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1. Opening en mededelingen
Dhr Bakkers heet een opnieuw krappe minderheid van de leden welkom in de Chocoladefabriek.
2. Notulen 33e vergadering d.d. 7 juli 2015
Het concept wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. bij punt 4 het gebruik van de term ‘aanvezelen’ uit
het restauratieproces van papier suggereert dhr Janzing een excursie naar Hoogduin
Papierrestauratoren in Delft. N.a.v. ditzelfde punt: dhr Ouweneel zag intussen een specificatie van de
uitnutting in 2014 van de bestemmingsreserve Materiële verzorging en Toegankelijkheidmaking uit de
Krimpenerwaardboedel. Vervangingskosten van ziek personeel waren een belangrijk aandeel en de
goedkeuring ter zake van de accountant bevreemdt hem. Een visie op (deels) scanning on demand als
alternatief voor restaureren acht hij wenselijk voor gebruikers. Dhr Janzing geeft hier nog geen
prioriteit aan en weet dat dat dan ook intern zou moeten worden uitgevoerd, omdat althans eerder één
bedrijf daarbij een minimum van een strekkende meter archief hanteerde.
3. Gebruikerservaringen en –belangen in de transities
Uitvoering 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!
(Overigens suggereert de homepage van de site n.b.: ‘we zijn vooral benieuwd naar uw mening en
suggesties, zodat de website in de komende periode steeds beter kan worden!’)
Dhr Janzing herhaalt wat mw Bakker-Wijbrans op 15 oktober zei in de laatste bijeenkomst van het
subgroepje transities: het opdrachtnemende ict-bedrijf is gefuseerd met een groter bedrijf, gaat beter
aan de slag met SAMH en zal medio december in een migratie ook dit hebben opgelost. Dhr Den Boer
wijst erop, dat niet alle achterstand aan (regie over) externen kan worden verweten: linken van
websites kunnen zelfs vrijwilligers in tal van verbanden wel zelf en update van het
bezoekersreglement is ook eigen werk van SAMH. Dhr Van der Zalm vraagt naar
klantgebruiksmetingen. Deze zitten niet in de SAMH-planning, maar deelname aan de.
Kwaliteitsmonitor zal in 2016 opnieuw worden overwogen. Dhr Den Boer merkt op dat
websitegebruik sec uiteraard erg toenam door het verplicht daarop aanvragen van stukken en door de
digitalisering van de oude kranten.

4. Advisering AB 25 november 2015
De commissie nam kennis van:
- hun besluitenlijst van 8 juli 2015; het daar uitgereikte boekje ‘Leren als levensstijl. Manifest
over het ontwikkelcontinuüm in de archiefbranche’zal dhr Janzing ook aan de commissieleden
verstrekken.
- Nieuwe beleidsvisie in paradoxen, vastgesteld in een viertal sessies, waarvoor geen lid of
leden van de adviescommissie zijn uitgenodigd, maar wel als gebruiker de genealoog Bob
Coret. Bij de opstelling van een producten- en dienstencatalogus als een van de eerste
‘jaarlijkse opgaven’ zal de commissie wel worden betrokken. Als illustratie van zowel de
(inter)gemeentelijke afhankelijkheid van externen als van het achterhaald zijn van de
overbrengingstermijn van 20 jaar meldt dhr Den Boer het sinds de vorige vergadering wéér
verdwijnen van een website van Zuidplas: www.steenovens.nl. Deze was bedoeld voor
acquisitie van een exploitant en als voorlichting over dit gemeentelijke rijksmonument. (‘Wat
blijkt is dat de host een migratie heeft doorgevoerd van het Php-programma en onze website is
in een oude versie op gemaakt,’ aldus een ambtenaar in juli en probleem is nog niet opgelost.)
- Aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling, waardoor o.a. het dualisme wordt
doorgevoerd en er ook weer raadsleden in het AB komen. (Dit is later dan voor de door de
Wgr verplichte datum van 1 januari 2016: na het Ab moeten de raden nog beslissen!)
Bovendien kan er taakverruiming plaatsvinden.
- Marap/begrotingswijziging 2015. Dhr Ouweneel vraagt bij het bekende dekken van ruim een
ton uit de reserves of de al behandcelde begroting 2016 wel klopt. Dhr Janzing herhaalt uit
het stuk dat (tijdelijk) ziekteverzuim en vervanging daarvan de oorzaak was en de reserves het
toelaten.
- Nota reserves en voorzieningen.
- Notitie vennootschapsbelasting.
Dhr Bakkers zal het AB bijwonen en positief adviseren over de voorstellen.
5. 1e Gebruikersavond in Oudheidkamer Het Weeshuis te Moordrecht
Kennis is genomen van het verslag van een bijeenkomst van de HVM (4 m/v) met/SAMH (2 m/v) op
30 juli 2015. Middenstand en archeologie worden verkend als mogelijke projecten. De vraag rees ook
of fotocollecties van een vereniging in de toekomst kunnen worden samengevoegd. Dhr Janzing en
dhr Oosterwijk bereiden voor de volgende, eerder (n.m. al?), te beginnen vergadering van de
commissie ín dat Weeshuis een breder extra agendapunt voor. Als zelfs de sinds augustus 2014
verdwenen links op de site van SAMH naar sites en dus data (deels ook foto’s) van historische
verenigingen dan nóg niet zouden zijn gereconstrueerd, is dat ook een bespreekpunt.
6. Rondvraag en sluiting
- Dhr Janzing verwijst naar de enquete op de website over nieuwe workshops in 2016 (naast de via de
Vriendenstichting al gegeven cursussen Oud Schrift). Dhr Van der Zalm waarschuwt voor evt.
duplicaten met het aanbod van het Erfgoedhuis ZH etc.
- Als vergaderdata worden vastgesteld donderdag 7 april (AB is 13/4), woensdag 29 juni (AB is 6/7)
en dinsdag 29 november 2016 (AB is 30/11).

