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Geachte heer, m e v r o u w , 

Bi jgaand t r e f t u aan de Jaarstukken 2014 en de P rog rammabegro t i ng 2016 v o o r het Regionaal Histor isch Cen t rum 

A lkmaar ļ Regionaal Arch ief , inc lusief de aanb ied ingsbr ie f voo r de raad en bi j lage. 

W e hebben de s tukken a l leen in d ig i ta le v o r m ve rzonden . M o c h t u alsnog een pap ie ren exemp laar w i l l en 

on t vangen , dan kun t u die aanvragen bi j m e v r o u w M . Hu isman: m.hu isman@arch ie fa lkmaar .n l o f 0728508200 . 

Als aanvu l l ing op de Jaarstukken 2014 zend ik u in een separate mai l ook he t Jaarverslag 2014 . Het kan zi jn da t d i t 
p r o b l e m e n gee f t v a n w e g e de o m v a n g , vandaar de apar te nazending. M o c h t he t s tuk n ie t d o o r u on t vangen w o r d e n , 
dan h o o r ik da t graag van u. 

Graag o n t v a n g ik van u een on tvangs tbeves t ig ing . 

M e t dank en v r iende l i j ke g roe t , 

Paul Post 

drs. P. Post 
directeur 

Q k 
f * ) Regionaal Archief Alkmaar 

Bergerweg 1,1815 AC Alkmaar 
Postbus 9232,1800 GE Alkmaar 
T (072) 85 08 220185 08 200 

p . p o s t ( S ) a r c h i e f a l k m a a r . n l 

w w w . a r c h i e f a l k m a a r . n l 
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INLEIDING EN VASTSTELLING 

Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2014 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 
aan. 

Deze verantwoording is opgemaakt conform de richtlijnen die in het Besluit Begroting en 
Verantwoording zijn opgenomen. In de jaarrekening is waar nodig per balans- en exploitatie-
post een toelichting opgenomen in relatie tot in de Programmabegroting 2014 opgenomen 
bedragen. 

Het resultaat na bestemming bedraagt ^ 27.390 nadelig. 

Wij stellen u voor om dit resultaat ten laste van de Algemene Reserve te brengen die na 
bestemming C 24.900 bedraagt. 

A l k m a a r , 1 a p r i l 2 0 1 5 

Het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. 



Vaststelling 

Conform het gestelde in artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal 
Historisch Centrum Alkmaar, zal door het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch 
Centrum Alkmaar in zijn openbare vergadering van 2 juli 2015 de Jaarstukken 2014 worden 
vastgesteld. 

P.M. Bruinooge 
Voorzitter 

P.J. Post 
Directeur 



1. JAARVERSLAG 

1.1 Programmaverantwoording 

Het Regionaal Archief (Regionaal Historisch Centrum Alkmaar) is een gemeenschappelijke 
regeling die wordt gevormd door 11 (per 1 januari 2015: 9) gemeenten in Noord-Holland 
Noord. Deze gemeenten dragen de lasten van de organisatie. Het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier draagt bij op basis van een bilaterale overeenkomst. 
Naast de archieven van de deelnemers, beheert het Regionaal Archief een groot aantal 
archieven van particuliere organisaties uit de regio. 

'Wat moeten we doen?' 

Het RHC Alkmaar heeft tot taak: 
» De in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van de deelnemers in een 

goede, geordende en toegankelijke staat te beheren (artikel 30 Archiefwet 1995) en het 
kosteloos verstrekken van inzage daaruit aan het publiek (artikel 14 Archiefwet 1995); 

» Het toezicht uitoefenen op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor 
zover deze niet zijn overgebracht (artikel 32 Archiefwet 1995); 

« het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen, 
beheren en bewaren van een zo compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal op het 
gebied van de lokale en regionale geschiedenis (artikel 5 GR RHCA 2003). 

De programmaverantwoording van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar kent één 
programma: Regionaal Archief. 

In het kader van de bovenstaande taken is in 2014, zoals verwoord in de 
Programmabegroting 2014, extra aandacht geschonken aan de volgende beleidslijnen1: 

1. Het realiseren van de opgelegde bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage van 2,507o (na 
de eerdere bezuiniging in 2012 van 50Zo en 2013 van 2,507o) en het realiseren van de 
opgelegde bezuiniging ter grootte van de indexering m.b.t. 2014 van O,62507o. 

2. Het op een wettelijk niveau uitvoeren van de inspectietaken. 
3. Het in samenwerking met de gemeenten verkennen van de mogelijkheden tot een 

realisatie van een e-depot. 
4. Het inzetten op een stijging van het aantal bezoekers, zowel de fysieke bezoekers in het 

pand als bezoekers cq. gebruikers van website en social media en het creëren van een 
'werkplaats'2. 

