Streekarchief Midden-Holland
Concept-notulen van de 25e vergadering van de Commissie van Advies
tevens Klantenraad
Vergaderdatum: 3 december 2012
Aanwezigen: T. Bakkers (vz), A.M. den Boer (secretaris), E. Bodenstaff, mw J. Nauta en L.P.
Ouweneel
Mede-aanwezig: S. Janzing (SAMH)
(M.k.) afwezig: E.N.M. van der Graaf (vice-vz), W. Groot, N. Jongerius, E. Oosterwijk, C.W. Stigter,
W.J.J. van der Zalm en J. Zuurmond
1. Opening en mededelingen
Dhr Bakkers heet de aanwezigen (incl. hemzelf vijf van de thans twaalf leden) welkom op de zolder
van de vm schoolmeesterswoning. Dhr G. Bink kan door gezinsomstandigheden deze keer nog niet als
gast aanwezig zijn.
2. Notulen 24e vergadering d.d. 2 juli 2012
Het concept wordt vastgesteld.
3. Advisering AB 6-12-2012
- Managementrapportage v.k.a.
- Nota reserves en voorzieningen. Inzake de ‘vrijval’ van de reserve Materiële Verzorging is er
onbegrip bij alle leden hoe zich dit verhoudt met het voortbestaan van het fenomeen van nietraadpleegbare stukken in de kerncollectie. Dhr Ouweneel noemt voorbeelden uit de Krimpenerwaard
en m.n. Schoonhoven. Dhr Janzing zegt dat er al eerder door het AB prioriteit gegeven is aan de
depotinrichting op het Gouweparkdepot en dat integraal herstel MH-breed minstens 1,6 miljoen euro
zou vergen. Hij erkent dat, ook voor het AB, de correcte benaming reserve Toegankelijkmaking was
geweest: een inhaalslag van vnl. extern inventariseren is na de fusie voor de ‘bruidsschat’ uit de
Krimpenerwaard gedaan, op orde brengen van de materiële staat niet. Dat de reserve €187.870 ‘te
hoog’ zou zijn is alleen door negeren van voor het raadplegen nodige materieel herstel. Men kan zich
hierbij vinden in evt. alternatieven als scannen of anderszins kopiëren. De commissie verzoekt haar
voorzitter ook bij het AB nu te pleiten voor een dusdanige begrotingspost Conservering en
Schaduwarchiefvorming dat als core business minimaal de kerncollectie MH-breed raadpleegbaar
wordt. De SVAL concentreert zich v.w.b. financiering van nodige restauraties op die van
gedeponeerde particuliere archieven en de Librije.
- Begrotingswijziging 2013 v.k.a.
- Voortgang Gouweparkdepot: dhr Janzing deelt mee dat de voorverhuurovereenkomst is getekend,
het document Definitieve Ontwerpfase is vastgesteld en het beheer w.s. onder regie van SAMH als
grootste afnemer zal plaatsvinden.
- Publieksvoorziening Goudse Bibliotheek-SAMH; v.k.a. dat grondhouding ter zake in Gouda
collegebreed is.
- Pilot e-depot: informatie wordt v.k.a. in besef dat dit in de publieke archiefwereld nog uniek is (en
i.t.t. analoge depots geen overbrengingstermijn kent en deels dus ook nog op termijn te vernietigen
data bevat).
4. Commissiebezetting
Mw Nauta, ook bestuurslid van de Historische Kring Krimpen aan den IJssel, zal voortaan eveneens
dat verband vertegenwoordigen. De secretaris laat de website ter zake aanpassen. De vacature uit
Waddinxveen duurt nog voort.
5. Relatiemanagement historische verenigingen
In de vorige bijeenkomst memoreerde dhr Janzing de zichtbare samenwerking met de 20 (!)
historische verenigingen, etc. in het domein van SAMH in 2011 met ‘200 jaar BS’ en mogelijkheden
als het houden van een lezingen. De Beleidsvisie gaat ook uit van het organiseren van een jaarlijkse

dag voor die verbanden ter bevordering van onderlinge afstemmingen. Uit de open discussie met de
thans aanwezigen (4 van de 5 zijn uit de Krimpenerwaard) komt de evt. vraag daarnaar nog niet uit de
verf. Ook is de invulling van het containerbegrip historische vereniging divers met bijv. al dan niet
museale functies, archeologie en genealogie. De aandacht concentreert zich op het overlegorgaan
Stichting Cultuur Historisch Overleg Krimpenerwaard (SCHOK) en de in september door
burgemeester Van Erk van Bergambacht (ook AB-lid) gepresenteerde nieuwe website. De website
www.erfgoedkrimpenerwaard.nl is een initiatief van SCHOK, het Streekmuseum én de K5-gemeenten.
Mw Nauta verzoekt opnieuw aan het SAMH om ook aan die ook onderling afstemmende website mee
te doen. Dhr Janzing memoreerde eerder afzien daarvan vanwege de beperkte personeelscapaciteit en
het gevaar van doublures. Dhr Ouweneel deelt mee dat de site bijv. ook het te digitaliseren tijdschrift
HEK gaat bevatten en memoreert dat dit bij SAMH in een eerder contact niet mogelijk was. De
secretaris suggereert minstens een wederzijds linken van de websites.
5. Sluiting
De volgende vergadering wordt gepland zodra de AB-agenda voor 2013 bekend is.

