Concept-verslag Algemene Ledenvergadering
KVAN/BRAIN

Wanneer:
Waar:

13 juni 11.40 – 12.45 uur
Energiehuis, Dordrecht

Aanwezig namens zowel KVAN als BRAIN: Hildo van Engen (Streekarchief Langstraat Heusden Altena
Streekarchief), Bennie Blom (Archief Delft), Hannie Kool (Zeeuws Archief), Chantal Keijsper (Het Utrechts
Archief), Ella Kok-Majewska (Regionaal Archief Rivierenland), Peter van Beek (Gemeentearchief Ede), May
Scheepers / Margreet Windhorst / Puck Huitsing (bureau KVAN/BRAIN), Henk van Tilburg (Archief Eemland),
Jantje Steenhuis (Stadsarchief Rotterdam), Jan Sanders (BHIC), Lita Wiggers (Regionaal Historisch Centrum
Limburg), Marens Engelhard (Nationaal Archief), Marlies Nieuwlaat (Rijckheyt), Mathilde Kors (Waterlands
Archief), Niels van Driel (Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen), Mirjam Heijs (Regionaal Archief Tilburg),
Frans Hoving (Gemeentearchief Zaanstad), Ariela Netiv (Erfgoed Leiden e.o.), Wim Reijnders (West-Brabants
Archief), Teun de Bruijn (Regionaal Archief Dordrecht), Bert de Vries (Stadsarchief Amsterdam), Kees
Schabbing (Provinciale Archiefinspectie Noord-Holland), Ellis Kreuwels (Stadsarchief Almere)
Aanwezig namens KVAN: Ingeborg Huijberts, Wim Koole, Annelot Vijn, Lianne de Beurs, Marleen de Haan,
Jeroen van Luin, Marjolein Driessen, Hella Timmermans, Elsbeth Groothedde, Marjo van den Berg, Richard
van den Belt, Lineke van den Bout, Daan Hertogs, Marie-Christine Engels, Anthony van der Wulp, Gerrit Bril,
Gijs Boon, Theo Vermeer, Adri van Vliet, Hans Berende, Krista van Loon, Bernadine Ypma, Paul Post, Mies
Langelaar, Tijmen Pranger, Han Adriaans, Marieke de Haan, Petra Links, Pim Oxener, Jeroen Tijhuis, Marijke
Bruggeman, Noor Schreuder, Charles Jeurgens, Peter Horsman, Jac. Biemans, Anne Oechtering, Mirjam
Brouwer, Yvonne Bos-Rops, Joke Manshanden, Derk Jan Prins, Kaj van Vliet
Aanwezig namens BRAIN: Lucas Osterholt (VVD), Ellen van der Waerden (Haags Gemeentearchief), Pieter
Vijn (Atria)
Toehoorders: Trudi Noordermeer, Eric Kraai, Eva van ’t Klooster
1. Opening en mededelingen
Hannie Kool (vz KVAN) opent de vergadering en zal voorzitten tm punt 4, Chantal Keijsper (vz BRAIN) punt 5
tm 9.
- BRAIN bestaat op 29 juni a.s. 10 jaar; boodschap bij de ontvangen gadget: Kijk regelmatig in de spiegel om te
kijken waar je staat en hoe je verder gaat;
- Bestuurswijziging BRAIN: Sigfried Janzing heeft zich teruggetrokken uit het bestuur maar blijft samen met
Klaartje Pompe trekker van de programmalijn Professionalisering
2. Verslag ALV 8 december 2016, zie bijlage 1 (ter vaststelling KVAN/BRAIN-leden)
Tekstuele aanpassing: Gerrit Bril ipv Buil
Naar aanleiding van: Marie-Christine Engels meldt dat de Commissie Buitenland nog steeds niet weet of men
door kan gaan of niet.
Eerder geplande bijeenkomst met commissies, werkgroepen en secties kon niet doorgaan omdat er te weinig
aanmeldingen waren. Er zijn en worden nu aparte afspraken gemaakt met alle afzonderlijke commissies,
werkgroepen en secties. Afspraak met de commissie Buitenland staat reeds gepland.
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Verslag wordt vastgesteld.

