Standpunt van de Archiefcommissie inzake:

(19-02-2007)

De begrenzing van het NVK-Archief en de benoeming van die personen en
geledingen in de NVK, waarvan geacht wordt, dat zij bescheiden aanleveren
voor archivering.
De NVK is als vereniging een archiefvormend orgaan. Uit dien hoofde heeft de NVK de
plicht haar bescheiden, die het collectief en kwalitatief functioneren van de vereniging en haar
leden betreffen, te archiveren. Hiervoor is verantwoordelijk de 1e secretaris van het bestuur
van de NVK, die deze taak heeft gedelegeerd aan de archiefcommissie.
Tot het domein van het NVK- Archief wordt gerekend het geheel van al die archivalia, die
ongeacht hun vorm – geschreven, gedrukt, gedigitaliseerd, beeldmateriaal, geluidsdrager en
curiosa – naar hun aard bestemd zijn om te berusten onder de NVK, die ze heeft ontvangen of
opgemaakt uit hoofde van haar activiteiten of vervulling van haar taken. Hiermede is
omschreven wat wel en niet tot het NVK-Archief behoort.
Tot de NVK worden in dezen gerekend niet alleen personen, die door het betalen van de
contributie het lidmaatschap hebben verkregen of op bijzondere wijze het lidmaatschap
hebben verkregen, maar ook de diverse geledingen binnen de NVK, zoals bestuur, concilia,
commissies, werkgroepen en secties, die door de NVK zijn ingesteld. Bescheiden, die
voortgebracht worden door deze geledingen, dienen een onlosmakelijk onderdeel te vormen
van het NVK-Archief. Dien ten gevolge behoren personen en geledingen in de NVK de door
de Archiefcommissie opgestelde richtlijnen voor het aanleveren van te archiveren bescheiden
– vastgesteld in de NVK-bestuursvergadering op 23 juli 2007 – te volgen.
Niet tot het archief behoren bescheiden, waarin patiëntendossiers of -gegevens zijn
opgenomen.
Ten aanzien van archivalia, die niet direct aan de NVK zijn gerelateerd doch van belang zijn
voor een goed begrip van de ontwikkeling van de kindergeneeskunde en die door leden van
NVK of personen daarbuiten aan de Archiefcommissie ter archivering worden aangeboden,
bepaalt de Archiefcommissie haar standpunt over het al of niet opnemen in het archief of de
collectie historische curiosa van de NVK in samenspraak met het bestuur.
Met deze notitie, waarvan de tekst is opgesteld door de Archiefcommissie, heeft het NVKbestuur in haar vergadering op 19 februari 2007 in het bijzijn van een vertegenwoordiging
van de Archiefcommissie zich akkoord verklaard.
Voor akkoord tekent namens het bestuur NVK de secretaris
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