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Website van OKBN * ARLIS/NL
p/a Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie,
Postbus 90418, 2509 LK - DEN HAAG - Nederland

Notulen van de zestiende jaarvergadering

Notulen OKBN vergadering 
20 april 2012

Groninger Museum, Groningen

Aanwezig:
Heleen Homma, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Amersfoort (voorzitter) ;
Marianne de Voogd, RKD, Den Haag (secretaris) ; Erik van Boxtel, Museum Boijmans Van
Beuningen, Rotterdam (penningmeester) ; Rogier Schumacher, Universiteit Utrecht
(bestuurslid) ; George Siemensma, NBD Biblion, Leidschendam (bestuurslid) ; Rickey Tax,
Museum Meermanno, Den Haag (bestuurslid) ; Marije Verduijn, Centraal Museum, Utrecht
(bestuurslid).

Nel ten Brug (Rijksmuseum Amsterdam), Rob Dijkstra (Groninger Museum),Marietta Dirker
(Rijksakademie), Nell Donkers (De Appel), Goos Dullaart (part. lid), Saskia Leefsma (Armando
Museum), Cor Mulders (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Annet Perry-Schoot Uiterkamp
(Jan van Eyck Academie), Madeleine Pfundt (Rijksmuseum Amsterdam), Willem Smit (Van
Abbemuseum), Fien Veltman (Stedelijk Museum Amsterdam), Martien Versteeg (Universiteit
van Amsterdam), Cora Weijsenfeld (Ingressus), Marc Wolffe (TUE), Jelga van der Zee (RU
Groningen).

Bericht van verhindering: 
Willem van Beek (SMA), Mieke Beumer (part. lid), Jantiene van Elk (Textielmuseum), Wil van
Gils (SMS),Nel Klaversma (Amsterdam Museum), Michiel Nijhoff (SMA), Annemiek Ouwerkerk
(Universiteit Leiden), Kees van Schooten (Catharijneconvent), Chris Smeenk (part. lid), Nita
Smit (EYE filmmuseum), Marjolein van der Steen (Boekmanstichting), Hans Timmermans
(Valkhof)

1. Welkom en opening

Voorzitter opent om 10.50 de vergadering.

Rob Dijkstra geeft een toelichting op het middagprogramma van Forum en over de
vergaderruimte 'Job Lounge'. 
Ook is het informatiecentrum van het museum vernieuwd/verbouwd.

2. Mededelingen en post

Bericht van verhindering van een aantal OKBN leden ontvangen. Verder geen post
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binnengekomen of uitgegaan.

3. Rondje langs de instellingen

Als voorzitter van de vergadering introduceert Heleen dit punt dat vorig jaar voor het eerst
(weer) op de agenda stond. 
Toen was het actueel aangezien er flink gesneden ging worden n.a.v. de zojuist verschenen
nota over het cultuurbeleid van de staatsecretaris. Hoe is de situatie nu bij de diverse OKBN
instellingen en is er naast bezuinigingen, ook nog ander (leuk) nieuws te melden.

Opnieuw een rondje: 

Mark Wolffe (TUE): TUE decollectioneert. Het gaat om 90.000 boeken, waarvan inmiddels
75.000 zijn vernietigd. De TUE heeft minder bezoekers en minder uitleningen en sinds vorig
jaar is er geen budget meer voor aankopen van publicaties op het terrein van bouwkunde.
Daarmee is de collectie statisch geworden. TUE heeft gekozen voor digitale collectie i.p.v.
papieren collectie. In juni wordt verhuisd naar het nieuwe bibliotheekgebouw. 