3. Activiteiten uit de verenigingen (ter informatie)
a. Notitie over realisatie werkplan 2017, zie bijlage 2
- Puck Huitsing (kwartiermaker/coördinator KVAN/BRAIN) geeft een toelichting.
Het bureau heeft de strategische koers waartoe in vorige ALV is besloten handen en voeten gegeven de
afgelopen maanden. Sterk accent op samenwerking in het kader van de kennisfunctie, dus met het Nationaal
Archief die daar mensen en middelen voor heeft. Stuurgroep voor de kennisfunctie zodat branche en professie
daar ook mede op kunnen sturen.
Samenwerking ook binnen de verenigingen: bestuur legt vragen terug bij de leden en vraagt advies op basis
waarvan verenigingen en achterbannen tot handelen kunnen komen. Bijvoorbeeld de werkgroep
Omgevingswet en Auteursrechten.
Samenwerking met strategische partners (VNG/KING) op specifieke onderwerpen.
Ook zijn er wat strakkere lijnen getrokken tav standpuntbepaling: wie vertegenwoordigt KVAN/BRAIN waar
en wat zeggen ‘we’ daar dan?
Ook ligt het accent op communicatie, door het verschijnen van een maandelijkse nieuwsbrief in combinatie
met het actueel houden van beide websites.
Tijdens de vorige ALV hebben leden de wens uitgesproken het tempo te verhogen. Dit kan alleen als ook de
leden hun bijdragen leveren. Hoe snel we kunnen gaan hangt vooral af van het vermogen en de bereidheid om
actief bij te gaan dragen aan de realisatie van het werkprogramma. Door te reageren op oproepen, door aan te
haken bij de kennisplatforms en daaraan inhoudelijke bijdragen te leveren.
In juli evalueert het bestuur het 1e halfjaar; aansluitend worden de plannen uitgewerkt voor 2e halfjaar.
- Chantal Keijsper vult aan: we bouwen aan goede structurele overlegvormen met de omgeving om in en vroeg
stadium mee te denken over beleid en wetgeving. Zoals met de ARA, OCW, VNG, KNVI, NVBI. Dit gaat o.a.
over wijzigingen van de Archiefwet, en het Europees auteursrecht.
- De financiering van de nieuwe ambities gebeurt nu nog vanuit de reserves. In nauw overleg met het
Nationaal Archief is er een voorstel ontwikkeld om in het kader van de kennisfunctie gedeeltelijke financiering
van de coördinatorfunctie KVAN/BRAIN te verkrijgen, voor zover die ten goede komt aan de werking van de
kennisfunctie. Formele besluiten daarover zijn nog niet genomen, samenwerking met het Nationaal Archief is
tot dusver zeer constructief en plezierig.
- Theo Vermeer onderstreept de urgentie om er met z’n allen de schouders eronder te zetten.
b. Vanuit de leden, mondeling
- SAP (Hans Berende, voorzitter)
Bestuurssamenstelling: Caroline Leistra is afgetreden, Karin van der Heiden, Daan Hertogs en Ellen van Veen
worden voorgedragen; de vergadering gaat hiermee akkoord.
In 2016 heeft SAP een fors verlies van € 16.000,- geleden. Tijdens de heidag wordt gekeken naar oorzaken en
mogelijke oplossingen.
Uitgegeven zijn het jaarboek Cartografie en Vorstenhuizen, en een Schetsboek.
Voor meer info zie: http://kvan.nl/publicaties/s-p
- Archievenblad (Bernadine Ypma, hoofdredacteur)
Bestuurssamenstelling: Fransien Smeets is afgetreden, Geert Stroo is toegetreden tot de redactie.
Het Archievenblad heeft twee nieuwe rubrieken: historisch perspectief (nieuwe ontwikkelingen in
archiefonderzoek) en digital humanities.
Op het lezersonderzoek gaf 10% van de leden (5% van het aantal abonnees) respons, en deze bevatte een
evenwichtige leeftijdsopbouw van de respondenten. Kwart uit kleine instellingen <10 fte. 80% is tevreden;
10% wil meer en 10% minder diepgang. Rubrieken populair; vakinhoudelijke series zeer gewaardeerd.
Conservering en dienstverlening minder gewaardeerd. Kleine instellingen waarderen brede inhoud. Helft
respondenten wil mix van digitaal en papier. Redactie onderzoekt de mogelijkheden om crossmediaal te gaan
werken; dit hangt samen met het communicatiebeleid van de vereniging.
Er komt een vervolgonderzoek dmv gesprekken met kleine groepen leden. De kosten en baten zijn een
aandachtspunt, dit wordt meegenomen in de toekomstnotitie aan het bestuur.
- Commissie Buitenland (Marie-Christine Engels, voorzitter)
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De commissie staat te trappelen om door te mogen. Contacten met Estlandse mede-organisator van de
studiereis naar Estland zijn nog warm en kunnen leiden tot nieuwe samenwerking. Men wil graag Engelse
vertalingen van de artikelen uit het Archievenblad voor een publicatie in het blad van Estlandse
zustervereniging.

