
Notulen van de 13e vergadering van de Commissie van Advies tevens Klantenraad 

 

Vergaderdatum: 3 december 2008 

 

Aanwezigen: J. van Loo (voorzitter), T. Bakkers (vice-voorzitter), A.M. den Boer (secretaris), E.N.M. 

van der Graaf, J.T.A. Jeukens, J.M. de Jong, N. Jongerius, L.P. Ouweneel, H.J. Reijs, C.W. Stigter, 

C.J. van Veen, P. Vink en W.J.J. van der Zalm 

Mede-aanwezig: C. Wijbrans (SAMH) 

(M.k.) Afwezig: G.H. van den Brink, F.A.M. van Mierlo, mw J. Nauta en S. Janzing (SAMH) 

 

1. Opening, vaststelling agenda en evt. publiekreacties 

 

Dhr Van Loo heet ieder welkom. Van het nieuwe lid dhr Van Mierlo (HV Bergambacht) kwam de naar 

het ontvangen adres gezonden post onbestelbaar retour. Mw Nauta en dhr Janzing meldden zich af. 

Kandidaat-lid Oosterwijk kon deze keer nog niet mede-present zijn, aldus dhr Vink. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er was een publieksreactie om een breder koffie-

assortiment; voor 2009 was al een nieuwe automaat gepland. 

 

2. Notulen 12e vergadering d.d. 9 juni 2008 

 

Het concept wordt ongewijzigd vastgesteld. 

N.a.v. punt 2 van het verslag verzoekt dhr Stigter als toen afwezige om alsnog het uitgereikte 

acquisitieprofiel voor archieven en collecties te mogen ontvangen: mw Wijbrans zegt dit digitaal toe. 

N.a.v. punt 8 delen dhr Bakkers en dhr De Jong mee dat hun bezoek aan het Stadsarchief 

Vlaardingen voor 7 januari is gepland. 

 

3. Voortgang tijdelijke werkgroepjes 

• Gebruikersonderzoek website: mw Wijbrans plant een bijeenkomst met de leden De Jong 

en Van der Graaf (evt. ook Van Loo) voor een eerste visie op het functioneel ontwerp.  

• Digitale Historische Encyclopedie SAMH: Loopt, maar niet vanuit alle benaderde 

historische verenigingen wordt even enthousiast/snel gewerkt. Dhr Vink betreurt het nog 

uitblijven van plaatsing op de site van een op verzoek door hemzelf ingekorte 2e versie van 

een verhaal over de voormalige korenmolen van Moordrecht. Dhr Den Boer tracht als lid dit te 

bespoedigen.  

4. Advisering AB 

 

De leden ontvingen een tussentijdse financiële rapportage (MAnagementRAPportage) 2008. Kennis is 

genomen van het voornemen in 2009 een wat leesbaarder financiële 'oplegger' toe te voegen. 

Passages als 'hierover bel ik..' zijn van de financieel adviseur van het ISMH. De subcommissie van de 

leden Bakkers en Ouweneel memoreert een voorbespreking met de opsteller en dhr Janzing. Het 

voordelig saldo wordt aan voorzieningen en reserves toebedeeld en de commissie adviseert hier 

positief over. De definitieve resultaatsbestemming vindt bij de jaarrekening plaats. 

Verder deelt dhr Bakkers mee dat de deelnemende gemeenten in gefaseerde brieven worden 

voorbereid op wijzigingen van de jaarbijdragen vanwege: 



- besluitvorming inzake door gem. Gouda te bouwen depot; 

- huuraanpassing inzake bestaand pand door gem. Gouda; 

- wijziging van de bestaande bijdragestructuur (met componenten voor inwonertal en strekkende 

archiefmeters) n.a.v. de eerdere fusie. 

 

5. Actie- en discussiepunten 

• Dhr De Jong vraagt naar de status van de bouwplannen voor het depot. Vanwege personele 

mutaties bij de gemeente Gouda was hier weinig nieuws over en bouw lijkt in 2011 te gaan 

plaatsvinden, aldus mw Wijbrans. Er zijn dus geen nieuwe stukken, wel 'popelen' gemeenten 

om overbrenging van oudere archiefstukken. Mede op verzoek van dhr V.d. Zalm zal 

procesinformatie terzake tot de depotopening toe een vast agendapunt worden.  