5. Het digitaliseren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van (onderdelen van) de 
collectie. 

6. Samenwerken met historische verenigingen, o.m. door het gebruik laten maken van de 
infrastructuur van het archief (depot/collectiebeheer, digitaliseren/applicatie, vrijwilligers) 

' V o o r e e n g e d e t a i l l e e r d e r o v e r z i c h t v a n a l l e a c t i v i t e i t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t Jaarverslag 2014. 
2 H e t R e g i o n a a l A r c h i e f z e t in o p p u b l i e k s p a r t i c i p a t i e , z o w e l in h e t p a n d z e l f a l s v i a i n t e r n e t . H e t w i l z i c h 
o n t w i k k e l e n t o t e e n ' h i s t o r i s c h e w e r k p l a a t s ' , w a a r d e in g e s c h i e d e n i s g e ï n t e r e s s e e r d e b e z o e k e r n i e t a l l e e n d e 
g e s c h i e d e n i s b e s t u d e e r t , m a a r o o k h e l p t d e z e t o e g a n k e l i j k t e m a k e n e n d e r e s u l t a t e n v a n h e t o n d e r z o e k u i t t e 
d r a g e n . Z o w o r d e n o o k w e e r a n d e r e ge ïn te resseerden ges t imu lee rd tot het inz ien van publ icat ies of een bezoek aan webs i t e , 
s tud iezaa l en expos i t ie . 
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'Wat hebben we gedaan' 

Ad. 1 Realisatie bezuiniging gemeentelijke bijdragen: 

Doelen: 
« Bezuinigingstaakstellingen uitvoeren, te weten: 

- 2,50A t.o.v. 2011 vanuit de meerjarige bezuinigingsopdracht 
- 0,625o7o vanuit het niet compenseren van de indexering 

Gerealiseerd: 
« Bijdrage gemeenten van š 1.958.436 in 2013 teruggebracht naar 6 1.905.346 in 

2014. Hiermee is de benodigde bezuiniging verwerkt in de gemeentelijke bijdrage en 
gerealiseerd. 

De vermindering van de gemeentelijke bijdrage in 2014 was de laatste stap van de 
vastgestelde bezuinigingstaaksteling van 10oźo op de gemeentelijke bijdrage. Inmiddels wordt 
ook steeds een aanvullende taakstelling ter grootte van de jaarlijkse indexering opgelegd. 
Vooralsnog is deze aanvullende bezuiniging gerealiseerd zonder tot omvangrijke negatieve 
resultaten te leiden maar omdat de kosten stijgen en de gemeentelijke bijdrage daar niet 
voor gecompenseerd wordt, wordt het jaarlijks een grotere uitdaging om de exploitatie 
sluitend te krijgen. 

Door het niet indexeren van de gemeentelijke bijdrage en een door het algemeen bestuur 
verleende korting op de bijdrage van de gemeente Heerhugowaard kwam de 
bezuinigingsopdracht in de afgelopen jaren uit op ruim 1507o in plaats van 10ozó. Dit was extra 
lastig omdat vanwege de verhuizing een groter deel van de begroting vastligt in niet-
beïnvloedbare lasten (huur en servicekosten). Ook vielen de energiekosten voor het 
depotgebouw hoger uit vanwege het nog niet optimaal functioneren van de WKO- en de 
klimaatinstallatie. Dit, in combinatie met uit de benchmarks3 gebleken relatief beperkte 
budget en personeelsformatie van het RHCA, leidde ertoe dat in 2014 gezocht moest 
worden naar extra inkomsten en lastenverlagingen. Deze werden gevonden in inkomsten via 
depotverhuur en bezuinigingen op personeelslasten, digitalisering en het activiteitenbudget. 

Voor de komende jaren betekenen deze bezuinigingen dat er voor het nieuwe beleid, zoals; 
de voorbereidingen en de exploitatie van een e-depot en de taakverzwaring bij de 
archiefinspectie, aanvullende financiering nodig zal zijn4. De bezuinigingen op het personele 
vlak (van de begrote 16 fte in 2013 naar 13,6 fte in 2015) maken het onmogelijk orr 
personele inzet om te buigen naar nieuw beleid. 

Ad. 2 Het op een wettelijk niveau uitvoeren van de inspectietaken. 

Doelen: 
» Voldoende in kunnen vullen van deze wettelijke taak 
» Begeleiding van de invoering van het gebruik 'archief-KPI's' (kritieke prestatie

indicatoren) 

3 Mar t in d e Ca luwė I Wes t f r i es Arch ie f , B e n c h m a r k arch ie fd iensten 2 0 1 1 , Hoorn 2 0 1 1 . De u i ts lagen van deze benchmark 
beves t i gden n o g m a a l s da t het R H C A , a fgezet tegen het aanta l i nwoners , zowe l qua budget a ls qua fo rmat ie besche iden is. 
Daa r w a a r de gem idde lde b i jdrage per inwoner voor d e ande re a rch ieven C 7,11 bedroeg , w a s dat op dat m o m e n t C 5,33 voo r 
het R H C A . Het aanta l fo rmat iep laa tsen per 10 .000 inwoners bed roeg voo r het R H C A 0,35, terwi j l dat voor de over ige d iens ten 
g e m i d d e l d 0,6 w a s . 

