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1. Opening en mededelingen
Dhr Bakkers heet een opnieuw krappe minderheid van de leden welkom in de Chocoladefabriek
(minimaal vier leden waren ziek). Er zijn geen op- of aanmerkingen van archiefbezoekers. Van de
afwezigen zijn ook geen adviestips ontvangen.
2. Notulen 34e vergadering d.d. 24 november 2015
Het concept wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Gebruikerservaringen en –belangen in de transities
Uitvoering was niet zoals gepland in december opgelost en mankeert nog steeds voor resterende
gebruikers- én aanbiederswensen:
* op nieuwe site (van 5/8/2014) de planning plaatsen van nog openstaande verbeteringen daarvan en
verder verwijzen/linken naar oude, intussen onbereikbare site www.gha.ab-c.nl met nog unieke data
* weer toegang op de bouwvergunningen van Gouda, etc.
* update en dan weer plaatsing van nu weggelaten bezoekersreglement
* website-opbouw tot minstens niveau van 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 door gebruikers gevuld o.v.v. SAMH!)
- idem van 1,5 jaar 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
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).
Publiekscommunicatie hierover ontbreekt nog.
Dhr Kuipers geeft een demonstratie van nu hoopvolle ontwikkelingen met de website. Eind mei is er
een nieuwe versie van het Delvingplatform i.c. van de website, nu uitbesteed aan Total Active Media,
dat Delving overnam. De nu nog alleen te tonen beeldbankvoorbeelden worden gewaardeerd.
Onderschreven wordt dat er t.z.t. een regionale functie gewenst is bij het beschikbaar stellen van
private (beeld)collecties, al is ook het verenigingsbeleid daarbij divers en soms minder open dan bij
SAMH zelf. Uit de toelichting van Kuipers blijkt dat de databanken in Scope Archive voor boeken en
inventarissen in de backoffice bij SAMH wel zijn bijgehouden, maar dat dat aan de websitekant voor
de klanten niet zichtbaar is. Vandaar ook de onjuiste publiesinformatie dat verwijderde of depotboeken
in de studiezaal zouden zijn. Volgens dhr Kuipers is dit in zeg juni in één klap over en verbeterd. De
secretaris adviseert om z.s.m. en dus tijdelijk op de website mailen of bellen te adviseren bij zulke
raadpleegwensen. Dhr Janzing plant in week 15 naar buiten te treden met wat nog in dit eerste halfjaar
van 2016 zal zijn opgelost. Op de vergadering van 29 juni wordt er meer gedemonstreerd.

4. Advisering AB 13 april 2016
Bij de concept-jaarrekening en de dito begroting 2017 e.v. zijn geen opmerkingen en wordt mede
vertrouwd op de ambtelijke adviseringen binnen de deelnemende gemeenten. Dhr V.d. Zalm had graag
een leeswijzer met aandachtspunten bij zulke omvangrijke stukken. Voortaan zullen de heren Janzing,
Bakker en Ouweneel deze (weer) maken. Bij het de commissie meest nabij liggende conceptpublieksjaarverslag zijn de adviezen:
- In het fragment over de adviescommissie zelf de zinsnede ‘kritisch over m.n. de beeldbank’
verbreden tot ‘kritisch over de website o.a. de beeldbank’ (voorstel secr.)
- Meer aandacht besteden aan het aantal vrijwilligers en hun rol in de taakuitvoering van
SAMH. (voorstel dhr De Kruijf)
Dhr Janzing deelt mee voor het publieksjaarverslag een andere vorm, bijv. een film, te overwegen.
Dhr Bakkers zal het AB bijwonen en positief adviseren over de voorstellen. De secretaris zal het
verslag van de vergaderingen z.s.m. opmaken, zodat dhr Janzing dat van dit agendapunt ook nog tijdig
aan het AB kan verstrekken.
5. Planning excursie Hoogduin Papierrestauratoren/nieuwe planning Gebruikersavond in
Oudheidkamer Het Weeshuis te Moordrecht
Dhr Janzing regelt een excursie naar Hoogduin voorafgaand aan de geplande vergadering van 29
november (15 uur te Delft). Vervolgens kan in Kruim worden gegeten en daarna de vergadering
plaatsvinden in ook de Chocoladefabriek. Ter financiering van het eten zien de leden van buiten
Gouda dit jaar af van hun reiskostenvergoeding conform artikel 9 van de Verordening.
De heren Janzing en Oosterwijk gaven nog geen gevolg aan hun actiepunt van 24 november van
voorbereiding van een vergadering in het Moordrechtse Weeshuis incl. een ‘breder actiepunt’. Voor de
geplande vergadering van 29 juni is dat nu de eerste optie en anders is de locatie weer de
Chocoladefabriek.
6. Rondvraag en sluiting
Dhr V.d. Zalm waardeert de gegeven demonstratie, maar betreurt het nog niet vooraf in de agenda
vermeld zijn daarvan. (Was een ‘lokker’ geweest.)

