Jaarverslag 2013 Archiefcommissie NVK
De Archiefcommissie kwam in de eerste helft van het jaar 2013 nog viermaal bijeen op het
bureau van de NVK voor enkele werkzaamheden. Eind september 2012 waren de
werkzaamheden min of meer afgerond en werd een korte presentatie verzorgd tijdens de
Algemene Ledenvergadering op 6 november tijdens het jaarlijkse NVK-congres te
Veldhoven.
Op 23 januari had de commissie een twee-uur durend overleg met het bestuur. Vooraf had de
commissie haar eindrapportage aangeboden met daarin ook diverse aanbevelingen. De
commissie hecht er belang aan hiervan ook in het jaarverslag mededeling te doen:
• Verbetering van de klimatologische condities waarin het lopende / actuele archief
momenteel is ondergebracht.
• Zorgen m.b.t. archivering e-mailverkeer binnen de NVK. Nu er steeds meer intern
verkeer binnen het bestuur, tussen bestuur en leden en tussen leden van commissies en
secties via e-mail verloopt, komt de vraag op hoe dit moet worden gearchiveerd en
daarmee voor de toekomst bewaard blijft. Meerdere secties en commissies
communiceren met elkaar buiten een NVK-portaal om en blijven daarmee buiten het
zicht van het bureau en daarmee ook buiten een archiveringssysteem.
• Borging van kwaliteit van de gedigitaliseerde bestanden van het NVK-Archief. De
Archiefcommissie heeft keuzes gemaakt m.b.t. de te digitaliseren onderwerpen uit de
periode 1892 t/m 1992. Enkele archiefstukken zijn gedigitaliseerd – zoals de
notulenboeken – omdat zij nu reeds in een zodanige conditie verkeren dat niet
gegarandeerd kan worden dat zij over een aantal jaren nog geraadpleegd kunnen
worden. Het gedigitaliseerde bestand is vastgelegd op Cd-rom, die als “master” in
kwalitatief goede conditie gehouden moet worden. Gezien de grote hoeveelheid
bestanden (1,63 Gb) die op deze Cd-rom staan moet overzetten op een aangepaste lage
snelheid plaats vinden. De commissie adviseert het bestuur dringend van deze
bestanden meerdere back-ups te maken op een NAS (Network Attached Storage). Het
lijkt ons raadzaam omwille van veiligheidsoverwegingen één back up niet te bewaren
in het kantoor van de NVK maar extern onder te brengen. De NVK is uiteindelijk
eigenaar van de gedigitaliseerde bestanden en heeft de verantwoordelijkheid deze tot
in lengte van jaren op te slaan en te bewaren.
• Presentatie van het Archief op de NVK-website. Dienaangaande is overleg gaande met
de directeur van het NVK-bureau. Ondanks toezeggingen – gemaakt op 23-01-13 –
moet geconstateerd worden dat eind april 2014 er niets is gerealiseerd. De
Archiefcommissie heeft een plan en bescheiden daartoe reeds ingeleverd. Het is te
hopen dat de NVK-leden niet al te lang meer van hun geschiedenis verstoken blijven.
Punt van aandacht is nog het regelement, waarin de toegang tot het Archief is
vastgelegd.
Het bestuur heeft van deze zaken nota genomen. Onder dankzegging voor hun bewezen
diensten werden de leden van de Archiefcommissie in eerder genoemd overleg met het
bestuur gedechargeerd. Friederike Hakvoort-Cammel – het laatst aangetreden lid – werd tot
voorzitter van de nieuwe commissie benoemd. Zij kreeg de opdracht nieuwe leden aan het
bestuur voor te stellen. Piet Schilte zegde toe de nieuwe commissieleden te zullen inwerken
en nog enige tijd als adviseur actief te blijven. De gedechargeerde leden kwamen voor het
laatst bijeen op 25 juli voor afrondende werkzaamheden. De nieuwe commissie startte haar
werkzaamheden op 31 oktober en kwam daarna in 2013 nog eenmaal op 12 december bijeen.

De gedechargeerde leden besloten actief te blijven als bestuur van het Genootschap Historia
Paediatrica.
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