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1. Opening / presentatie Delving B.V. 

De voorzitter heet allen welkom. De ook nu weer geplande websitepresentatie van Delving B.V.  

vervalt vanwege familie-omstandigheden van dhr Siebenga. (Hetzelfde geldt voor in het AB, maar 

daar kan mw Bakker, die dan van vakantie terug is, deze geven.) Dhr Janzing verzorgt de DB-

benoemingsbrief voor dhr Jansen, vice-voorzitter van Die Goude. 

  

2. Notulen 38e vergadering d.d. 10 april 2017 
Het concept wordt ongewijzigd vastgesteld. Vragen van dhr Revet n.a.v. agendapunt 5 (Problemen 

met de digitale kranten) zoals over de informatie naar evt. betere OCR-software bij GMS kunnen door 

dhr Janzing nog niet worden beantwoord. Besloten wordt tot een bredere actielijst bij de notulen dan 

alleen die over de (website)transities van 2014. 

 

3. Gebruikerservaringen en –belangen in de transities van 2014 

Bij absentie van dhr Siebenga (en zoals al bekend was ook van mw Bakker) kan de actuele stand van 

zaken van de nieuwe website niet worden weergegeven. Ook is er geen uitleg waarom de 

verwachtingen voor mei niet werden gerealiseerd. De subgroep van de heren Bakkers, den Boer en 

Ouweneel is in week 16 of later niet gevraagd tot deelname aan een externe testmiddag van de 

website. Er is wel intern getest en verbeterd. Ook dhr Revet is bereid tot deelname aan zo’n externe 

testmiddag. Voor woensdagavond 26 juli wordt een extra commissievergadering gepland met een 

preview van de nieuwe website. 

 

4. Kennisname stukken en advisering AB 5 juli 2017 

* Kennis is genomen van: 

- het besluit van april dat het intergemeentelijk Ambtelijk Overleg (AO) over AB-stukken vóór het DB 

gaat plaatsvinden en de volgorde dus wordt; AO-DB-Adviescie-AB. 

- Goudse plannen tot vestiging van het Filmhuis en het Verzetsmuseum bovenin de Chocoladefabriek. 

Het studiezaalgebruik verandert daardoor niet en voor SAMH plus bezoekers kan er op termijn evt. 

een voordeel komen van integratie van oorlogsdocumentatie. 

- de tegenstrijdigheid dat AB-stukken soms ten onrechte als vertrouwelijk worden bestempeld en meer 

personeelszaken bij de directeur i.p.v. bij het AB kunnen worden belegd; minimaal kunnen 

persoonsnamen worden gemeden. 

 

* Over het publieksjaarverslag 2016 en de begroting 2018 wordt positief geadviseerd. Details daarbij: 

- begrip ‘samenwerkingspartner’ bij historische verenigingen is in het publieksjaarverslag te beperkt 

bekeken, SAMH linkt zelf tijdelijk niet meer naar historische verenigingen (met data, beeldmateriaal 

en films) en o.a. acquisitie van niet-overheidsstukken zijn niet als samenwerking gezien. 

- het groeiend aantal scanopdrachten wordt opgeslagen, maar van bijv. de gememoreerde 

‘Transcripties 1672’ is dat nog onbekend. 

- voor een andere vorm van het publieksjaarverslag over 2017 kan tijdig in óók de adviescommissie 

worden gediscussieerd incl. de vraag naar wat ‘publiek’ hierin is. 



- Inzake de gemeentelijke zienswijzen op de begroting 2018 wordt geconstateerd dat in die van 

Krimpenerwaard met de toekomstvragen over SAMH moet zijn bedoeld toekomstvragen over de aard 

van de werkzaamheden van SAMH. Met een ‘plan van aanpak’ over de reservepositie, zoals gevraagd 

door Gouda en Waddinxveen, is SAMH volgens dhr Janzing inhoudelijk al bezig. Het dilemma van 

meer gemeentelijke vragen (vervroegd overdragen, digitaliseringsslag, etc.) en minder inkomsten is 

gesignaleerd en moet gaan leiden tot meer bijdragen, overigens van gemeenten met nu zelf veelal 

groeiende reserves, De commissie is benieuwd naar de AB-behandeling. 

Dhr Bakkers zal het AB bijwonen.  

 

6. Rondvraag en sluiting 

- dhr Jansen vraagt naar een cursus Archeologie en Bouwhistorie, waarvoor SAMH het initiatief zou 

nemen: de planning daarvan is nog onbekend, maar volgt. 

- dhr Jansen verspreidt zijn verslag van de bijgewoonde bijeenkomst over historische verenigingen in 

Hoorn (n.a.v. het eeuwfeest daar!). 

- dhr Den Boer wijst als SVAL-voorzitter opnieuw op de jubileum-presentatiemiddag daarvan op 29 

september in de Chocoladefabriek. 

- de eindejaarsexcursie, voorafgaand aan de laatste vergadering, wordt gepland naar het Centraal 

Bureau voor Genealogie bij Den Haag CS (geen gezamenlijk vervoer nodig dus); dhr Janzing 

bespreekt dat bezoek en het eten bij Kruim. De kosten worden opnieuw gedekt uit de 

reiskostenvergoeding van niet-Goudse leden. 

- de volgende vergaderingen zijn vastgesteld op woensdag 26 juli en maandag 27 november. 



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: 

- beeld(beschrijvings)bank aanvullen met al digitaal beschikbaar beeldmateriaal (kaarten etc.) en 

verbeteren o.a. naar volledige plaatjesgrootte i.p.v. fragmenten – vlgs not. zou dit eind november 2014 

over zijn! 

- 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!) 

-  idem  van al jaren mankerende links naar websites van hist. verenigingen in werkgebied, met ook 

data, digitaal beeldmateriaal en films! 

* Correctie internetbestand studiezaalbibliotheek: aangevraagd kunnen nog worden de in 2013/2014 

afgeschreven/verwijderde boeken en een fors deel van wat nog staat aangegeven met ‘studiezaal’ als 

locatie blijkt bij bezoek toch uit het depot te moeten komen (kost bezoeker dagdeel). Op de voorpagina 

is nu onder ‘Aanvragen van archiefstukken’ vermeld: “Let op, sommige boeken waarvan aangegeven 

staat dat deze in de studiezaal te raadplegen zijn, moeten toch aangevraagd worden. Wilt u zeker 

weten of een boek wel of niet direct beschikbaar is, stuur dan een mailtje naar aanvragen@samh.nl”.  

Hierin wordt nog genegeerd dat de vele verwijderde boeken ook nog gewoon kunnen worden 

geselecteerd en aangevraagd en men dan pas aan de balie verneemt dat ze er niet meer zijn! 

Ook aanwinsten - deels geschenken - vanaf 2013 mankeren nog op internet! 

* update en dan weer plaatsing van nu weggelaten bezoekersreglement 

 

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 in 2017. 

 

ACTIELIJST GEBRUIKERS 

 

1. Verbeteren digitale kranten 

- Problemen direct doorgeven via info@samh.nl. 

- Via historische verenigingen zoeken naar vrijwilligers, die porties van bijv. een jaargang checken en 

verbeteringen doorgeven. (Bij gedigitaliseerde tijdschriften elders gebeurt dit vaak om althans een deel 

van de klachten te voorkomen. Bij deze twee kranten is de massaliteit een probleem.) 

 


