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1. Opening en mededelingen 

Dhr Bakkers heet de krappe minderheid van de leden welkom in de Steenlandzaal. 

 

2. Notulen 32e vergadering d.d. 30 maart 2015 
Het concept wordt ongewijzigd vastgesteld. Dhr Bink vraagt n.a.v. punt 7 (rondvraag) of de regeling 

wordt aangepast of dat er geen e-depot komt. Volgens dhr Janzing is het eerste het geval en leerde de 

pilot dat de gemeentelijke eisen divers zijn. Of het e-depot ook een rol krijgt voor historische 

verenigingen etc. is nog slechts een ideaal van de directeur. N.a.v. de tekst over het Doelenplein in 

Schoonhoven wordt opgemerkt dat het AB eerst nog een hernieuwd verkoopvoorstel aan de gemeente 

Krimpenerwaard deed  alvorens te besluiten over het voorstel van de stichting ‘De Zilvertuin’.  

 

3. Gebruikerservaringen en –belangen in de transities 

- Studieruimte. De nieuwe indeling ‘zonder de bank’ is een verbetering, ook volgens de mail van dhr 

Van der Wal. 

- Website. De uitbreiding met de krantenviewer is gerealiseerd, wat wordt gewaardeerd. De verdere 

gebruikerswensen over vnl reconstructie van oude websitefuncties en –data mankeren nog.1 Dhr Van 

der Wal mailde expliciet weer over de te kleine fotofragmenten (die volgens eerdere notulen eind 2014 

verbeterd zouden zijn) en beschrijvingsmanco’s in de beeldbank. Ook de suggestie van de secretaris in 

de vorige vergadering voor links met externe beeldbanken met véél foto’s uit het werkgebied (en in 

hun volle grootte)  is nog niet opgevolgd. Verbeteringen blijven een aandachtspunt voor het personeel 

en de subcommissie. 

 

4. Advisering AB 8 juli 2015 

De commissie nam kennis van: 

- Hun besluitenlijst van 1 april; op de vraag van dhr Bink naar samengaan van SARM met 

Erfgoed Leiden en Omstreken dan wel SAMH kan nog geen antwoord worden gegeven. (Dit 

heeft overigens bij voorbaat geen gevolgen voor het gebruik van het Gouwedepot.) 

- Concept-jaarstukken 2014. Op p. 4 van het concept-jaarverslag dienen slechts onder de 

Adviescommissie de woorden ‘en het jaarverslag’ te worden verwijderd. Dhr Ouweneel heeft 

n.a.v. p. 29 van de concept-jaarrekening graag een specificatie van de uitnutting in 2014 van 

de bestemmingsreserve Materiële verzorging en Toegankelijkheidmaking uit de 

Krimpenerwaardboedel. Hij ervoer overigens zelf dat eerder niet te raadplegen stukken uit dat 

deelgebied waren aangevezeld en wel in te zien waren. Het resterende saldo van deze reserve 

valt vrij door een beleidskeus ter zake, die Ouweneel betreurt. Gebruikers dienen actief te 

reageren als ze vanwege de materiële toestand niet te raadplegen bronnen nodig hebben, ook 

al heeft een mega-inhaaloperatie geen prioriteit meer. 

- MARAP en begrotingscorrecties 2016. 

- Concept-oplegger verhuurbeleid overcapaciteit Gouwedepot 

                                                 
1 Er komen klachten, tot op de Facebookgroep De Historie van Moordrecht  met > 600 leden toe, over 

niet of slecht bereikbaar zijn van www.gha.ab-c.nl als alternatief voor nog mankerende oude data van 

thema’s en weblogs. 



Dhr Bakkers zal het AB bijwonen en positief adviseren over de voorstellen. De daar ook te geven 

presentatie over de eerste stap van de volgende beleidsvisie kon in de Adviescommissie nog niet 

worden gegeven.  

 

5. 1e  Gebruikersavond in Oudheidkamer Het Weeshuis te Moordrecht 

Dit jaar nog wordt deze ‘doe-bijeenkomst’, ook voor Adviescommissieleden, gehouden en zijn bij 

deze pilot de thema’s KVT en Molukkers onderdelen. Als de sinds augustus 2014 verdwenen links op 

de site van SAMH naar sites en dus data van historische verenigingen dan nóg niet zouden zijn 

gereconstrueerd, is dat ook een bespreekpunt. 

 

6. Rondvraag en sluiting 

- Volgende AB-datum is 25 november en commissiedatum 24 november 2015. 


