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Algemene Ledenvergadering Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland
New Babylon Meeting Center, zaal 2.2 te Den Haag
8 december 2015
13.00 – 14.30 uur

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 13.10 uur.
Mededelingen
De vergadering staat stil bij het plotseling overlijden van collega P. van Ruit
Notulen Algemene Ledenvergadering 9 juni 2015, zie
http://www.kvan.nl/kvan/vereniging/verslagen.php
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015 worden goedgekeurd.
Jaarrekening 2014 / begroting 2016 (Hildo van Engen), zie
http://www.kvan.nl/kvan/vereniging/financien.php
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening 2014 en de begroting voor 2016. De
kascommissie (Hans Berende en Aike van de Ploeg) hebben de boekhouding over 2014
gecontroleerd en aangegeven dat deze volledig op orde is. De kascommissie over het boekjaar 2015
zal bestaan uit Aike van de Ploeg en Yvonne Bos-Rops. De begroting voor 2016 zal eenmalig in de
min uitkomen; dit komt door de extra kosten voor het jubileumcongres en de inkomsten van het
Archievenblad zijn gedaald, daar enkele grote adverteerders zich terug getrokken hebben. Begin
2016 zal gekeken worden hoe deze tendens om te buigen. In de loop van 2016 zal mogelijk nog een
begrotingswijziging volgen ivm de samenwerking met BRAIN.
Per 2016 zal de contributie verhoogd worden met 2%.
De vergadering stemt hiermee in.
Bestuurssamenstelling
- voordracht student-lid Ingeborg Huijberts (opvolgster Maartje van de Kamp)
De vergadering stemt in met het nieuw student-lid Ingeborg Huijberts.
- vacature ivm einde termijn Vincent Robijn
Het bestuur is op zoek naar een nieuw bestuurslid, geïnteresseerden kunnen zich melden bij het
bureau bureau@kvan.nl of door een van de bestaande bestuursleden te benaderen.
Samenwerking KVAN-BRAIN; Visiestuk ‘Verkenning samenwerking KVAN-BRAIN’
http://www.kvan.nl/kvan/vereniging/beleidsplan.php
De voorzitter vraagt de vergadering om instemming mbt het visiestuk tot een intensieve, niet vrijblijvende samenwerking KVAN-BRAIN.
De vergadering reageert positief en stemt hiermee in. Men geeft nog de volgende punten mee:
Fred van Kan: Goed dat de samenwerking nu een feit is, zowel inhoudelijk als financieel (bijv.
gezamenlijk bureau) zal dit goed aansluiten;
Theo Thomassen: sluit zich aan bij de opmerking van Fred. De gekozen oplossingsrichting spreekt
aan, complimenten hiervoor, zeker gezien de vergrijzing en verkleining in de branche.
Hij informeert of er ook gekeken wordt naar samenwerking met andere partijen zoals KNVI, SOD en
NVBA. Hannie (vz KVAN) geeft aan dat er reeds gesprekken gevoerd zijn met deze partijen en acht
samenwerking met hen (zeker met de KNVI) kansrijk. Het is nog zoeken naar de juiste structuur
hierin; volgend jaar zullen er wederom gesprekken gevoerd worden. Chantal (vz BRAIN) vult aan dat
er ook een gesprek is gevoerd met Fobid. Samenwerking met Fobid zal echter vooral toegespitst zijn
op kennisuitwisseling op juridisch vlak. Het aantal leden van de KNVI wordt geschat op zo’n 1500
leden.
Rienk Jonker: In het visiestuk wordt vaak de term ‘Archieffunctie’ genoemd, het is echter niet
duidelijk wat hier precies mee bedoeld wordt. Verzoek om dit goed te formuleren en toe te lichten.
Hannie en Chantal nemen dit mee.
Hannie en Chantal geven aan al veel plezier te hebben gehad in het voortraject en hebben goede
hoop op een effectieve samenwerking.
Nieuws uit de commissies/secties
7.1
Commissie Archival Solidarity (Peter van Beek)
Er zijn contacten met Bangladesh, Gyana en Rwanda (via NIOD). BARM heeft een verzoek ingediend
bij de KVAN voor een financiële bijdrage, hierover gaat men nog over in gesprek. Fred van Kan

attendeert de commissie er op dat er bij de ICA misschien nog wel programmagelden aan te vragen
zijn;
7.2
Commissie Buitenland (Marie-Christine Engels)
Op 11 september is men naar Mons geweest, dit was een succes. Voor 2016 staat een jubileumreis
naar Estland gepland;
7.3
Commissie KVAN-dagen (Vincent Robijn) + jubileumactiviteiten (Hildo van Engen)
KVAN-dagen: Ivm de afwezigheid van Vincent geeft Petra Links een toelichting op de stand van
zaken.
Het thema van het congres - dat gehouden zal worden van 15-17 juni 2016 in de Philharmonie te
Haarlem - is “Values in transition: perspectives on the future of the archival profession”. Het
congres zal tweetalig gehouden worden. Alle (??) genodigden die via een speciale
programmacommissie benaderd zijn hebben reeds toegezegd. Er is reeds een Call for papers
uitgegaan. Blijf op de hoogte via www.kvandagen.nl;
Jubileumactiviteiten:
De commissie is nog bezig om enkele ideeën uit te werken. In het najaar van 2016 zal er een
jubileumpublicatie verschijnen. Er wordt nog gekeken naar de mogelijkheden omtrent “Terug naar
Woudschoten”, hier ligt reeds een voorstel voor en zal verder uitgewerkt worden;
7.4
Commissie Lobby (Chido Houbraken)
Helaas is het agenda-technisch niet gelukt om met Viktor Mayer-Schönberger in combinatie met de
Ketelaarlezing een workshop te organiseren en een lobbyactiviteit hieraan te koppelen. Het idee blijft
echter ‘on hold’, in 2016 zal er gekeken worden naar nieuwe mogelijkheden samen met BRAIN;
7.5
Contact VNG Adviescommissie Archieven (Joost van Koutrik)
Ivm afwezigheid van Joost geeft Richard van den Belt een toelichting.