- Snaai (Anthony van der Wulp, voorzitter)
Bestuurssamenstelling: Anthony van der Wulp (vz), Mandy Kamper (vice-vz), Lisa Lucassen (secr.) en Teun de
Reijke (penningm.)
SNAAI zal deel gaan nemen aan het overleg met de archiefopleidingen.
4. Presentatie Charles Jeurgens: verbinding archiefopleidingen en archiefsector (ter informatie)
Bij de UvA staan grote veranderingen op stapel. Vanaf september is er een herstructurering archiefopleiding.
De duale master van 1,5 jaar met lange stage blijft. Wat verandert: bestaande studies Culturele
Informatiewetenschap en Archiefwetenschap gaan samen tot Engelstalige opleiding Archival Information
Studies. Twee tracks: informatiewetenschappelijke kant en archiefwetenschappelijke kant. Het eerste
semester is een gedeeld semester voor beide tracks. Informatiekunde, archiefwetenschap en digital
humanities vormen de ingrediënten van dit eerste semester. Brede basis dus, waarbij digitaal gebruik
nadrukkelijk een aandachtspunt is. Ook verandering in aanpak stages. Wens tot meer programmatische
benadering stage, vanuit vraagstukken die vanuit de sector worden geagendeerd en waar stagiaires vanuit
verschillende werkplekken mee aan de slag gaan. Zowel voor studenten als sector heeft dat meerwaarde. Dit
kan alleen maar lukken als sector en opleidingen meer in gesprek komen en blijven. Daarom revitalisering
Platform Archiefonderwijs Amsterdam en binding daarvan met het veld via terugkerende gesprekken met het
veld. 22 juni eerste sessie. Periodiek herhalen. Wie belangstelling heeft voor de dialoog met de opleidingen:
meld je bij Charles.

