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Algemene Ledenvergadering Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland
Nationaal Archief, Berensteynzaal, Den Haag
10 december 2014
14.00 – 15.00 uur

Opening
De voorzitter (Hannie Kool-Blokland) opent de vergadering om 14.00 uur en heet de aanwezigen
welkom.
Mededelingen
De voorzitter meldt dat de vereniging het predicaat ‘Koninklijk’ in 2015 opnieuw aan zal vragen.
Notulen Algemene Ledenvergadering 17 juni 2014
Zie http://www.kvan.nl/kvan/vereniging/verslagen.php
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 17 juni 2014 worden goedgekeurd.
Voordracht nieuwe bestuurslid: Pauline Harmsen
De vergadering stemt hiermee in.
Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden, hiervoor zal er een vacature geplaatst worden op
de website.
Begroting 2015
Zie www.kvan.nl/kvan/vereniging/financien.php
De penningmeester (Hildo van Engen) geeft een toelichting op de begroting 2015.
De vergadering stemt hiermee in.
Jaarplan 2015
De voorzitter geeft een toelichting op het jaarplan 2015. Deze zal ook ter inzage komen op de
website. De vraag komt waarom de beroepsprofielen en het register certificering niet opgenomen
zijn in het jaarplan. De voorzitter geeft aan mbt de beroepsprofielen dat competenties meer de
aandacht behoeven. Mbt het register certificering, dit vond geen draagvlak, mede door gebrek aan
financiering en kracht, dus ligt hier vooralsnog niet de prioriteit.
De vergadering geeft aan behoefte te hebben om bij beide punten wat langer stil te staan. Er zal in
2015 hiervoor een bijeenkomst gehouden worden.
Samenwerking BRAIN
De voorzitter geeft aan dat er eerst onderzocht zal worden op welke vlakken er samengewerkt kan
worden, zonder een einddoel te benoemen.
Het komende half jaar zal er gesproken worden met diverse groepen, de zogenaamde designfase.
Er wordt meer tijd uitgetrokken om dit te inventariseren, hiervoor zal dan ook een externe partij bij
betrokken worden om dit in goede banen te leiden.
Wanneer leden mee willen denken en praten kan men dit kenbaar maken door een bericht te sturen
aan bureau@kvan.nl
De vergadering geeft aan dat meerder partijen hierbij betrokken dienen te worden, zoals SOD, NVBA
en KNVI.
De voorzitter zegt toe dat hier gedurende het proces naar gekeken zal worden en met partijen
gesproken zal worden.
Er zal regelmatig gecommuniceerd worden naar de leden over de stand van zaken.
Nieuws uit de commissies/secties
8.1 Archival Solidarity: Peter van Beek meldt dat het BARM-project Train the Trainer nagenoeg
afgerond is, deze rapportage zal dan bij de ICA ingediend worden. Daarnaast is in de commissie nog
gesproken over mogelijke toekomstige activiteiten in twee andere landen. De eerste is Guyana,
waarvoor een eerste verkenning onder leiding van Roelof Hol heeft plaatsgevonden. Ook is in
overleg met Petra Links (NIOD) gesproken over samenwerking in het kader van de al lopende
activiteiten in Rwanda in het kader van het Genocide Memorial Centre. Er wordt hard gewerkt aan
de voorbereiding van archiefprofessionalisering. Wij hebben aangegeven graag een verzoek vanuit
Rwanda te willen beoordelen om te kijken hoe wij effectieve ondersteuning kunnen bieden. Een
aanvraag is op dit moment nog niet ontvangen;

8.2 Commissie Buitenland: Marie-Christine Engels geeft aan dat de excursie naar de London
Metropolitan Archives, The National Archives geslaagd was. Voor 2015 staat in het najaar een dag
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België gepland, en voor eind 2016 twee dagen Denemarken;
8.3 KVAN-dagen: Vincent Robijn licht toe dat de opzet voor 2015 anders is dan voorgaande jaren.
Het inhoudelijke programma van de KVAN-dagen kwam de laatste jaren tot stand door middel van
een ‘call for papers’, waarbij vakgenoten werden opgeroepen voorstellen voor presentaties in te
dienen. Voor KVAN15 wordt hiervan afgeweken omdat het programma de laatste jaren als te weinig
afwisselend en vernieuwd werd ervaren door bezoekers. Voor komend jaar worden sprekers
rechtstreeks benaderd door de commissie. De KVAN-dagen 2015 worden gehouden in Amersfoort op
8 en 9 juni in de Flint;
8.4 Commissie Lobby: Chido Houbraken geeft aan dat commissie bezig is met de zichtbaarheid.
De zichtbaarheid probeert de commissie middels duidelijke aanwezigheid bij KVAN-dagen en andere
bijeenkomsten. Daarnaast probeert de commissie een ‘persoonlijk’ netwerk op te bouwen binnen de
KVAN, om zo de boodschap via de leden zelf te verspreiden.