Z ie pun ten 2 en 3, p.6 e n 7. 
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Gerealiseerd: 
« Rapportage aan B&W van Hollands Kroon uitgebracht van een integrale 

archiefinspectie bij deze gemeente 
» Integrale archiefinspectie uitgevoerd bij de gemeente Schagen 
» Op basis van de KPľs is verslag uitgebracht aan colleges van B&W van Den Helder 

en Hollands Kroon 
» Bijwonen van verificatiegesprekken tussen archiefinspecteur van de Sector 

Interbestuurlijk Toezicht van de Provincie Noord-Holland en de aangesloten 
gemeenten 

« Adviezen gegeven over selectie, vernietiging, vervanging, vervreemding, 
overbrenging en (digitaal) informatiebeheer aan de aangesloten gemeenten en 
gemeenschappelijke regelingen 

» Verstrekken van machtigingen voor vernietiging en verkorting bewaartermijnen van 
de aangesloten organisaties 

» Advies uitgebracht aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) 
over het voorgenomen besluit om archiefbescheiden te gaan vervangen door digitale 
reproducties 

» Voorbereidingen getroffen en advies gegeven ten aanzien van het invullen van de 
KPľs, zodat in de loop van 2015 verslag uitgebracht kan worden aan het college van 
B&W van de aangesloten gemeenten en het bestuur van het HHNK 

» Monitoring verbeteracties informatiehuishouding Den Helder 
» Fusiebegeleiding Alkmaar/Schermer/Graft-de Rijp 

Naast de publieks- en erfgoedfunctie is het Regionaal Archief belast met het toezicht op de 
nog niet overgebrachte archiefbescheiden bij de deelnemende gemeenten (art.32 Archiefwet 
1995). Door de volgende ontwikkelingen is deze toezichtstaak de afgelopen jaren 
verzwaard: 

« De toenemende digitalisering bij de gemeenten, die grote gevolgen heeft voor de 
werkprocessen en de duurzaamheid van de digitaal opgeslagen informatie 

« De verschillende fusieprocessen tussen gemeenten in de regio en het opzetten van 
samenwerkingsverbanden (keteninformatisering) 

» de veranderde regelgeving (Wet RGT) met als gevolg extra taken 
« De introductie van een nieuwe werkwijze ('archief-KPI's). 

Voor het voldoende kunnen invullen van deze wettelijke taak bleek meer formatie nodig. 
Het in 2010 genomen besluit van het Algemeen Bestuur om de inspectiecapaciteit uit te 
breiden heeft tot een goed resultaat geleid: een groter aantal inspecties is uitgevoerd, terwijl 
de adviestaak ook op het vereiste niveau is uitgevoerd. Hierbij is in 2010 uitgegaan van een 
jaarlijkse uitgave van maximaal C 45.000. Uit de opgedane ervaringen blijkt dat voor het 
voldoende uit kunnen voeren van de wettelijke inspectietaak er een structurele uitbreiding 
van de inspectiecapaciteit nodig is van 0,5 fte (625.000). Invulling hiervan heeft in 2014 
plaatsgevonden ten laste van de huidige exploitatie. 

Ook de overdracht van de overheidsarchieven valt onder deze taak. De reguliere activiteiten 
over 2014 in het kort in cijfers: 

Kengetallen/indicaties werkelijk begroot werkelijk 
2013 2014 2014 

Archieven: 
« overgedragen archieven gemeenten 52,6 350 254,5 
« aanwinsten overige archieven 102,8 50 34,9 
» inventariseren en beschrijven aantal meters 197,5 200 60 
» herverpakken en bewerken (meters) 403 50 55 
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Ad. 3 Het in samenwerking met de gemeenten verkennen van de mogelijkheden tot 
een realisatie van een e-depot. 

Doelen: 
» De ontwikkelingen op dit gebied worden van nabij gevolgd en bekeken wordt of het 

Regionaal Archief zich te zijner tijd bij een van de initiatieven in Nederland aan kan 
sluiten en daarmee dan ook op tijd over een e-depotvoorziening kan beschikken. 

« Om zich hierop voor te bereiden zal het Regionaal Archief een pilot uitvoeren. Als de 
pilot is uitgevoerd zullen er aanbevelingen zijn over standaarden, processen en het 
bedrijfsmodel. 

» Overzicht van de incidentele en structurele kosten (en zo mogelijk van de baten) die 
verbonden zijn aan het e-depot en welke voorbereidingen nodig zijn bij gemeente en 
archief om daadwerkelijk aan te sluiten bij een e-depot. 