Willem Smit (Van Abbemuseum) : Afgelopen jaren was er sprake van ernstige onderbezetting,
maar dat is nu weer op peil. Er zijn grote bezuinigingen bij de Gemeente Eindhoven, en wat de
consequenties daarvan zijn voor het Van Abbemuseum en de bibliotheek is nog niet bekend.
Het digitale profiel van de bibliotheek is versterkt en de afgelopen vier jaar is de
bibliotheekcatalogus omgebouwd naar een digitaal downloadsysteem (Vubis). Het
tentoonstellingsarchief vanaf 1936 tot heden is online raadpleegbaar. De bibliotheekcatalogus
is gekoppeld met Google-books. Ook is er koppelling tussen het collectiebeheersysteem en de
bibliotheekcatalogus (TMS + Vubis). De bibliotheektentoonstellingen worden op wat kleinere
schaal voortgezet. 
Annet Perry-Schoot Uiterkamp (Jan van Eyck Academie): Jan van Eyck Academie valt onder
het kunstenplan. Dit betekent dat voor de 4 academies in Nederland in de toekomst nog maar
50 plaatsen beschikbaar zijn i.p.v. de huidige 175. De Jan van Eyck Academie zet in op 20
plaatsen, wat betekent dat de helft van het personeel eruit zal moeten. Voor nu is het afwachten
wat het advies van de RvC zal zijn. De bibliotheek is speerpunt van de academie en is niet
gekort. Er is een nieuwe directeur benoemd: Lex ter Braak. 

Marietta Dirker (Rijksakademie): budget voor de Rijksakademie wordt gehalveerd. De
Rijksakademie is gevestigd in een duur gebouw. Er wordt wel uitgegaan van een doorstart. De
bibliotheek wordt afgeslankt tot een kerncollectie. De kunstenaarsdocumentatie wordt
overgedragen aan het RKD. In mei moet meer duidelijkheid komen, ook voor de personele
kant. 
Nel ten Brug (Rijksmuseum): bij het Rijksmuseum staat alles in het teken van de komende
verhuizing in 2013. Er wordt gewerkt aan het inrichten van depotruimtes en studiezalen. Hierbij
speelt ook hoe bezetting van de studiezaal en routing van bibliotheekcollectie vanuit het depot
vorm moet krijgen. Het boekenbudget is iets lager dan vorig jaar. De bibliotheekcatalogus is
beschikbaar via GGC en Worldcat. 

Fien Veltman (Stedelijk Museum): Bibliotheek van SMA is net verhuisd. Er wordt gewerkt aan
het inrichten van de studiezaal en de depots. De bibliotheek heeft negen jaar op de tijdelijk
locatie gezeten. De depots bevinden zich in de kelder van het oorspronkelijke gebouw, de
studiezaal is in de nieuwbouw. De bibliotheek is nog niet open voor bezoekers, omdat het
museum pas in september open gaat. De website wordt vernieuwd, daardoor is de opac
tijdelijk niet beschikbaar. Werkplekken op de kantooretage zijn flex-plekken. Archief wordt
gedigitaliseerd en daarna ook de museumdocumentatie. 

Rob Dijkstra (Groninger Museum): het Groninger Museum bevindt zich in zwaar weer. Er moet
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enorm bezuinigd worden a.g.v. het wanbeleid van de voormalige directeur (Kees van Twist).
Het museum is bijna failliet en binnenkort wordt bekend wie ontslagen moeten worden. Het gaat
om 15 medewerkers van het museum. 
Martien Versteeg (UvA): UvA is bezig met de voorbereidingen voor de verhuizing naar het
Binnengasthuisterrein. Er wordt georiënteerd op elektronische boeken, waarbij gericht uit het
aanbod wordt gekozen, en geen hele pakketten worden aangeschaft. Proefversie van online
Benezit gehad, maar deze wordt niet aangeschaft omdat de toegevoegde waarde onvoldoende
was, naast de andere bestanden (zoals AKL) die de universiteitsbibliotheek al heeft. 

