
voorjaar van 2015 geplaatst door een externe communicatieadviseur, Els Arends. Het websitebezoek is 
hierdoor in 2015 ruimschoots verdubbeld. 
 
Gemiddeld websitebezoek: 
2015:  1746 per maand 
2014:  870 per maand 
2013:  770 per maand 
2012:  550 per maand. 

 

Bereik social media1-4 t/m 31-12-2015 

Op LinkedIn en Twitter zijn er resp. 70 en 58 volgers. De geplaatste berichten hebben een groot bereik: 

 

 Totaal aantal 

berichten 

Totaal bereik Gemiddeld 

bereik per 

maand  

Gemiddeld 

bereik per 

bericht 

Range in bereik 

per bericht 

Linkedin 18 9.400 1.050 520 165 - 1.437 

Twitter 49 5.500 610 110 100 - 627 

 

Op Twitter zijn ook berichten van anderen geretweet. Dat verklaart een hoger aantal berichten op Twitter dan 

op Linkedin. 

 

VTR-leden op de social media 

5 van de 10 VTR/leden zijn niet actief op Linkedin en Twitter. 

4 van de 10 VTR/leden zijn actief op één van deze twee social media. 

1 van de 10 VTR/leden is actief op beide social media. 

 

Er zijn enkele VTR-leden actief op Facebook, maar daar heeft de VTR geen pagina.  
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