Streekarchief Midden-Holland
Notulen van de 40 vergadering van de Commissie van Advies tevens
Klantenraad
e

Vergaderdatum: 27 november 2017
Aanwezigen: T. Bakkers (vz), A.M. den Boer (secretaris), G.J. Jansen (aspirant-lid), T. de Kruijf, E.
Oosterwijk, L.P. Ouweneel, C. Revet, en W.J.J. van der Zalm
Mede-aanwezig: S. Janzing en mw C. Bakker-Wijbrans (SAMH)
(M.k.) afwezig: E. Bodenstaff, W. Groot, mw J. Nauta, C.W. Stigter , R. van der Wal en J. Zuurmond
1. Opening
De voorzitter heet allen welkom in deze keer de Steenlandzaal. Gememoreerd wordt de
eindejaarsexcursie naar het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag, het eten bij Kruim en het
voornemen om in 2018 weer zoiets te doen. De kosten worden opnieuw gedekt uit de
reiskostenvergoeding van niet-Goudse leden en dus blijft de presentielijst voortaan achterwege.
2. Notulen 39e vergadering d.d. 3 juli 2017
Het concept wordt ongewijzigd vastgesteld. Dhr Janzing verzorgde de DB-benoemingsbrief voor dhr
Jansen nog niet vanwege het a.s. einde van de zittingsperiode. N.a.v. de notulen uit dhr Ouweneel zijn
zorgen over de reservepositie en antwoordt dhr Janzing dat er in februari ter zake een toekomstplan
volgt met gemeentelijke financiering voor de versnelde overdracht, de complexere inspectie en edepotvoornemens. N.a.v. de actielijst meldt mw Bakker dat er nog niet is geïnformeerd naar betere
ocr-software. De verenigingen zochten nog niet naar vrijwilligers voor de massale verbeteringen; zij
raadt dit af en verwacht meer van toekomstige software.
3. Gebruikerservaringen en –belangen in de transities van 2014
Mw Bakker presenteert de nieuwe website die deze dag om 15 uur online ging. Staande de
vergadering wordt geconstateerd dat de acties voor de volledige plaatjesgrootte en corrigeren van het
internetbestand voor de studiezaalbibliotheek uit de lijst kunnen. Verdere checks kunnen volgen.
(Bezoekersreglement is weer beschikbaar: http://www.samh.nl/over-ons/bezoekersreglement/. Idem
links naar hist. verenigingen per gemeente (vanuit werkgebied onderaan de pagina): bijvoorbeeld
http://data.samh.nl/vc/nieuwerkerk-ad-ijssel/
4. Kennisname stukken en advisering AB 29 november 2017
Er is deze keer geen reden tot inhoudelijk advies.
Voor Goudse plannen tot vestiging van evt. het Verzetsmuseum bovenin de Chocoladefabriek blijft
gelden: Het studiezaalgebruik verandert daardoor niet en voor SAMH plus bezoekers kan er op termijn
evt. een voordeel komen van integratie van oorlogsdocumentatie.
Dhr Bakkers zal het AB bijwonen.
6. Rondvraag en sluiting
Dhr Revet vraagt om een adressenlijst van de leden incl. telefoonnummers.
Mw Bakker verzoekt de leden om de nieuwe enquête op de website in te vullen.
De veronderstelling is dat in april de benoeming van nieuwe AB- en commissieleden nog niet rond is,
omdat dit na de raadsverkiezingen van 21 maart 2018 mogelijk niet de hoogste prioriteit zal hebben.
Bijgevolg wordt er nog van niemand afscheid genomen, maar bekend is wel dat:
- de heren Bakkers, Ouweneel en Den Boer (en mw Nauta?) na benoeming in 2005 zijn herbenoemd in
2006, 2010 en 2014 en cf artikel 8 van de verordening niet meer herbenoembaar zijn.
- de heren Groot en Zuurmond zelf aangaven niet herbenoemd te willen of kunnen worden.
- de heren Jansen, De Kruijf, Oosterwijk, Revet, Stigter en Van der Zalm zich een herbenoeming
zouden laten welgevallen.
- dat van de leden Bodenstaff en Van der Wal dat nog onbekend is.

SAMH zal voor aanvulling de doelgroepen benaderen, waarbij dhr Bakkers erop wijst dat er naast de
historische verenigingen in de Krimpenerwaard ook de SCHOK functioneert.
De volgende vergadering zal plaatsvinden voor het AB van 18 april 2018.

ACTIELIJST SAMH
1. Uitvoering van sinds 2014 nog resterende gebruikers- én aanbiederswensen:
* weer toegang op de bouwvergunningen van Gouda, etc.
* website-opbouw tot minstens niveau van weleer www.gha.ab-c.nl incl. onder meer:
- herplaatsen en/of andere oplossing van/voor ‘prikbord’, weblog en thema’s (wordt als bron naar
verwezen en is door gebruikers gevuld o.v.v. SAMH!)
2. Verbeteren digitale kranten
Na check of de originele gedigitaliseerde bestanden nog in orde zijn bij GMS informeren of er
intussen betere OCR-software is en wat dan evt. herhaling van de bewerking zou kosten. (Ook of
dergelijke acties al dan niet meer plaatsvinden.)
3. Organiseren cursus Archeologie en Bouwhistorie
Naar ‘Leids model’ initiëren hiervan: voorjaar 2018
ACTIELIJST GEBRUIKERS
1. Verbeteren digitale kranten
- Problemen direct doorgeven via info@samh.nl.