Jelga van der Zee (Princessehof en RUG): De bibliotheek van het Princessehof gaat
verdwijnen uit het museumgebouw. De bibliotheek wordt ondergebracht bij de Tresoar,
waardoor de openopstelling verdwijnt, maar via de GGC wel goed toegankelijk wordt. Bij de
RUG wordt gewerkt aan het op 2 locaties onderbrengen van de bibliotheek. Er komt 1
bibliotheek op de campus (economie en beta vakken) en 1 bibliotheeklocatie in het centrum
(voor geesteswetenschappen). Dit betekent dat de collecties ontdubbeld moeten worden, maar
niet gesaneerd. 
Nell Donkers (De Appel): De Appel heeft een kleine bibliotheek en archief, gevestigd in een
nieuw gebouw, waar de eerste tentoonstelling in mei wordt gehouden. Vanwege bezuinigingen
moet in september duidelijk worden hoe de toekomst eruit ziet. 

Cor Mulders (RCE): Cor was voorheen afgevaardigde namens het ICN, dat nu onderdeel is van
RCE. Nu heeft RCE op alle locaties een bibliotheek, of dit in de toekomst zo blijft is nog niet
duidelijk. De ICN catalogus is overgeheveld naar de RCE catalogus. De bibliotheekcollectie
van ICN is wel via GGC en Worldcat beschikbaar, maar niet van die van de locatie Amersfoort
(RDMZ/ROB). Inmiddels is overgegaan tot ontdubbelen van de tijdschriftabonnementen. Er
wordt 1 abonnement aangehouden, waar mogelijk digitaal. 
Saskia Leefsma (Armandomuseum): Armandomuseum is in oprichting, Museum Oud
Amelisweerd. Eind april neemt gemeenteraad van Utrecht besluit. 
Rickey Tax (Museum Meermanno): Meermanno bevond zich vorig jaar in een moeilijke situatie
gezien de publiekscijfers. Het afgelopen jaar zijn veel initiatieven ondernomen om publiek en
middelen aan te trekken. Het museum is nu gematigd positief over de situatie. 

Rogier Schumacher (Universiteit Utrecht): Bij de Universiteit van Utrecht is een clustering van
vakgebieden aan de gang. Daarnaast is digitalisering en ontwikkelen van digitale
dienstverlening een speerpunt van de UU. 

Marianne de Voogd (RKD): Het RKD is op zoek naar een nieuwe directeur. Aan het eind van
het jaar zal Rudi Ekkart met pensioen gaan. Het Karel van Mander Instituut, waar RM en RKD
de wetenschappelijke activiteiten in bundelen, is in oprichting. Ook het RKD moet bezuinigen:
tijdelijke contracten worden niet verlengd. Het acquisitiebudget van de bibliotheek is gelijk
gebleven. 

Marije Verduijn (Centraal Museum): Het CM wordt vanaf 1/1/2013 verzelfstandigd.
Verzelfstandiging kost geld en daarom wordt er nu gereorganiseerd (beveiliging, collecties,
bibliotheek). Bibliotheek voert een actief beleid om belang van de afdeling voor publiek en
MT/directie duidelijk te maken. 

Erik van Boxtel (Museum Boijmans Van Beuningen): de bibliotheekcatalogus van BVB is
online. De budgetten zijn bevroren en gekort, waardoor alleen geld beschikbaar is voor lopende
abonnementen en reeksen. Bibliotheekmedewerkers werken aan museumdocumentatie. 
George Siemensma (NBD Biblion): NBD/Biblion is financieel een gezond bedrijf. De situatie in
de sector Openbare Bibliotheken, waarvoor NBD/Biblion werkt, is zorgwekkend. Het aantal
bibliotheken loopt sterk terug in de komende periode. 

Goos Dullaart (RKD): Voor 1 dag per week is Goos werkzaam aan het RKD-archief. Goos
vraagt aan de vergadering waar hij informatie kan vinden over 'bouwoffer uit de 16e eeuw'. De
deelnemers adviseren het RCE te vragen.
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4. Excursie Berlijn

De termijn van inschrijven is verlengd tot half mei. Eind mei moet aan de organisatie in Berlijn
worden doorgegeven om hoeveel deelnemers het gaat. Er zijn nu nog niet voldoende
aanmeldingen, maar het bestuur heeft besloten om de reis door te laten gaan. 
Het OKBN heeft een reisbeurs, die beschikbaar is voor deze excursie.