» Voorbereiden keuze model e-depot in 2016, met een werkend e-depot in 2018. 

Gerealiseerd: 
» Deelnemen aan diverse landelijke overleggen op het gebied van e-depot 
» Opstarten van een pilot in samenwerking met meerdere gemeenten en 

archiefdiensten 
» Vinden van financiële ondersteuning voor deze pilot. 

Als gevolg van de snelle ontwikkelingen op het gebied van de automatisering wordt het 
Regionaal Archief geconfronteerd met de overdracht van digitale archiefbestanden. Het 
Regionaal Archief zal hiertoe over een digitaal depot (e-depot) moeten beschikken dat 
voldoet aan de strenge eisen van de Archiefwet. Verschillende grote archiefinstellingen in 
Nederland beschikken al (bijna) over een e-depot of zijn dit aan het ontwikkelen. Dit wordt 
van nabij gevolgd en bekeken wordt of het Regionaal Archief zich te zijner tijd bij een van de 
initiatieven aan kan sluiten. 
Om hierop voorbereid te zijn, wordt deelgenomen aan het pilotproject 'Pilot e-depoť, i.s.m. 
drie gemeenten en twee collega-archiefdiensten5: een test waarbij de gemeentelijke 
administratie met een e-depot en archiefbeheersysteem wordt gekoppeld. Voor onze regio 
werkt de gemeente Heerhugowaard mee aan deze pilot. 
Bij de gemeenten zullen ook al voorbereidingen plaats moeten vinden aansluiting op een e-
depot mogelijk te maken. Immers, al vanaf de creatie van een digitaal document moe: 
rekening gehouden worden met de overdracht van het document aan de archiefdienst. 
Zo zijn goede afspraken over het metadatagebruik een voorwaarde om te kunnen komen tot 
een e-depot. Daarom is in overleg met gemeenten een metadatamodel vastgesteld, dat 
aansluit op de landelijke uitgangspunten hiervoor. 
Naast de inzet van het personeel van gemeente en archief is hiervoor ook een externe 
projectleider en adviseur ingeschakeld. Het project wordt financieel ondersteund door de 
landelijke projectgroep 'Archief 2020'. 

Het doel van de pilot is een complete blauwdruk voor een e-depot, inclusief een beschrijving 
van de stappen die gezet moeten worden door zowel het Regionaal Archief als de 
aangesloten gemeenten. Ook is er dan een overzicht van de incidentele en structurele 
kosten (en zo mogelijk van de baten) die verbonden zijn aan het e-depot. 

In de reguliere begroting zijn hiervoor geen middelen beschikbaar. In de vergadering van het 
Algemeen Bestuur van 21 mei 2014 is besloten om een deel van de beschikbare reserve 
voor dit doel te reserveren voor de periode 2014-2016 (Begrotingsreserve Organisatie
ontwikkeling). Op termijn moet rekening gehouden worden met een uitbreiding van de 

5 Het betref t de g e m e e n t e n Zu idp ias , W a t e r l a n d en Hee rhugowaa rd en de arch ie fd iens ten W a t e r l a n d s Archief , St reekarch ie f 
M idden -Ho l l and en het Reg ionaa l Arch ie f A l kmaar . 
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personele capaciteit van minimaal 0,5-1,0 fte (625-50.000) en een kostenstijging in verband 
met de benodigde hard- en software en hosting voor een e-depot. 

Ad. 4 Het inzetten op een stijging van het aantal bezoekers, zowel de fysieke 
bezoekers in het pand als bezoekers cq. gebruikers van website en social media en 
het creëren van een 'werkplaats'. 

Doelen: 
» Meer inzetten op publieksparticipatie, zowel in het pand als via internet. 
» Vergroting van het bereik door inzet van sociale media. 
» Klanttevredenheid bovengemiddeld 

Gerealiseerd: 
werkelijk begroot werkelijk 

2013 2014 2014 

Aantal bezoeken studiezaal 3.654 4.000 4.220 
Aantal bezoeken evenementen/rondl./tentoonst.6 4.000 1.000 3.961 

Totaal bezoekers 7.654 5.000 8.181 

Aantal paginaweergaven website 2.540.382 2.600.000 2.752.830 
Aantal 'volgers' Facebook 1.055 - 2.217 
Aantal 'volgers' Twitter 754 - 1.111 

Door de publieksparticipatie wil het Regionaal Archief zich ontwikkelen tot een 'historische 
werkplaats', waar de in geschiedenis geïnteresseerde bezoeker niet alleen de geschiedenis 
bestudeert, maar ook helpt deze toegankelijk te maken en de resultaten van het onderzoek 
uit te dragen. 

