Notulen van de 3e vergadering van de Commissie van Advies tevens Klantenraad
Vergaderdatum: 8 mei 2006
Aanwezigen: P.A.H.M. Abels, T. Bakkers (vice-voorzitter), A.M. den Boer (secretaris), E.N.M. van der
Graaf, mw M. Haaitsma-Heessels, J.T.A. Jeukens, J.M. de Jong, N. Jongerius, B. de Keijzer, J.H.
Kompagnie, J. van Loo (voorzitter), mw J. Nauta, L.P. Ouweneel en H.J. Reijs
Mede-aanwezig: M.N.J. Lucassen (SAMH)
(M.k.) Afwezig: J. Ooms, P. Vink en G.H. van den Brink/H. van Wageningen
1. Opening en vaststelling agenda
Dhr van Loo heet als voorzitter een ieder en m.n. nieuwkomer dhr P.A.H.M. Abels welkom. (Het DB
benoemde 1-3-2006 tot leden in de vacatures Kompagnie en Van Wageningen de heren P.A.H.M.
Abels en G.H. van den Brink te Gouda.).
2. Invulling klantenraadfunctie
Mw Wijbrans (SAMH) - deze avond verhinderd - stelde een voorstel voor de invulling van de
klantenraadfunctie op. T.a.v. het gestelde daarin over de webpagina wordt geadviseerd de eerste zin
van het tekstvoorstel redactioneel aan te passen, de voorzitter neemt daartoe contact met haar op. Als
extra's worden gesuggereerd een rubriek voor commissienieuws en een algemene link naar de
linkpagina van de site. De secretaris levert mw Wijbrans een namenlijst van de leden met naast de
woonplaats ook vanuit welk historisch verband men evt. lid is. Voor de invoering van het
Kwaliteitshandvest geven de leden Bakkers, Jongerius en Den Boer aan daarbij betrokken te willen
worden. Aan het gebruikersonderzoek van de website willen de leden De Jong, Van der Graaf en De
Keijzer een bijdrage leveren.

3. Notulen 2e vergadering d.d. 21 november 2005
Het concept wordt vastgesteld met de volgende redactionele correcties: onder de absenten moet M.
Haaitsma-Wessels zijn: M. Haaitsma-Heessels, onder punt 1 moet Krimpen aan de IJssel zijn:
Krimpen aan den IJssel en onder punt 4 moet vd Graaf zijn: Van der Graaf.
Naar aanleiding van punt 5 deelt dhr Ouweneel mee toch aan de studiedag over de
bezoekersmonitoring te hebben kunnen deelnemen.
Naar aanleiding van het genotuleerde onder punt 6 is op de website de tekst over toegankelijkheid
van archieven aangepast. Gebleken is verder dat de Krimpense dossierarchieven inzake de
weekmarkt 1960-1980 reeds voor de fusie van 2005 en conform de gemeentelijke selectielijst zijn
vernietigd, maar dat het aanpassen van de inventaris achterbleef; de inhaalslag vergt tijd, maar is
medio 2006 gereed. Overigens zal dhr Lucassen zorgen dat bij de stukken voor de volgende
vergadering een gemeentelijke selectielijst wordt meegezonden.

4. Advisering AB 10 mei 2006

5. Mededelingen
6. Rondvraag/sluiting
Mw Haaitsma zegt haar lidmaatschap van de commissie op vanwege onder andere vertrek uit Gouda.
Haar wordt dank gezegd voor haar inbreng. Dhr Jeukens informeert of de heer C.J. van Veen al is
uitgenodigd om als 2e Waddinxvener lid te worden. De secretaris gaat dit na bij dhr Janzing. Dhr De
Keijzer wijst op een komende bijdrage over Erasmus in het tijdschrift Ons Voorgeslacht. Dhr Abels zag
een BBC-programma over Vermeer en betreurde dat daarin bij het SAMH geen originele stukken
waren te zien maar het benutten van leesapparaten met microfiches. Dhr Lucassen geeft aan dat de
ploeg beide onderdelen te zien kreeg maar voor de voor hen kennelijk leukere apparaten koos. De
voorzitter dankt als afscheid dhr Kompagnie voor zijn inbreng in de adviescommissies van het SAHM
en SAMH en vertrouwt op een volgen op afstand.
De volgende vergadering is zoals reeds gepland op 20 juni 2006, weer voorafgaand aan een ABvergadering.