5. Belangenbehartiging
c. Auteursrecht, zie bijlage 3 (ter besluitvorming)
Het nadenken over dit soort activiteiten past in een breder kader: we willen via alle kanalen proberen om
invloed uit te oefenen op beleid en wetgeving die voor de sector van belang zijn en tegelijk de leden praktisch
ondersteunen met kennis, informatie en advies. Op dit onderwerp is ondersteuning van de leden met raad en
daad van groot belang. In dat kader voorstel om een verkennende sessie met Pictoright te beleggen voor en
met de leden. Tegelijk aan het verkennen of er fondsvorming mogelijk is om kosten voor vergoeden
auteursrecht te financieren.
Jantje Steenhuis: prima om te spreken met Pictoright. Maar ook graag aandacht voor alternatieven en pleit
voor een evenwichtige afweging tussen de koers richting Pictoright en andere oplossingen. Zij vraagt om de
zin “Het enige alternatief voor deze aanpak is het sluiten van een overeenkomst met een collectieve
beheerorganisatie; voor beeldmateriaal Pictoright” uit de notitie te schrappen of aan te passen. Ook pleit zij
ervoor breder juridisch advies in te winnen en een “second opinion” te vragen, bijvoorbeeld bij Lucky de
Belder; want op dit punt zijn ook juristen het niet altijd met elkaar eens.
Chantal Keijsper: prima om breder advies in te winnen. Vooralsnog zeker van belang om alle mogelijkheden
open te houden en in dat kader verkennen of het scenario van een collectief contract met Pictoright een
serieuze optie is om de auteursrechtproblematiek effectief en efficiënt op te lossen en of er nog andere
serieuze opties zijn.
Ellen vd Waerden: gezamenlijk optrekken belangrijk en nodig. Vindt het lastig dat BRAIN een koppeling heeft
gelegd tussen oplossen zaak Voet/Roovers en een (collectieve) overeenkomst met Pictoright, had dat liever
los gezien. Vindt net als Jantje Steenhuis second opinion belangrijk en onderschrijft de wens om div scenario’s
naast elkaar te zetten om leden zo in staat te stellen een afgewogen keuze te maken.
Chantal Keijsper onderstreept dat ook op dit dossier geldt dat er handen en hoofden vanuit de leden nodig
zijn. Dus oproep aan de leden om expertise en mensen beschikbaar te stellen.
Met de beslispunten informatiebijeenkomst Pictoright, reserveren € 15.000,- voor juridische ondersteuning en
advies inzake auteursrecht en financieel beroep op leden na overschrijding van het gereserveerde bedrag gaat
de vergadering akkoord.
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d. Notitie Omgevingswet, zie bijlage 4 (ter informatie)
KVAN/BRAIN roept leden op om ook op dit dossier actief te worden. KVAN/BRAIN formeert een expertpool
die een concreet werkprogramma uit gaat voeren langs de lijnen zoals in het advies van de werkgroep
Omgevingswet weergegeven. Het werkprogramma wordt de komende weken opgesteld. Frans Smit
ondersteunt en coördineert de expertpool in opdracht van KVAN/BRAIN. Margreet Windhorst benadrukt hoe
leuk en nuttig het is om je samen met collega’s in nieuwe onderwerpen te verdiepen en op die manier je
expertise te vergroten en tegelijk de archieffunctie te versterken.

6. Jaarverslag KVAN/BRAIN 2016, zie bijlage 5 (ter vaststelling KVAN/BRAIN leden)
Het jaarverslag wordt vastgesteld.
7. Jaarrekening KVAN, zie bijlage 6 (ter vaststelling KVAN leden)
De kascommissies maken bezwaar op vaststelling onder voorbehoud. De vaststelling wordt opgeschort naar
eind 2017.
8. Jaarrekening BRAIN, zie bijlage 7 (ter vaststelling BRAIN leden)
In navolging van punt 7 wordt de jaarrekening BRAIN niet behandeld en de vaststelling van de jaarrekening
opgeschort naar eind 2017.
9. Rondvraag en sluiting
- Hella Timmermans: Wat betekenen de veranderingen in archiefonderwijs voor studentenaantallen? Charles
Jeurgens: voor aankomend jaar: 23 aanmeldingen UvA, dus meer dan voorheen. Ook enkele buitenlandse
aanmeldingen. Lijkt dus positief uit te pakken.
-Lucas Osterholt: Met het oog op de belangrijke dossiers die vandaag aan de orde kwamen (Omgevingswet,
Auteurswet) leidraad voor gemeenteraadsverkiezingen maken? Chantal Keijsper: zeker goed idee, ism
Kunsten’92 doen we dat al erfgoedbreed.
De voorzitters sluiten de vergadering om 13.00 uur.
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