Op deze manier hoopt het Regionaal Archief andere in geschiedenis geïnteresseerden te 
verleiden tot het inzien van de publicaties of een bezoek aan website, studiezaal en 
expositie. 
Daarnaast heeft het Regionaal Archief ook de plicht om te voldoen aan het wettelijk recht dat 
elke burger heeft om de archieven die het Regionaal Archief Alkmaar beheert kosteloos te 
raadplegen. Hiertoe kan men vier dagen per week terecht in de studiezaal. 

Vanwege de verhuizing was in 2013 de studiezaal tijdelijk gesloten. Dit gaf een lichte daling 
van het studiezaalbezoek te zien. In 2014 is dat meer dan goedgemaakt, het 
studiezaalbezoek gaf een stijging van 1507o te zien (van 3654 in 2013 naar 4220 bezoekers in 
2014). 
Dankzij de centrale ligging van het archief en de goede bekendheid via de media trekt het 
Regionaal Archief meer bezoekers dan in het verleden. Dit geldt niet alleen voor het aantal 
studiezaalbezoekers maar ook voor het aantal overige bezoeken (schoolbezoeken, 
rondleidingen, activiteiten, open dagen etc). Hiermee is een belangrijke doelstelling van de 
keuze van de vestigingsplaats van het Regionaal Archief vervuld. 
Ook het gebruik van de website en de social media blijft stijgen. Het beleid blijft er op gericht 
om door de steeds groeiende aanwezigheid op internet en de actieve betrokkenheid van het 
publiek bij de activiteiten, het aantal bezoekers van archief en website te laten groeien. 

6 In i t ia t ieven d ie in dit ve rband g e n o e m d m o e t e n w o r d e n zi jn (n ieuwe) act iv i te i ten als de za te rdagopens te l l i ngen (1x per 
m a a n d ) , O p e n M o n u m e n t e n d a g , de o p e n d a g , Kuns t tot de Nacht en de d iverse lez ingen d ie in de regio zi jn gehouden . Verder 
de par t ic ipat ie in o .m. het A l km aa rs Histor isch Café en het P la t form Er fgoed H e e r h u g o w a a r d . 
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Uit enquêtes blijken de gebruikers van de website en de bezoekers van de studiezaal zeer 
tevreden over de geboden dienstverlening. De 'Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven' 
(2013) gaf het RHCA een gemiddeld rapportcijfer van 8,0 (7,7 landelijk gemiddelde), waarbij 
de 8,4 voor de social media (7,7 landelijk) extra vermelding verdient. 

Capaciteit van de studiezaal in m 2 238 
Maximum aantal bezoekers tegelijkertijd 46 
Openstelling van de studiezaal 

dagdelen 8 
zaterdagen7 1x per maand 
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7 Per augus tus 2014 is bes lo ten de d insdagavondopens te l l i ng w e g e n s te ger inge be langste l l ing te ve rvangen door het 1 x per 
m a a n d openste l len van d e s tud iezaa l o p za te rdag 
van 10-14 uur. 
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Ad. 4 Het digitaliseren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van (onderdelen 
van) de collectie. 

Doelen: 
» Digitalisering van primaire bronnen voortzetten 
» Mede met behulp van de inzet van vrijwilligers de gedigitaliseerde bronnen ontsluiten 

via internet 

« Het gebruik van deze bronnen promoten, door marketing en educatie 

Gerealiseerd: 
werkelijk begroot 

2013 2014 

werkelijk 
2014 

Aantal pagina's digitaliseren/microficheren: 
« bibliotheek (kranten, adresboeken en tijdschr.) 6.380 15.000 172.000* 
» atlas (prenten, foto's, tekeningen, kaarten etc.) 2.000 5.000 1.900 
» archieven (m.n. genealogische bestanden) 0 40.000 500 

Om de collectie via internet toegankelijk te maken en de veel geraadpleegde stukken te 
beschermen voor achteruitgang zijn in de afgelopen jaren al vele collectieonderdelen 
gedigitaliseerd. Dit voorziet duidelijk in een behoefte, gezien het groeiend aantal 
raadplegingen. 
De beleidslijnen digitalisering, samenwerking en regionalisering zijn in deze doelen verenigd. 
Door de regionale bronnen op deze manier te ontsluiten is het mogelijk de historische 
informatie 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te maken voor iedereen die 
geïnteresseerd is in de geschiedenis van zijn of haar woon- en/of geboorteplaats en -streek. 
Ook is het doel bereikt om een deel van de geïnteresseerden actief te betrekken door het 
opzetten van interactieve onderdelen op de website. Vele vrijwilligers werken met de 
invoermodules van het Regionaal Archief, zodat ze op ieder moment vanaf huis kunnen 
inloggen en werken aan het toegankelijk maken van het bronmateriaal. Deze ruim 40 
vrijwilligers hebben dit jaar ruim 22.000 scans van registers burgerlijke stand en 
bevolkingsregisters en ruim 32.000 scans van de notariële archieven op naam ontsloten. In 
totaal zijn er nu 1.750.000 records op naam aangemaakt. 
Een andere groep vrijwilligers heeft gewerkt aan het transcriberen van historisch belangrijke 
archiefbronnen, zoals een aantal resolutieboeken van de Alkmaarse vroedschap en stukken 
rond het beleg van Alkmaar en enige reisbeschrijvingen. 

