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1. Opening en mededelingen
Er wordt door de deelnemers met genoegen teruggekeken op de middagexcursie naar Hoogduin
Papierrestauratoren in Delft, etc.
De secretaris memoreert dat de leden mw Tiggelman en dhr Bink per mail bedankten voor hun
lidmaatschap. Het bestuur van ‘Lekkerkerk door de tijd’ zal zich beraden of een ander lid van hun
vereniging haar zal vervangen. De voorzitter uit zijn voornemen om structureel afwezigen eens te
contacten.
Mw Van Herwaarden uit Krimpen aan den IJssel bedankt per 1-1-2017 als donateur van de
Vriendenstichting. De secretaris van deze stichting zond de kaart in kopie door vanwege de motivatie
van de opzegster als archiefklant: ze werd negatief door afstoten van boeken en de verhuizing van
jaren geleden.
2. Notulen 36e vergadering d.d. 4 juli 2016
Het concept wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Advisering AB 7 december 2016
- kennis is genomen van het agendapunt ‘ab benoemt lid db en wijst vz aan’ alsmede uit andere
bronnen van de nodige nieuwe ab-leden vanuit Zuidplas en Krimpen a/d IJssel door vertrokken
wethouders.
- onderschreven wordt het memo Lessons Learned over een uitlening van originelen. Mw Nauta zal
trachten om als betrokken museumdirecteur als bezoeker bij de vergadering aanwezig te zijn. M.b.t. de
bruikleenovereenkomst zijn er voor de directeur nog de tips om bij diefstal altijd de politie te
informeren, om de term vrijwilliger te verwijderen en om het informeren van het bestuur te vervangen
door het inlichten van de voorzitter van het db. Of het zinvol is om deze tips evt. ook al in het AB te
noemen zal daar worden bezien: de directeur kan immers zelf (structureel) overeenkomsten aanpassen.
- verkenning structurele effecten beleidsvisie SAMH: o.v.v. dhr Van der Zalm memoreert dhr Janzing
het kader van de gemeentelijke vraag om de beleidsvisie en met name bepaalde paradoxen wat nader
in beeld te brengen. De kernvraag betreft de digitale duurzaamheid. Dhr De Kruijf suggereert om het
verplaatsen van werk en klantvragen van de gemeenten naar SAMH explicieter te benoemen. De nog
impliciete baten zijn die op kosten bij DIV-afdelingen bij de centrum- en contractgemeenten. Er lijkt
een traject van een paar jaar nodig om kantelmomenten etc. in beeld te brengen. (Uiteraard loopt er los
van de openbare lijn adviescie-ab ook een besloten overleg tussen ambtelijke vertegenwoordigers en
informatiespecialisten.) De diversiteit aan samenwerkingsmodellen (en directeursambities) in den
lande lijkt groter te worden dan bij alleen analoge archieven, zo is het beeld bij meerderen.
Dhr Bakkers zal het AB bijwonen.
4. Gebruikerservaringen en –belangen in de transities van 2014 ***)
Voorafgaand aan de vergadering ontvingen de leden herhaaldelijk mails over de stand van zaken
v.w.b. de website. Dhr Kuipers toont drie uitvoeringsniveau’s van de 30 issues voor Delving: 13 zijn
er afgerond, maar nog slechts informeel getest, en de andere 17 in bewerking of verschoven naar na
1/2/2017. Bij het harvesten (t.o. nadeel dat data niet publiek ververst wordt) was een tegenvaller dat er
vreemde tekens in de data zaten; met de Scoopgroep wordt dit in 2 weken verholpen. 1 februari blijft

haalbaar voor het in platform raadpleegbaar zijn van de nieuwe site voor bezoekers, aldus dhr Kuipers.
N.a.v. een vraag van dhr Van der Wal over (ook systematisch?) mankerende Goudsche en w.s. ook
Schoonhovensche Couranten op de site meldt dhr Kuipers actie terzake.
5. Rondvraag en sluiting
Dhr Oosterwijk meldt het overlijden van het vroegere commissielid Panc Vink. De ab-data voor 2017
zijn nog niet bekend en dus kunnen eigen vergaderdata nog niet worden gepland. Opnieuw is een
streven om niet altijd te vergaderen op de dinsdag vanwege het dan verhinderd zijn van dhr Stigter.
De secretaris liep er privé weer tegenaan dat de site nog steeds meldt dat de collectie
bouwvergunningen Nieuwerkerk aan den IJssel 1905-2009 bij ‘de gemeente’ berust (en het daar
minder toegankelijk is). De urgente vraag is wanneer dat verandert en eindelijk conform de regeling
wordt. (Ondanks dat de vraag per mail was voor-aangekondigd was hier ter vergadering nog geen
antwoord op.) Bij het vervolg kan een rol spelen dat Zuidplas in 2017 het (Nieuwerkerkse)
gemeentehuis van 1988 met archiefkluis gaat vervangen door een nieuw pand zonder zo’n kluis. Dhr
Janzing deelt een concept ‘Huisregels en service SAMH’ (okt. 2016) uit met de vraag daar z.s.m. per
mail op te reageren.
***) Uitvoering mankeert sinds 2014 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 is 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 2013/2014
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). Op de voorpagina
is nu onder ‘Aanvragen van archiefstukken’ vermeld: “Let op, sommige boeken waarvan aangegeven
staat dat deze in de studiezaal te raadplegen zijn, moeten toch aangevraagd worden. Wilt u zeker
weten of een boek wel of niet direct beschikbaar is, stuur dan een mailtje naar aanvragen@samh.nl”.
Hierin wordt nog genegeerd dat de vele verwijderde boeken ook nog gewoon kunnen worden
geselecteerd en aangevraagd en men dan pas aan de balie verneemt dat ze er niet meer zijn!

