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Algemene Ledenvergadering Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland
Theater De Flint te Amersfoort
9 juni 2015
9.00 – 10.00 uur

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 9.05 uur.
Mededelingen
- De KVAN zal ook zichtbaar zijn tijdens het EIM zomerevent 25 juni 2015;
- De KVAN biedt de eerste 20 KVAN-leden die zich aangemeld hebben voor het I-Chora conferentie
een korting aan van € 50,=. Men kan de bevestiging van deelname mailen naar bureau@kvan.nl;
- De jaarverantwoording 2014 en de begroting 2016 zullen in de Algemene Ledenvergadering op 8
december 2015 gepresenteerd worden. Op deze datum zal ook de Ketelaarlezing plaatsvinden.
Notulen Algemene Ledenvergadering datum 10 december 2014
Zie http://www.kvan.nl/kvan/vereniging/verslagen.php
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 10 december 2014 worden goedgekeurd.
Bestuurssamenstelling:
- voordracht nieuwe bestuursleden: Chantal Menting en Richard van den Belt
De vergadering stemt in met de nieuwe bestuursleden.
Samenwerking KVAN-BRAIN
De voorzitter geeft een toelichting op het overzicht ‘Fasering verkenning samenwerking BRAINKVAN’ en de nieuwsbrief ‘Samen op verkenning’. Deze zijn terug te vinden op www.kvan.nl/nieuws
Het beleidsplan zal ook gezamenlijk opgesteld worden, dat betekent dat ook de commissies met
elkaar in gesprek gaan om zoveel mogelijk gezamenlijk te doen en input leveren voor de acties en
uitvoering.
Tevens wordt er gekeken met welke partijen men nog in gesprek kan gaan (zoals SOD,
informatieprofessionals (groeimodel) etc.); dit is opgenomen in het programma van voorbereiding
van Berenschot..
In de volgende Algemene Ledenvergadering op 8 december 2015 zal verslag worden gedaan van de
voorbereidingen en zal een voorstel voorgelegd worden aan de ledenvergadering voor een
samenwerkingsmodel en een mogelijk vervolgtraject.
Competentieprofielen
Peter van Beek geeft aan dat ook mbt de competentieprofielen gezamenlijk opgetrokken wordt met
BRAIN. De komende maanden zal het plan uitgewerkt worden en zullen de leden hierin betrokken
worden.
Nieuws uit de commissies/secties
- Commissie Permanente Educatie (Pauline Harmsen)
Pauline geeft aan dat de commissie bezig is met de jubileumactiviteiten van 2016.
Er wordt een nieuw Archiefatelier opgezet met als onderwerp Digitale Onderzoeksomgeving.
- Commissie KVAN-dagen / 125-jarig jubileum (vz. Vincent Robijn)
Vincent meldt dat de KVAN-dagen in 2016 zullen plaatvinden van 15 t/m 17 juni 2016, de locatie zal
eind van de dag bekend gemaakt worden. (Nader bericht: dat wordt Haarlem). Er is reeds een
commissie samengesteld om internationale sprekers te benaderen;
- Commissie Archival Solidarity (vz. Peter van Beek)
De bestaande content van het E-learning project zal gebruikt gaan worden bij buitenlandse
universiteiten. Vraag vanuit de leden, of dit ook voor Nederland gebruikt zou kunnen worden; men
neemt dit mee via het onderwijs;
- Commissie Buitenland (vz. Marie-Christine Engels)
Op 11 september is er een excursie naar Mons gepland, informatie hierover is te vinden via
http://www.kvan.nl/secties/buitenland.php
Voor 2016 is het voornemen om een 2-daagse excursie te organiseren naar Kopenhagen.
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Fred van Kan attendeert erop dat van 28 t/m 30 september het ICA congres zal plaatsvinden in
Reykjavik.
- Commissie Lobby (vz. Chido Houbraken)
Chido geeft aan dat het lastig blijft om aan het veld betrokken personen te bereiken. De commissie
vraagt zich dan ook af waar de contacten van de leden liggen en wil die contacten graag benutten.
Voor de Ketelaarlezing op 8 december 2015 zullen kleden van de Tweede Kamer uitgenodigd
worden;
- Sectie SNAAI (vz. Jeroen Tijhuis)
Mentorprogramma loopt. De scriptiemiddag is komen te vervallen, dit doordat er te weinig animo
voor was. De komende tijd zullen ze zich bezig houden met hoe mensen te benaderen.
Normaal gesproken is er tijdens de KVAN-dagen een SNAAI-lunch of ontbijt, dit jaar is er gekozen
voor een prijsvraag.
S@P (vz. Hans Berende)
Gisteren zijn tijdens de plenaire afsluiting de 2 Schetsboeken aangeboden aan Marens Engelhard,
alle deelnemers zullen deze ontvangen bij inlevering van de badge. Er staan nog 2-3 jaarboeken op
de planning. Zie ook http://www.kvan.nl/publicaties/sap/nieuws.php
Archievenblad (hfd. Red. René Spork)
De drukker van het Archievenblad heeft gelukkig een doorstart kunnen maken, dit was nog een
tijdje onzeker. In december zal er een gezamenlijke uitgave komen met OD. Half 2016 zit de termijn
van René erop als hoofdredacteur, er zal tijdig gezocht worden naar vervanging.
Op de vraag of het Archievenblad digitaal zal verschijnen geeft men aan dat dit niet zozeer een
technisch probleem is, maar meer financieel. Dit heeft te maken met de adverteerdersinkomsten.
Cultuurplan (door C.C. van der Woude)
Presentatie van het Cultuurplan door Corrie Christine van der Woude en Marianne Loef.
Het cultuurbeleid blijkt voor een aantal fundamentele uitdagingen te staan. In deze Agenda
adviseert de raad voor cultuur de minister van OCW over de hoofdlijnen van het cultuurbeleid. De
Agenda is digitaal te raadplegen via http://www.cultuur.nl/
Het eerste exemplaar van de Agenda Cultuur wordt aan de voorzitter aangeboden.
Rondvraag
- Margreet Windhorst attendeert allen erop dat het nog mogelijk is om gratis deel te nemen aan de
kwaliteitsmonitor, aanmelden kan tot 1 juli 2015;
- Marianne Loef benadrukt dat lobby hard nodig is, en beter nog op een hoger niveau;
- Els van den Bent vraagt of het tijdstip van de Algemene Ledenvergadering later zou kunnen.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 10.00 uur.