Daarnaast is er met de inzet van de social media ook gewerkt aan de vergroting van de 
interactiviteit. Met de inzet van Facebook en Twitter zijn inmiddels community's gevormd, die 
het Regionaal Archief volgen en ook regelmatig hun reacties geven op de berichten en de 
informatie zelf ook verder verspreiden. 

Vanwege een gebrek aan budget voor grootschalige digitaliseringsacties is er in 2014 de 
nadruk gelegd op het nader toegankelijk maken van de al eerder gedigitaliseerde bronnen. 
Voor de komende jaren zal getracht worden om fondsen te werven om 
digitaliseringsprojecten uit te kunnen voeren. Zo heeft in 2014 de digitalisering van het 
weekblad De Uitkijkpost uit Heiloo (1952-2008) plaats kunnen vinden dankzij externe 
ondersteuning. 

Dit jaar zijn er weer enige bijzondere boeken uit de collectie op de website geplaatst in de 
vorm van digitale bladerboeken met een transcriptie. Het gaat om drie oude kronieken die de 

V a n dit aanta l z i jn 130 .000 pag ina 's al eerder g e s c a n d , maa r pas in 2 0 1 4 via de webs i te besch ikbaar g e k o m e n . Daarnaas t is 
het scannen van 35 .000 pag ina 's m e d e mogel i jk gemaak t dankzi j ex te rne onde rs teun ing . 



geschiedenis behandelen van respectievelijk Alkmaar (1619), Graft en De Rijp (1649) en 
Schoorl (1649). 

Ad. 5 Samenwerken met historische verenigingen, o.m. door het laten gebruik maken 
van de infrastructuur van het archief (depoťcollectiebeheer, digitaliseren/applicatie, 
vrijwilligers) 

Doelen: 
« Beschikbaar stellen van de infrastructuur van het RHCA voor historische 

verenigingen en erfgoedinstellingen, t.w.: 
Beschikbaar stellen van de internetapplicaties van het RHCA zodat verenigingen 
hun eigen collecties via de beeldbank en tijdschriftenviewer op hun eigen website 
kunnen tonen, terwijl deze ook integraal doorzoekbaar zijn via de website van het 
RHCA 
Beschikbaar stellen van het archiefdepot voor opslag van unieke (papieren) 
collecties van deze verenigingen en erfgoedinstellingen, om deze te behouden 
voor verval en/of schade 

- Samenwerken bij het ontsluiten van deze bronnen 
» Via internet beschikbaar stellen van de tijdschriften van de historische verenigingen 

uit de regio. 

Gerealiseerd: 
» Van de reeds aanwezige titels van de tijdschriften van de historische verenigingen 

zijn de jaargangen 2009 t/m 2012 beschikbaar gemaakt via internet (5.600 pagina's). 
Dit betreft tijdschriften van de historische verenigingen uit Bergen, Callantsoog, 
Egmond, Akersloot, Heiloo, Niedorp, Castricum, Schagen, Sint Pancras, Graft-de 
Rijp, Schermer, Wieringermeer, Den Helder, Alkmaar en Texel 

» De titel Zicht op Haringcarspel is toegevoegd, jaargangen 1992-2012 (1.4C0 
pagina's). 

» Van de Stichting Langedijker Verleden is archiefmateriaal ondergebracht in ons 
depot. Van andere verenigingen waarvan al eerder materiaal is opgenomen zijn 
aanvullingen ontvangen. Ook zijn er voorbereidende gesprekken gevoerd met 
verenigingen die ook interesse hebben in het overbrengen van bijzondere collecties 
naar ons depot. 

Het Regionaal Archief zet het beleid voort, om in samenwerking met de historische 
verenigingen de tijdschriften en jaarboeken die de historische verenigingen uitgeven, te 
digitaliseren en via internet beschikbaar te stellen. Deze publicaties worden meestal in kleine 
oplage uitgegeven en zijn daardoor vaak niet meer leverbaar. Dankzij digitalisering worden 
de resultaten van verricht onderzoek, wat ondanks het lokale karakter vaak interessant is 
voor een veel bredere kring, voor iedereen beschikbaar. 
De meeste historische verenigingen beschikken niet over een veilige en geklimatiseerde 
opslag of over een digitale infrastructuur waarin de duurzaamheid van (gescande) 
afbeeldingen is gegarandeerd. Door de digitaliseringskennis en infrastructuur van het 
Regionaal Archief beschikbaar te stellen hebben zij de mogelijkheid om hun gedigitaliseerde 
materialen via de databases en website van het Regionaal Archief op een professionele 
manier op internet te zetten en op te slaan. In de collecties bevinden zich soms kostbare en 
unieke exemplaren, die na digitalisering ook een veilige plaats kunnen krijgen in de 
archiefbewaarplaats van het Regionaal Archief. Dankzij deze samenwerking is het materiaal 
voor de toekomst veiliggesteld en bovendien voor een groot publiek bereikbaar. 
Enkele collectieonderdelen zijn al opgeslagen in de depots van het Regionaal Archief. Me', 
een aantal verenigingen zijn inmiddels afspraken gemaakt, terwijl met andere gesproker 
wordt over deze samenwerking. 

