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Beste leden van KVAN en BRAIN,
Op 22 november presenteren wij bijgaande concept-visie die wij als besturen voor ogen hebben.
Graag gaan we op basis van dit stuk in de ledenvergadering naar een visie die gedragen wordt door
jullie allemaal, door de achterbannen van beide verenigingen. Dat geeft ons als bestuur houvast voor
de komende jaren en jullie het vertrouwen dat de besturen doen wat goed is voor de leden.
De koers die wij voor ons zien, verschilt inhoudelijk niet wezenlijk van de koers die de verenigingen
de afgelopen jaren hebben gevaren. We vinden dat KVAN zich moet blijven inzetten voor
professionele kwaliteit, dat BRAIN zich sterk moet blijven maken voor organisatorische kwaliteit en
dat we samen moeten werken aan de belangenbehartiging voor de professie, de branche en de
archieffunctie. Op de archieffunctie leggen we een sterker accent dan voorheen werd gedaan. Dat is
wel een verschil om bij stil te staan.
Wat betreft de manier waarop we willen opereren: we kiezen voor een zelfbewuste, onafhankelijke,
pro-actieve en zonodig activistische rol. We hebben het idee dat de archieffunctie belangrijker is dan
ooit, maar ook sterker onder druk staat dan lang het geval is geweest. We zullen moeten laten zien
wat we waard zijn, wat onze waarden zijn en wat we de samenleving te bieden hebben. Dat betekent
ook dat we de discussies over onze eigen organisatie een poosje willen laten rusten. We kunnen het
ons simpelweg niet permitteren om nog langer bezig te zijn met structuurdiscussies. We moeten aan
de slag.
We nodigen jullie uit om dit visiedocument kritisch te lezen en om je er tijdens de ALV over uit te
spreken. Welke punten moeten we samen met jullie nog verder uitdiscussiëren? Gaan we de goede
kant op? Leggen we de goede accenten? Zien we dingen over het hoofd? Slaan we ergens de plank
mis? Ontbreken er producten of diensten waar je als lid om zit te springen? We willen het graag
weten.
We vragen je ook om na te denken wat je zelf kunt doen om de missie van KVAN/BRAIN te helpen
verwezenlijken. Wat kun je bijdragen aan de Kennisplatforms? Voel je ervoor om de Archiefdagen te
helpen organiseren? Heb je zin om bouwstenen aan te dragen voor de Informatiewet of de
herziening van de Archiefwet? Je inzet is meer dan welkom. Een vereniging (of twee ;)) ben je
immers samen.
Hartelijke groet,
ook namens Corinne, Ella, Marc en Tom,
Bert de Vries,
voorzitter KVAN
voorzitter BRAIN