Op dit moment wordt samenwerking gezocht met BRAIN voor de lobby met betrekking tot de
European Data Protection Regulation (de right to be forgotten wet) en voor de lobby richting de
Universiteit van Amsterdam over de collegegeld-kwestie. Bij de laatste kwestie wordt ook de
commissie Permanente Educatie van de KVAN betrokken. Er hebben zich twee nieuwe kandidaten
aangemeld, Silvia Bakker (VVD) en Jacco La Duc (Centrum voor de Kunsten Nieuwe Veste);
8.5 Commissie 125-jarig jubileum: Hildo van Engen geeft aan dat er in samenwerking met SAP
een jubileumuitgave gemaakt zal worden. De feestelijkheden zullen gecombineerd worden met de
KVAN-dagen in 2016, dit zal dan een 3-daags congres worden met een feestavond.
De commissie bestaat nu uit Hildo van Engen, Vincent Robijn en Maartje van de Kamp;
8.6 Commissie Permanente Educatie: Theo Vermeer geeft aan dat voor 2015 de volgende
bijeenkomsten in de planning staan:
- Organiseren van inspiratiedag/themadag digitale dienstverlening, in samenwerking met BRAIN en
stadsarchief Rotterdam;
- Organiseren masterclass in combinatie met keynote lezing KVAN-dagen;
- Organiseren masterclass in combinatie met Ketelaarlezing;
- Indien mogelijk organiseren extra lezingen/masterclasses
Pauline Harmsen is onlangs toegetreden tot de commissie;
8.7 Commissie Beroepscode: Yvonne Bos-Rops geeft aan dat er afgelopen jaar geen aanvragen
zijn binnen gekomen bij de commissie. Mede hierdoor is besloten om de commissie op te heffen.
Mocht er adhoc behoefte zijn dan kan men zich wenden tot de secretaris van de KVAN (Peter van
Beek);
8.8 Contact VNG Adviescommissie Archieven: Joost van Koutrik zal als lid deelnemen aan deze
bijeenkomsten;
8.9 Sectie SNAAI: Babette van Alphen geeft aan dat er meer aandacht zal komen voor het
mentorenprogramma. Op 19 december 2015 wordt de jaarlijkse scriptiemiddag gehouden bij de
Universiteit van Amsterdam.
S@P
Hans Berende draagt twee nieuwe bestuursleden voor, Iris Heidebrink en Julia Romijn. De
vergadering stemt hiermee in.
S@P wil tijdens de KVAN-dagen circa tien jaarboeken als open access presenteren via de viewer die
de KVAN gebruikt. De prioriteit voor 2015 ligt op dit gebied;
Publicaties:
- Er zijn enkele Jaarboeken in wording (op zijn vroegst eind 2015 verschijnend, tot ca. 2020):
Selectie II, Cartografie/ Georeferentie, Koningshuizen, Erfgoed, Informatiefilosofie.
- In samenwerking met de HvA/Archiefschool wordt gewerkt aan Archiefschoolschriften Materiële
verzorging; en Recht.
- Daarnaast zijn er overige publicaties. Gepland staat de samenwerking met de KVAN voor de
Jubileumpublicatie.
Archievenblad
René Spork geeft aan dat de redactie uitbreiding zoekt.
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Het Archievenblad kent terugloop in abonnementen. Vooralsnog exploitatie niet in gevaar, maar we
houden de ontwikkeling in de gaten. In januari verschijnt, net als in 2012, een extra digitaal nummer
van het Archievenblad.
Rondvraag
- Els van den Bent doet een oproep voor de slotbijeenkomst op 21 januari, zie archiefateliers.nl
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15.05 uur.