12 



Ook het initiatief van de website 'Op de kaart' is met het oog hierop opgezet. Het biedt een 
intuïtieve manier om kennis te nemen van de geschiedenis van de eigen woon- of 
geboorteplaats en geeft vele mogelijkheden om de historische kennis toegankelijk te maken 
via internet. De verenigingen en gemeenten hebben zelf de mogelijkheid om informatie toe te 
voegen. Na 'Alkmaar op de Kaart' zijn inmiddels ook Heerhugowaard en Heiloo beschikbaar. 
Over andere plaatsen wordt nog overleg gevoerd. 

In het kader van de opdracht om de lokale en regionale geschiedbeoefening te stimuleren en 
het daartoe aanleggen van een zo compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal, past het 
werk aan de bibliotheek en de topografisch-historische atlas: 

Gerealiseerd: 
werkelijk begroot werkelijk 

2013 2014 2014 
Wetenschappelijke bibliotheek: 

» aantal aanwinsten 423 500 1.4269 

« aantal beschrijvingen 596 800 604 
Topografisch-historische atlas 

» aantal aanwinsten (collecties) 48 - 28 
» aantal beschrijvingen 1.500 - 1.900 

Huisvesting 

Doelen: 
« Inpassen van de nieuwe huisvestingslasten in de reguliere begroting 
« Verhuur van depotruimte om de hogere lasten voor huisvesting op te vangen 
« Particuliere archieven in de gemeenten die nog niet zo lang aangesloten zijn bij de 

gemeenschappelijke regeling zullen extra aandacht krijgen 

In het stuk over de bezuiniging (ad.1) is al gesproken over de gevolgen van de hogere 
huisvestingslasten in combinatie met de bezuinigingsopdracht. Het is daarom belangrijk dat 
we er ook voor 2014 in zijn geslaagd om de gestelde doelen ter realiseren voor het werven 
van extra inkomsten door het beschikbaar stellen van depotruimte aan derden. Na het eerste 
jaar in de nieuwe huisvesting, die zowel door de klanten als het personeel als zeer prettig 
wordt ervaren, is nu beter zicht op de uiteindelijke structurele kosten. Die zijn iets hoger 
uitgevallen dan begroot10. Hopelijk kan dit iets gecompenseerd worden door een verdere 
optimalisatie van de klimaatinstallatie, waardoor de energiekosten kunnen dalen. Omdat bij 
het aangaan van de huur langlopende contracten zijn afgesloten, kunnen hier nauwelijks 
bezuinigingen gerealiseerd worden. Daardoor drukken de huisvestingslasten door de 
bezuinigingsopdrachten extra zwaar op de begroting. 

Met het nieuwe depot is er wel weer voldoende ruimte ook actief te acquireren op basis van 
het Acquisitiebeleidsplan. Hierbij is extra aandacht geweest voor de particuliere archieven uit 
de gemeenten die nog niet zo lang aangesloten zijn bij de gemeenschappelijke regeling en 
de bouwvergunningen. 

Huisvesting in m2: 
Kantoor- en publieksruimten (BVO) 1.591 m 
Depotruimte (BVO) 2.586 m 

De beschikbare opslagcapaciteit beslaat ca. 18.029 m 1 (strekkende meter). 

W a a r v a n e e n schenk ing van de Konink l i jke B ib l io theek van ca . 1.000 boeken van de Ui tgever i j K lu i tman. 
3 Kos ten die hoger ui tv ie len dan begroot w a r e n o .m. ene rg ie las ten , huu rve rhog ingen , en O Z B . 
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De stand van zaken per 31-12-2014: 
2011 2012 2013 2014 

RHCA gemeenten 4.530 4.600 5.9921 1 6.282 

Bibliotheekcollecties 1.315 1.321 1.55512 1.597 

Atlascollecties 640 673 687 695 

Subtotaal 6.485 6594 8.234 8.574 

Waterschappen 800 810 811 811 
Verhuur derden 780 686 3.158 5.206 
Totaal (strekkende meter): 8.065 m 1 8.090 m 1 12.203 m 1 14.591 m 1 

Organisatie 

De organisatie ziet er globaal als volgt uit: 

Algemeen Bestuur 

Dagelijks Bestuur 

Directie * Regie en Beleid 

Bewerken en Behouden Dienstverlening 

Baten en lasten 2014 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 

'Wat heeft het gekost?' 