• Dhr Van Veen is benieuwd naar de taakverdeling tussen de drie participanten van het nieuwe 

HOP te Waddinxveen. Omschrijving daarvan zal volgen, aldus mw Wijbrans. Realisatie van 

verdere HOP's is thans nog niet concreet gepland en de commissie is benieuwd naar 

evaluaties van Schoonhoven en Waddinxveen.  

• In de context van het onderhoudsplan voor het van Gouda gehuurde pand besprak dhr 

Janzing (zoals eerder gemeld) met de afdeling Vastgoed van die gemeente een aanpassen 

van de hal, zoals door een bezoekster gesuggereerd. Dhr Van Veen is benieuwd naar 

realisatie en memoreert dat zijn huisarts bij hem zelfs een 'archiefverkoudheid' moest 

indiceren!  

6. W.v.t.t.k. 

• Dhr Vink suggereert verbetering van de samenwerking met historische verenigingen. Volgens 

hem worden aan het archief soms bijv. fotoboeken afgestaan die z.i. beter aan verenigingen 

konden worden gegeven en in elk geval zou informatie terzake gewenst zijn. Ideaal lijkt hem 

een eenmalig 'lokaal depotbezoek' voor delegaties per vereniging. Mw Wijbrans benadrukt dat 

informatie over aanwinsten van enig belang in de gratis af te halen uitgave Archi-info komt 

(die ook downloadbaar is van de website). Verschillende leden reageren dat bij stukken en 

ook foto's van historische waarde het streekarchief de beste bewaarplaats is vanwege 

bewaarcondities en instellingscontinuïteit. Voor bijv. fotobeschrijvingen kunnen verenigingen 

even waardevol zijn als voor de historische encyclopedie. Dhr V.d. Zalm vraagt of afspraken 

mogelijk zijn om bijv. dubbel digitaliseren te voorkomen; mw Wijbrans bevestigt dit, maar deze 

zijn nog niet generiek beschikbaar. Afgesproken wordt om inventarisatie en verbetering van 

samenwerking voor de volgende vergadering te agenderen. Alle aanwezigen met wortels in 

verenigingen alsmede mw Wijbrans zeggen toe om dit voor te bereiden.  

• Dhr Van Veen vraagt opnieuw naar de prioriteitenlijst voor restauraties. Deze is er niet al is er 

een onderscheid te maken tussen stukken van (voor betaling te benaderen) overheden en 

stukken van particuliere herkomst. Voor de laatste worden wel regelmatig lijstjes verstrekt aan 

en besproken met de daarvoor vaak kostendragende stichting Vrienden van Archief & Librije.  

7. Volgende vergaderdatum 

 

Deze wordt per mail en telefoon vastgesteld wanneer de volgende datum van een AB-vergadering 



(w.s. maart) bekend is dan wel wanneer commissieleden voldoende eigen onderwerpen zouden 

aandragen. Week 9 van de voorjaarsvakantie wordt uitgesloten 

 

8. Rondvraag/sluiting 

• Dhr Reijs stopt zoals eerder reeds aangekondigd met deze vergadering met zijn 

lidmaatschap. De voorzitter dankt hem hartelijk voor de in totaal 17 jaren advieswerk. Uit een 

discussie over de verhouding tusen en streekarchief en het voortgezet onderwijs blijkt dat er 

nog intensieve contacten zijn, al bleken die door de jaren heen 'wisselend'. De voorzitter 

kondigt zelf zijn vertrek aan in de loop van 2009, met name vanwege verhuizing naar elders.  

• Vink attendeert er verenigingen op om voor periodieken het lage BTW-tarief door hun 

drukkers te laten benutten, zulks gebeurt niet altijd automatisch.  

• De secretaris verstrekt aan het streekarchief de presentielijsten van de vier in 2008 gehouden 

vergaderingen zodat aan de buiten Gouda woonachtige leden de reiskosten terzake kunnen 

worden overgemaakt.  

 


