Instellingbesluit Registercommissie FVEN 2022
Het Algemeen Bestuur van de Federatie Varend Erfgoed Nederland,
overwegende dat het wenselijk is voor het beheer van het Register Varend Erfgoed
Nederland een commissie te hebben,
Gelet op artikel 15, tweede lid, van de statuten van de FVEN en artikel 17 van het
huishoudelijk reglement van de FVEN,
gehoord de Registercommissie,
besluit:
artikel 1. Instelling
Er is een Registercommissie FVEN.
artikel 2. Samenstelling
1. De Registercommissie bestaat uit:
a. één deskundige voor ieder aangesloten behoudsorganisatie, aangewezen door die
behoudsorganisatie; bij afwezigheid van de deskundige wijste de behoudsorganisatie een
vervanger aan, bij gebreke waarvan het dagelijks bestuur, na behoorlijke aanmaning, vóór
die behoudsorganisatie een deskundige aanwijst, die de functie vervult totdat de
behoudsorganisatie weer zelf een deskundige heeft aangewezen;
b. een door het algemeen bestuur benoemde voorzitter, die niet als deskundige door een
behoudsorganisatie is aangewezen;
c. een door de commissie, al dan niet uit haar midden, benoemde secretaris;
d. een door het algemeen bestuur benoemde registerbeheerder, die niet als deskundig lid
door een behoudsorganisatie is aangewezen;
e. het lid van het dagelijks bestuur dat belast is met de uitvoering van het RVEN;
f. een of meer andere deskundigen, voor zover de commissie dat ter uitvoering van haar
taken noodzakelijk acht.
2. De commissie wordt ondersteund door de medewerkers van het bureau van de Federatie.
3. Bij afwezigheid van de voorzitter wijzen de deskundigen uit hun midden een waarnemend
voorzitter aan.
4. Indien de registerbeheerder gedurende langere tijd afwezig is, voorziet het dagelijks
bestuur in vervanging.
artikel 3. Taken
De registercommissie:
a. adviseert het algemeen bestuur over de toelatingseisen voor opname van vaartuigen in
het RVEN;
b. stelt de wijze vast waarop vaartuigen voor opname in het RVEN worden aangemeld;
c. draagt zorg voor een juiste en transparante, dat wil zeggen betrouwbare en zo actueel en
volledig mogelijke, registratie van het varende erfgoed in het RVEN;
d. bespreekt de criteria die de behoudsorganisaties hebben vastgesteld voor toekenning van
de status van Varend Monument® aan in het register opgenomen schepen en registreert
die criteria ten behoeve van de Federatie;
e. neemt de gegevens van de door de behoudsorganisaties als VM® en VE aangemelde
vaartuigen op in het RVEN, voor zover die voldoen aan de door het algemeen bestuur
vastgestelde toelatingseisen;
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f. informeert de behoudsorganisaties over de werkwijze van het RVEN en de procedure
voor het aanmelden van vaartuigen voor opname daarin;
g. ondersteunt de behoudsorganisaties bij het delen van kennis over de toe te passen
criteria en het schouwen van vaartuigen;
h. bepaalt hoe de registerbeheerder het RVEN voor belanghebbenden toegankelijk maakt.
artikel 4. Werkwijze
1. Alleen de door of voor de behoudsorganisaties aangewezen deskundigen hebben
stemrecht.
2. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, mits meer dan de helft van de
aangewezen deskundigen aanwezig is. Indien dit aantal niet aanwezig is, kan het voorstel
op een andere vergadering opnieuw worden geagendeerd, waarbij dit quorum niet vereist
is.
3. De voorzitter bepaalt in overleg met de secretaris de agenda en schrijft de vergaderingen
uit; een vergadering kan ook worden uitgeschreven door tenminste drie aangewezen
deskundigen gezamenlijk.
4. De secretaris draagt zorg voor de verslaglegging van de vergaderingen en voor het
archiveren van de verslagen en de genomen besluiten.
5. De registerbeheerder is belast met het technische beheer van het RVEN en het
informeren van de behoudsorganisaties over de aanmeldingsprocedure en de opname
van aangemelde vaartuigen.
artikel 5. Slotbepaling
1. Het “RVEN 2021: regeling registratie, werkdocument" van 11 maart 2021 is het besluit,
bedoeld in artikel 3, onder b.
2. Dit besluit kan worden aangehaald als: Instellingsbesluit Registercommissie FVEN 2022.
3. Het besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing op de website van de Federatie en door
toezending aan de behoudsorganisaties.

Aldus vastgesteld op 14 april 2022,

de secretaris van het algemeen bestuur,

de voorzitter van het algemeen bestuur,

w.g. drs. H.A. Haccou

w.g. mevr. Ir. M. Tiemstra

