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1. Inleiding

De Stichting Vrienden van Archief en Librije te Gouda ondersteunt het Streekarchief
Midden-Holland in – zoals de statuten zeggen – ‘materiële en immateriële zin’. De stichting
zelf kent incidentele begunstigers en jaarlijkse donateurs. De laatsten ontvangen een
jaarboekje en uitnodigingen voor activiteiten.

De stichting is in 1982 opgericht om de band van het toenmalige Gemeente-archief van Gouda met het
publiek te verstevigen (akte notaris M. van Dorp te Gouda, 1 oktober 1982). Het aantal bestuursleden
is volgens deze akte 3-5, maar gepersisteerd werd en wordt bij 5 alleen gezamenlijk bevoegden. In
1989 werd het Streekarchief Hollands Midden formeel gevormd. De stichting anticipeerde hier reeds
vanaf 1986 op door de uitgave van het regionaal historisch tijdschrift De Schatkamer (t/m. 2017). In
2005 werd na de vorming van het Streekarchief Midden-Holland het werkgebied van de stichting
opnieuw vergroot (fusie van de streekarchieven Hollands Midden en Krimpenerwaard).
2. Activiteiten
Structureel wordt voor het Streekarchief restauratie van archiefstukken en boeken gefinancierd en
incidenteel worden daarvoor ook aankopen gedaan. (Per jaar varieert bij het kopen van unica wat
hieraan wordt besteed, omdat dit afhankelijk is van het aanbod.)
Om het onderzoek naar de geschiedenis van Gouda en de regio te stimuleren, stelde de stichting in
1991 de Walvisprijs in. Deze prijs wordt elke drie jaar uitgeloofd voor een oorspronkelijke historische
studie of artikel over Gouda of de regio.
De stichting fungeert als (niet BTW-plichtige) zeer kleinschalige uitgever van publieksmateriaal; zo zijn
de cd-rom ‘Het Groene Hart in kaart’ en diverse gekleurde wenskaarten met afbeeldingen uit de
Librijecollectie op het Streekarchief te koop. Bij het 30-jarig bestaan in 2012 is een Gouds Glazengidsje
uit de Librije uit 1681 herprint.
Samen met het Streekarchief worden activiteiten ontwikkeld als lezingen, tentoonstellingen, cursussen
en rondleidingen. Verder worden er voor de donateurs (kostendekkende) jaarlijkse excursies naar
andere archiefdiensten of bibliotheken georganiseerd.
Waar mogelijk werkt de stichting samen met andere verbanden, bijvoorbeeld historische verenigingen,
HOP’s en het Historisch Platform Gouda.
De stichting zet in principe het uitgeven van het zelf gelay-oute en extern geprinte jaarboekje De
Schatkamer voort.
Gewerkt wordt aan uitbreiding van het aantal donateurs.
Naast het voortzetten van genoemde activiteiten vindt in de beleidsperiode nader beraad plaats over
steun aan verder digitaliseren bij het streekarchief.
3. Financiën
Als bij alles persisteert het stichtingsbestuur ook bij het vermogen bij de oprichtingsakte, in dit geval
art. 3: ‘Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- subsidies en donaties;
- hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei ander wijze verkrijgt.’
Bestuursleden genieten conform art. 8 der oprichtingsakte t.l.v. de kas der stichting geen beloning.
De stichting heeft een rekening-courant en spaar- en effectenrekeningen. Tot uitgaven wordt in
bestuursvergaderingen besloten.
Jaarrekeningen en controleverslagen maken deel uit van het op het streekarchief bewaarde archief van
de stichting.
Na vereffening bij een thans niet voorziene of bedoelde ontbinding vervalt het bezit aan de
publiekrechtelijke archiefdienst, waarin dan het gemeentearchief van Gouda is opgenomen. Het
bestuur kan daarbij een nadere bestemming aangeven.