5. OKBN website

Het bestuur heeft al langer het plan om de website te vernieuwen. 
Marije heeft met Judith van Gent en Jantiene van Elk voorwerk verricht om tot een nieuwe opzet
te komen in de vorm van een blog. De informatie kan daar gepresenteerd worden, maar geeft
tevens de mogelijkheid om makkelijk wijzigingen of nieuws te plaatsen. Marije toont tijdens de
vergadering kort hoe het idee is uitgewerkt. De vergadering is positief over de nieuwe look.
Hierbij doet Marije een oproep aan de OKBN leden: graag foto's van de eigen bibliotheek
sturen om te plaatsen op de nieuwe site.

6. 2011/12

- Notulen jaarvergadering 2011 

n.a.v. punt 'Nieuwe leden' vraag Annet Perry-Schoot Uiterkamp of er een actief beleid is om
bibliotheken te benaderen. Bestuur zal dit bij volgende bestuursvergadering op de agenda
zetten. 
Verslag wordt vastgesteld.

- Jaarverslag voorzitter 

Cor vraagt naar samenwerking met Vlaamse bibliotheken, hoe dit verder gaat. Heleen geeft
aan dat er nu geen concrete plannen zijn, maar er wordt wel contact onderhouden. Na de zomer
is het tijd om te zien wat voor een themadag in 2013 mogelijk is. De situatie van het OKBV bij
de VVBAD is gewijzigd. Jaarverslag wordt vastgesteld.

- Financieel verslag 

Penningmeester constateert dat de financiële situatie gezond is. Er zijn over het verslag geen
bijzonderheden te melden ; financieel verslag wordt vastgesteld.

7. Bestuursvoornemens

Eerste bestuurstermijn van de leden Heleen Homma, Erik van Boxtel en George Siemensma
loopt ten einde. Zij zijn alle drie herkiesbaar. Heleen treedt af als voorzitter ; George wordt
voorgedragen als voorzitter.

- Beleidsvoornemens bestuur 

Bestuur zal beleid voortzetten en waar mogelijk verbeteren. Er wordt gewerkt aan een enquête
om input te krijgen vanuit te leden en zo de belangbehartiging te kunne verbeteren. Bestuur
heeft een concept brief opgesteld voor de RvC, waarin OKBN bestuur aandacht vraagt aan
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RvC om ondersteuning van kleine(re) bibliotheken in het culturele veld en de specialistische
collecties die zij beheren. In het najaar zal een binnenlandse excursie worden georganiseerd,
naar het nieuwe SMA.

8. Begroting 2012

- vaststelling contributie 
Contributie blijft gelijk, verhoging is niet nodig gezien de financiële situatie.

- vaststelling begroting 

Wordt vastgesteld. Er is een aantal opzeggingen, wat zichtbaar wordt in het aantal contributies
op de begroting.

- kascontrolecommissie 

Kascontrolecommissie bestaat uit Chris Smeenk, en Saskia Leefsma wordt als nieuwe lid aan
de kascontrolecommissie toegevoegd. Cor Mulders is reservelid. De afgetreden
commissieleden Martien en Hans worden bedankt voor hun werk de afgelopen jaren.

9. Vaststelling huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.

10. Rondvraag

Gezien de uitgelopen vergadering wordt verzocht om de rondvraag beperkt te houden. 
Saskia: Heeft het Kröller-Müller Museum nog een bibliotheek en zo ja in welke vorm en met
wie? 
Erik zal dit navragen en Saskia bericht sturen.

11. Sluitng

Voorzitter sluit om 12.50 de vergadering.

 

Laatst bijgewerkt: 3 september 2012
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