AGENDA ALV KVAN en ALV BRAIN

Woensdag 11 september 2019, 15.00 - 16.30 uur, Utrechts Archief, Hamburgerstraat, Utrecht
Na afloop is er gelegenheid met elkaar na te praten onder het genot van een borrel

1.

Opening en mededelingen besturen

2.

Verslag ALV’s 22 november juni 2018, zie bijlage 1 (ter vaststelling door KVAN- en BRAIN-leden)

3.

Stand van zaken wijziging archiefwet, mondeling, ter informatie
Op 18 juni is er een bestuurlijk overleg gehouden over de wijziging van de archiefwet, waarbij
KVAN/BRAIN ook is uitgenodigd. Er liggen nog enkele punten ter verdere discussie, waaronder
opleidingen en toezicht. Hierover wordt in september op verzoek van het ministerie van OCW nader
overleg gevoerd met de verenigingen.

4.

Communicatiestrategie: Archievenblad (bijlage 2 onderzoek Archievenblad)
Om de missie van de verenigingen (een stevige positie voor de archieffunctie) te realiseren hebben de
besturen een aantal stappen gezet. Er zijn ledenraadplegingen gehouden, om te vragen wat de leden van
de verenigingen verwachten. Hierbij werd duidelijk dat er algemeen draagvlak is voor opleidingen, lobby
en informatie.
Omdat informatie voor de leden belangrijk is hebben de besturen opdracht gegeven tot het vormen van
een communicatiestrategie. Wat communiceren we voor wie, welk instrument hoort daarbij, wat is onze
uitstraling en profiel. Dit afgezet tegen communicatie van andere al dan niet gelieerde organisaties en de
digitale behoefte.
In dit kader is allereerst het archievenblad onderzocht. Het bestuur heeft op basis van dit onderzoek
besloten om de oplage van het archievenblad in analoge vorm in 2020 terug te brengen naar 6x per jaar,
om op die manier ruimte te creëren voor andere manieren van communicatie (digitaal). In overleg met de
redactie van het archievenblad zal de nieuwe strategie worden geïmplementeerd.
De communicatiestrategie wordt dit jaar afgerond, zodat deze in 2020 stap voor stap gerealiseerd kan
worden.

5.

Samenwerking NVBA en organisatie verenigingen KVAN/BRAIN
In november is al meegedeeld dat er contacten zijn met de NVBA. De besturen willen nu een inhoudelijke
en op activiteiten gerichte samenwerking (2019-2020) aangaan met de NVBA, en met de intentie om
uiteindelijk te gaan fuseren. De samenwerkingsperiode zal worden gebruikt om te kijken onder welke
voorwaarden dat kan gebeuren. De samenwerking zal worden uitgewerkt in een memorandum of
Understanding.
De besturen hebben tevens op basis van de missie en visie en de discussies rondom de strategie het
voornemen uitgesproken om de beide verenigingen KVAN en BRAIN te fuseren. De besturen constateren
dat beide organisaties voor eenzelfde doel gaan: een sterke archieffunctie door sterke archiefprofessionals
en een sterke positie van de archieffunctie in de keten. Dit betekent dat de verenigingen een professionele
basis moeten krijgen. De wijziging van de archiefwet met name op het punt van opleidingen geeft kansen

voor de verenigingen. De besturen vinden dat er dan moet worden gesproken vanuit 1 gezicht, vanuit een
duidelijk herkenbaar merk.
De intentie om te gaan fuseren met de NVBA past hierbij. Samen sterk voor de archieffunctie, ook de niet
overheidsarchieven. Een fusie met de NVBA kan naar de mening van de besturen alleen als ook
KVAN/BRAIN een geheel is, een stap die dus eerst moet worden gezet.

4.

Financiën
a.
jaarrekening 2018 KVAN (ter vaststelling door KVAN-leden)(bijlage 3)
b.
jaarrekening 2018 BRAIN (ter vaststelling door BRAIN-leden) (bijlage 4)

5.

Mededelingen uit commissies en andere geledingen

6.

Rondvraag en sluiting

