
Streekarchief Midden-Holland 

Concept-notulen van de 27e vergadering van de Commissie van Advies 

tevens Klantenraad 
Vergaderdatum: 2 juli 2013 

Aanwezigen: A.M. den Boer (secretaris), G. Bink,  W. Groot, mw J. Nauta, E. Oosterwijk en W.J.J. 

van der Zalm  

Mede-aanwezig: S. Janzing (SAMH) met fin. man en T. de Kruijf (kandidaat-lid) 

(M.k.) afwezig: T. Bakkers (vz), E. Bodenstaff, E.N.M. van der Graaf (vice-vz), N. Jongerius,  L.P. 

Ouweneel,  C.W. Stigter en J. Zuurmond 

 

1. Opening en mededelingen 

Dhr Van der Zalm is bereid om deze avond het voorzitterschap op zich te nemen en heet de 

aanwezigen welkom in de ‘schoolmeesterswoning’. Drs.ing. T. de Kruijf  stelt zich op verzoek voor: 

gepensioneerd militair, nadien afgestudeerd als historicus, actief in Hist. Gen. Waddinxveen, st. 

Menno van Coehoorn en als archivaris van Hervormd Waddinxveen. Alsnog wordt weer geagendeerd 

het punt Relatiemanagement historische gremia. 

 

2. Notulen 26e vergadering d.d. 2 april 2013 
Het concept wordt vastgesteld.  

 

3. Advisering AB 3 juli 2013 

- concept-jaarstukken 2012: de commissie adviseert positief, ook over de voorgestelde verdeling van 

het financieel ‘overschot’. Dhr Bink heeft naar aanleiding van de stukken de volgende vragen met 

daarachter de antwoorden van dhr Janzing: 

* Wat zijn nadere fusiestappen met SARM medio 2013? In sept. in het DB en in dec. in het AB zal de 

stuurgroep voorstellen om daarvan af te zien. Vooral gezien de verkapte, niet-marktconforme tarieven 

van de centrumgemeente daar zou dit tot in deze tijd onacceptabele verhogingen van gemeentelijke 

bijdragen voor die regio leiden. Samenwerken middels website en depot wordt uiteraard voortgezet. 

* Worden de kosten van de pilot e-depot inderdaad cf de jaarrekening gedragen door SAMH? Ja, maar 

er is van gemeenten wel personele inzet. 

* Kunnen, zoals over eerdere jaren, internetgebruikscijfers ook weer worden opgenomen? Voortaan ja, 

maar was nu incidenteel lastiger. 

- Publieksjaarverslag 2012: de commissie adviseert positief als onder de Vriendenstichting ook 

aandacht wordt besteed aan het project Gouda Op Schrift (verzoek secr.) en aan het slot de vakterm 

‘íngest’ wordt verwijderd (verzoek wnd vz). 

- MARAP 2013-1: de commissie adviseert positief en krijgt graag de volgende vergadering een 

presentatie over het groeiende programmaonderdeel Toezicht op niet-overgebrachte archieven. 

- Begroting 2014: De commissie adviseert positief over het DB-voorstel. Onaanvaardbaar lijkt de 

commissie de door de gemeente Ouderkerk voorgestelde bezuiniging van weer 5% i.p.v. de nullijn  in 

2014. 

Bij verhindering van de heren Bakker en Van der Graaf zal de secr. het AB bijwonen. 

 

4. Commissiebezetting 

De commissie verzoekt dhr Janzing om de benoeming van dhr De Kruijf als commissielid aan het DB 

voor te stellen. Na benoeming zal naast de vermelding in de DB-besluitenlijst worden volstaan met 

een mededeling per mail; ook de website zal worden aangevuld. 

 

5. Relatiemanagement historische gremia 

Tentoonstellingen, lezingen etc. (kunnen) worden doorgegeven op de website van het SAMH. 

Voor een sprekers- en demonsteerderslijst ontving de secr. nog geen enkele opgave. Voorgenomen 

wordt om die voor de volgende vergadering aan hem te mailen. 

 

 

 



6. Rondvraag en sluiting 

Dhr Bink vraagt of het Gouwedepot deels ook bruikbaar is voor objecten van hist. gremia uit het 

gebied. Daar lijkt (nog?) geen vraag naar en het zouden altijd ‘betaalde meters’ zijn. 

Mw Nauta vraagt om sprekers over de cultuurhistorie van de Krimpenerwaard voor ‘ambassadeurs’ 

van dat gebied. Gesuggereerd wordt om te informeren bij de absente commissieleden uit die subregio.  

De secr. vraagt naar het in de AB-besluitenlijst van dec. 2012 genoemde voorstel ter financiering van 

te restaureren archiefstukken. Volgens dhr Janzing sloeg dit primair op één opgeloste casus en kan dit 

in algemener zin, ook voor de Vriendenstichting, pas na de verhuizing in 2014 weer aan de orde 

komen. Voor de twee ‘nieuwkomers’, die geen brief kregen, volgt een mondelinge uitnodiging om 

aanwezig te zijn bij het slaan van de 1e paal voor het depotgebouw op 3 juli. De volgende vergadering 

wordt gepland voor 2 december, twee dagen voor het AB van 4 december 2013. 


