Notulen van de 6e vergadering van de Commissie van Advies tevens Klantenraad
Vergaderdatum: 29 maart 2007
Aanwezigen: T. Bakkers (vice-voorzitter), A.M. den Boer (secretaris), G.H. van den Brink, E.N.M. van
der Graaf, J.T.A. Jeukens, N. Jongerius, L.P. Ouweneel, H.J. Reijs, C.J. van Veen en P. Vink
Mede-aanwezig: mw C. Wijbrans (SAMH)
(M.k.) Afwezig: P.A.H.M. Abels, J.M. de Jong, B. de Keijzer, J. van Loo (voorzitter), mw J. Nauta en J.
Ooms

1. Opening en vaststelling agenda
Dhr Bakkers heet als voorzitter een ieder en met name dhr Van den Brink - voor het eerst aanwezig welkom. Dhr Janzing is helaas toch verhinderd. Dhr Van der Graaf informeert met het oog op een
mogelijk agendapunt naar de in Archiinfo van maart vermelde ontvreemding van het tweede deel van
De Lange van Wijngaarden uit de open opstelling. Dit bleek een intern misverstand te zijn en wordt
ook in een volgende Archiinfo gecorrigeerd.

2. Voortgang klantenraadfunctie
De op de website en in de studiezaal gepresenteerde agenda leidde niet tot publieksreacties.

3. Notulen 5e vergadering d.d. 4 december 2006
Het concept wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. punt 5 vraagt dhr Ouweneel naar de ABbehandeling van de HOP'n in december. Dhr Bakkers antwoordt dat het AB positief was en voor de
pilot Waddinxveen intussen contact is gezocht met het Historisch Genootschap daar. (Geconstateerd
werd verder de plaatsing van de ideeënbus in de hal.)

4. Voortgang tijdelijke werkgroepjes
5. Mededelingen vanuit het SAMH
6. Rondvraag/sluiting
Dhr Vink is teleurgesteld dat de OMD-uitgaven 'Zo kerkte en kerkt Moordrecht' (2005) en 'Al
eeuwenlang feest in Moordrecht' (2006) niet op het aanwinstenrek terecht kwamen en nog niet in de
open opstelling werden opgenomen. Mw Wijbrans gaat dit na. (Bij navraag blijkt het te gaan om twee
heel dunne publicaties. Beleid hierbij is dat deze niet in de open opstelling terechtkomen, aangezien
ze daar te gemakkelijk achterin de kast of in een boek of helemaal (tussen een notitieblok) verdwijnen.
Beide publicaties zijn op te vragen uit het depot onder respectievelijk de nummers 583 B 91 en 583 B
100.)

Verdere vergaderdata van het AB zijn vastgesteld op 28 juni en 8 november. Besloten wordt om op 20
juni de volgende vergadering van de commissie te beleggen.

