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1. Opening en mededelingen
Dhr Bakkers heet allen en m.n. dhr Van der Wal als nu nieuw lid welkom in de zaal Cacao.
2. Notulen 31e vergadering d.d. 4 november 2014
Het concept wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. de tekst wordt verhelderd dat:
- dhr Van der Wal dus lid werd;
- mits het AB instemt de grond in Schoonhoven aan de Zilvertuyn in gebruik wordt gegeven;
- de klimaatproblemen in het depot zijn opgelost.
3. Gebruikerservaringen en –belangen in de transities
- Website. Dhr Janzing meldt dat de websiteverbeteringen en –aanvullingen maar blijven stagneren
door organisatorische redenen binnen het bedrijf van de opdrachtnemer. (Van beeldbankverbeteringen
tot de ‘spatie van Leen’ uit de notulen van 4/11.) M.n. dhr Van der Zalm adviseert een sterkere ictopdrachtgeversrol. Dhr Janzing antwoordt dat voor een evt. harde confrontatie steun nodig zou zijn
van het AB, nog onbekend met deze klachten. (Laatste notulen AB zeggen nog alleen: ‘De secretaris
van de adviescommissie heeft het signaleren en verzamelen van knelpunten m.b.t. de website op zich
genomen.’) Om aparte knelpunten- en verbeterlijsten voor de opdrachtnemer te voorkomen wordt
gestreefd naar kennisname van de laatste in de (sub)commissie. Een en ander aan klachten staat nog
los van het feit dat SAMH een aantal zaken eerder zelf al in overleg met de opdrachtnemer verschoof
naar ’Versie 2’. Update en opname van bijv. het bezoekersreglement hangt ook niet alleen op de
externe partij. De secr. zal over evt. voortgang, als die in het subgroepje aan de orde komt, mailen.
Secr. suggereert het als uitbreiding aanvullend opnemen van links naar een selectie van externe
beeldbanken met (nog?) veel meer digitale foto’s uit het werkgebied dan SAMH zelf. 1
- Krantenviewer. Voor of per 1 juli zullen de in november feitelijk en op 27/3 feestelijk door de SVAL
aangeboden gedigitaliseerde en al ocr-bewerkte kranten van 1862-2005 met een naar keus en i.o.v.
SAMH extern te bouwen viewer doorzoekbaar zijn te benaderen. Vanwege evt. auteursrechten zullen
die van voor 1945 op internet komen en die van daarna alleen op publiekscomputers in
Chocoladefabriek en HOP’s.
- Studiezaal. Voor het subgroepje, bekend met nog te realiseren zaken zoals verhoging van de
medewerkersdesk en dus -zichtbaarheid, verwijdering van een hangbank en toevoegen van een
SAMH-tafel, lijken de problemen dan verminderd of over. Nieuw is echter dat de kapstok bij de
tasopbergkluisjes nota bene weer is verwijderd! De commissie hecht aan een kapstok, zeker voor natte
jassen, in het zicht vanaf de SAMH-tafels. Dhr Van der Wal vraagt om meer/harder aangeven van de
geluidsbeperkingen dan zoals in lift, op pilaren en op de studiecontainers, m.n. om herhaling van de
boodschap op de kaartjes op SAMH-tafels, die nog alleen eten en drinken verbieden.
4. Advisering AB 2 april 2015
De commissie nam kennis van:
- concept-begroting 2016
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Zo heeft www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl/ van de RCE bijvoorbeeld 5256 foto’s van Gouda en 1422 van Schoonhoven. Ook
www.beeldbank.rws.nl (Gouda e.o. 6127 foto’s) en www.nimh-beeldbank.defensie.nl zijn voorbeelden van een voor SAMH-klanten goede
(rijks)beeldbanken.

Dhr Ouweneel vraagt zich af of voor de aangesloten gemeenten geen geld kan worden
bespaard door de hier net zoals in Rotterdamse Gemeentebibliotheek nodig gebleken
beveiliger (tegenvaller op huisvestingslasten) ook Gouds bibliotheekwerk te laten doen. Dhr
Van der Wal, bekend met veiligheidswerk, zegt dat dat niet mogelijk is zonder afbreuk te doen
aan de primaire taak met zichtbare presentie dáárvoor. Ook is het een specialisme.
Verder wil dhr Ouweneel de voor- en nadelen weten van de eerdere beleidskeus om de
afschrijvingskosten van de depotinrichting jaarlijks t.l.v. de voorziening te brengen i.p.v.
terzake ineens af te boeken. Dhr Janzing informeert informeel bij de administrateur.
- Verhuurbeleid Gouwedepot
Dhr Van der Zalm informeert naar de twee ‘meterprijzen’ bij het Gouwedepot. De ene is voor
externe verhuurmeters zonder dienstverlening (‘Citybox’-functie) en het andere bedrag is een
van de omslagposten voor de participanten incl. dienstverlening (en dus ook voor huur van
werk- en studieruimten in de Chocoladefabriek, personeelslasten, ict- en websitekosten,
regiobibliotheek, etc.) Niet-deelnemende partijen hebben deze kosten elders in hun
begrotingen voorzien. SAMH biedt ook dienstverlening ter zake aan, maar dan bovenop de
zgn kale meterprijs. Het gebruik van de term ‘meter’ is dus onvergelijkbaar en kan als het AB
dat niet zou inzien voortaan uitgebreider worden toegelicht.
Dhr Bakkers zal het AB bijwonen en positief adviseren over de voorstellen.
5. Planning Gebruikersavond in Oudheidkamer Het Weeshuis te Moordrecht
Naar verwachting wordt in de eerste helft van mei deze ‘doe-bijeenkomst’ gehouden. In een gesprek
van dhr Janzing met de nieuwe (Nieuwerkerkse) HVM-voorzitter mw Marijke Edel zijn aangetipt het
beeldverzamel- en presentatiebeleid en een evt. vervolg op het boekje ‘Een Molukse thuishaven aan de
Hollandse IJssel’ van Habiboe uit 2011, uitgegeven door SAMH. (Eraan vooraf gingen al Molukken –
interviews van Joke Verdoold in het HVM-tijdschrift Moerdregt, maar Molukkers zijn nog geen of
zelden lid geweest.) Als de sinds augustus 2014 verdwenen links op de site van SAMH naar sites en
dus data van historische verenigingen nóg niet zijn hersteld, is dat ook een bespreekpunt.
7. Rondvraag en sluiting
- Dhr Van der Wal heeft als ‘spijkerharde wens’ dat er rond Kerst/nieuwjaar niet weer een
publiekssluiting zal plaatsvinden zoals de laatste twee jaren. De vergadering ondersteunt dat en ging
daar ook eerder alleen mee akkoord door incidentele bijzondere omstandigheden.
- Dhr Van der Zalm informeert naar de e-depotpilot van drie archiefdiensten met elk een
pilotgemeente. Deze ondervond vertraging, doordat bij SAMH die pilotgemeente wijzigde van
Zuidplas in Waddinxveen vanwege de (over)macht van een ict-dienstverlener van de eerstgekozen
gemeente, ook een les. Geconstateerd wordt verder dat een e-depot vergaand uitbreiden van de
gemeenschappelijke regeling zou vergen, zelfs met ict-regie.
- Volgende AB-data zijn 8 juli en 25 november, commissiedata w.s. 7 juli en 24 november.