- Definitief Ontwerpselectielijst gemeenten 2016/2017
Het concept-ontwerp van de Selectielijst gemeenten 2016/2017 is veel besproken. Aanpassingen
t.o.v. de concept-Ontwerpselectielijst zaten vooral in de inleiding, die is bondiger en een flink deel
van de verantwoording is naar een bijlage verplaatst. Aan de lijst (hoofdstuk 2) zijn taakvelden
toegevoegd, om de herkenbaarheid te vergroten.
De VNG vraagt in haar ledenbrief van 2 december om accordering van de leden vóór eind februari.
De inwerkingtreding is na discussie verplaatst naar 1 januari 2017.
Met het Nationaal Archief loopt nog een discussie t.a.v. de mogelijkheid in kader van rechtmatigheid
om een lokale risicoanalyse toe te passen, op basis waarvan bewaartermijnen alsnog verlengt
kunnen worden, met de risicoanalyse als onderbouwing. Het NA is bereid om hierin mee te denken.
In 2016 wordt door de VNG en het NA gewerkt aan een handreiking.
- Eindrapport review Handreiking Vervanging
In de review Handreiking Vervanging staan enkele (merkwaardige) opmerkingen over de rol van de
archivaris als toezichthouder. Duidelijker richtlijnen voor de toetsing door de archivaris zouden
inderdaad wenselijk zijn (indien deze flexibel genoeg blijven), of bevordering van kennis aan de zijde
van de toezichthouder door de KVAN/BRAIN/Archiefschool. Maar suggesties dat de archivaris c.q. de
archiefinspecteur zijn “macht” zou gebruiken om het proces oneigenlijk te “gijzelen” komt uit de
lucht vallen. Er wordt ook niet duidelijk gemaakt in welke gevallen dit voorkomt. Dit doet geen recht
aan archivarissen/archiefinspecteurs die zich juist meedenkend proberen op te stellen. De verwijzing
naar het SIO is wel een stap in de juiste richting.
- Nieuwe Erfgoedwet en depotdocumentatie buiten toepassing van Archiefwet 1995 plaatsen
De nieuwe Erfgoedwet heeft, ná de consultatieronde, een bijzonder wetsartikel toegevoegd
gekregen: de Archiefwet 1995 wordt niet van toepassing verklaard op archeologische rapporten en
opgravingsdocumentatie. Dat is om meerderlei reden uiteraard geen goede zaak. Besproken is dat
de wijziging kennelijk geëntameerd is door het IPO. Na bekend worden was het al te laat voor de
Adviescommissie om er nog iets mee te doen. De minister was ook niet bereid om hiervoor terug
naar de Kamer te gaan.
7.6
Sectie SNAAI (Jeroen Tijhuis)
- voordracht nieuwe voorzitter Babette van Alphen (opvolgster Jeroen Tijhuis)
De bijeenkomst in oktober was een succes; dit kwam mede doordat de bijeenkomst breder
getrokken was met jonge historici. Voor de voorjaarsactiviteit in 2016 wil men daardoor ook dezelfde
opzet gebruiken.
Daar de commissie Permanente Educatie opgeheven is zal het onderdeel masterclass onder de
SNAAI komen te vallen. Er blijkt weinig behoefte te zijn aan het mentoren programma.
De vergadering stemt in met de nieuwe voorzitter Babette van Alphen.
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S@P (Hans Berende)
Een groot deel van alle jaarboeken is reeds online beschikbaar. Voor 2016 staan er een 4-tal
jaarboeken op de planning: Jubileumuitgave, Schetsboek, Cartografie en Koningshuizen. Door het
faillissement met doorstart van Schrijen heeft de S@P een financiële tegenvaller te verwerken van
€ 4.500,=.
Archievenblad (René Spork)
- voordracht nieuwe hoofdredacteur Bernadine Ypma
Februari wordt een vol nummer. In 2016 focus ook op het werven van adverteerders. René draagt
het hoofdredacteurschap vanaf de zomer 2016 over aan Bernadine Ypma. Floortje Tuinstra heeft
aangegeven haar termijn te willen verlengen met 4 jaar.
De vergadering stemt in met de nieuwe hoofdredacteur Bernadine Ypma.
Rondvraag
Chido Houbraken: Omdat de tendens is dat aan de ene kant de komende jaren veel vakgenoten met
pensioen gaan en aan de andere kant er relatief weinig studenten het Archivistiek-diploma halen, zal
er in de komende 10 jaar een tekort aan archivarissen ontstaan. Aan de andere kant ontvangt
Nederland nu een grote stroom Syrische vluchtelingen, waaronder ook hoog opgeleiden. hij kwam
de site global-workforce.nl tegen, waar opgeleide vluchtelingen die in ieder geval Engels spreken
zich kunnen aanmelden. Hij stelt voor dat het bestuur eens kijkt naar opgeleide archivarissen onder
de Syrische vluchtelingen. We zouden ze dan als KVAN de reikende hand kunnen bieden en
mogelijkerwijs ons archiefwezen versterken met vakgenoten met een ander culturele achtergrond en
talenkennis.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 14.20 uur.

