
 

Rapportage acties en resultaten NGG IMVO Convenant verantwoord goud 
 

Juni 2018 tot en met december  2018 

 

✓ In de loop van het jaar 15 getekende verklaringen van leden opgehaald. En een raamsticker 

m.b.t. het convenant ontwikkeld. (een exemplaar als voorbeeld afgegeven aan de stuurgroep 

i.c. Chris Kusher) 

✓ Artikel geschreven over convenant op website en in de nieuwsbrief van het NCE (Nationaal 

Centrum Erfgoedopleidingen) met als specifieke doelgroep restauratoren die gebruik maken 

van goud en bladgoud.  

✓ Diverse bijeenkomsten en overleg met FGZ die  “gereedschap” zal ontwikkelen voor 

opvolgen van de gedragscode, zoals voorbeeld brieven. 

✓ Waar mogelijk heeft Renate Postma secretaris NGG de bijeenkomsten in Den Haag 

bijgewoond. 

✓ In alle mail correspondentie van het secretariaat wordt naast het eigen logo het certificaat 

getoond in de ‘handtekening’. 

✓ Publicatie van de gedragscode op de gilde website en de verkorte versie om te 

ondertekenen. http://www.meestergoudsmeden.nl/wp-

content/uploads/2019/05/Gedragscode-Verantwoord-Goud-webversie.pdf. en een 

afbeelding van het certificaat in de footer. 

✓ Nieuwe leden na 1 januari 2019  worden verplicht de verklaring te ondertekenen, bestaande 

leden worden sterk aangemoedigd dit te doen. 

 

 

✓ Begin 2019: Uitgave Code van de Goudsmid in eigen beheer, waarin opgenomen een tekst 

over gebruik van verantwoord goud en het bestaan van het convenant 

✓ Door een bestuurswisseling is momenteel, buiten het secretariaat, niemand anders 

beschikbaar als aanspreek persoon voor het gilde. 

✓ Op de ALV/Gildedag op 2 juni 2019 hebben we het onderwerp opnieuw aangekaart en flyers 

meegegeven met als resultaat 11 aanvragen voor het tekenformulier c.q. de verklaring. 

✓ Ons lid Robean Visschers MNGG neemt namens het Gilde deel aan een van de werkgroepen, 

maar hij kon door privé omstandigheden enige tijd niet aanwezig zijn bij de bijeenkomsten 

van zijn werkgroep. Volgens de laatse informatie heeft hij a.s. woensdag contact met Olga 

van Leeuwen. 
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