Totaal baten 6 2.189.856 
Totaal lasten 6 2.217.245 
Resultaat 6 27.390 negatief 
Inclusief mutaties in de reserves 

1 1 D e st i jg ing van het aanta l meters a rch ieven is te ve rk la ren door het meete l len van de tot nu toe extern opges lagen arch ieven 
(iets m inde r dan 1.000 m 1 ) , het (her )verpakken van a rch ieven en de moge l i j kheden voor een prec iezere te l l ing. S lechts een 
k le in dee l word t ve roo rzaak t door de aanwas van n ieuwe a rch ieven . 
1 2 D e st i jg ing voo r de b ib l io theekcol lect ies word t g ro tendee ls veroorzaak t doordat eerder de krantenco l lec t ie (140 m.) niet 
m e e g e n o m e n w e r d . En ook hier geldt dat d e moge l i j khe id voor een prec iezere tel l ing heef t gele id tot een beter inzicht in het 
bezi t . 
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1.2 Paragrafen 

1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

De financiële positie van het RHCA wordt bepaald door het weerstandsvermogen. De 
Algemene Reserve heeft als doel de onverwachte en niet begrote kosten te dekken zodat bij 
tegenvallers niet meteen een beroep gedaan zou hoeven te worden op de deelnemers. Op 1 
januari 2014 (na bestemming van het resultaat over 2013 van 6 178.705 nadelig) bedroeg 
het eigen vermogen van het RHCA 6 328.068. De Algemene Reserve had per 1 januari 2013 
een omvang van C 91.962. Het resultaat uit 2013 van C 178.705 negatief is als volgt 
verdeeld: 

Onttrekking Algemene Reserve 6 39.672 -I-
Onttrekking Bestemmingsreserve Verhuizing 6 237.721 -I-
Dotatie Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling 6 98.688 

Per eind 2014 was de stand van de reserves als volgt: 

Algemene Reserve 6 52.290 
Bestemmingsreserve Verhuizing 6 0 
Bestemmingsreserve Huisvesting Bergerweg C 130.756 
Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling 6 98.688 
Bestemmingsreserve Metamorfoze Polders C 30.000 

Algemene Reserve 

De Algemene Reserve bedroeg per 1-1-2014 6 52.290. Dit was gelijk aan het maximum 
dat is ingesteld voor de algemene reserve van 2,507o van het begrotingstotaal. Door het 
negatieve resultaat over 2014, daalt de algemene reserve na bestemming tot 6 24.900,-. 

Bestemminqsreserves 

Bestemmingsreserve Verhuizing 
Met ingang van begrotingsjaar 2010 is de gemeentelijke bijdrage van het Regionaal 
Historisch Centrum aangepast in verband met hogere lasten van de nieuwe huisvesting. 
Tijdens de jaren 2010, 2011 en 2012 bleek dat de lasten lager uitvielen dan in de begroting 
opgenomen omdat de nieuwe huisvesting nog niet (geheel) gehuurd werd. Dit was voorzien 
en in 2011 is al een deel van het teveel ontvangen bedrag terugbetaald aan de deelnemende 
gemeenten. In 2013 zien we een tekort in de exploitatie omdat er tijdelijk sprake was van 
dubbele huur en ook omdat er veel verhuiskosten gemaakt werden. Omdat de verhuizing is 
afgerond, is bij de bestemming van het resultaat over 2013 bepaald dat deze 
bestemmingsreserve niet langer noodzakelijk was en is deze komen te vervallen. 

Bestemmingsreserve Huisvesting Bergerweg 
De Provincie Noord-Holland heeft voor de verbetering van de publiekstoegankelijkheid van 
de nieuwe huisvesting een subsidie beschikbaar gesteld die in de loop van de komende 
jaren (t/m 2022) vrijvalt ter dekking van afschrijvingslasten op investeringen die op dit gebied 
zijn gepleegd. Deze bestemmingsreserve bedraagt per balansdatum 6 130.756,-. 
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Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling 
Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van (een deel van) de lasten die de in de 
periode 2014-2016 gemaakt zullen worden voor de voorbereiding van het E-depot en voor 
de implementatie van de inspectietaken. Door een latere indiensttreding van de beoogde 
medewerker is hier in 2014 nog geen gebruik van gemaakt, voor 2015 zal hiervan een groot 
deel ingezet worden. Het saldo van deze reserve bedraagt per balansdatum 6 98.688. 

Bestemmingsreserve Metamorfoze Polders 
Deze bestemmingsreserve is beschikbaar gehouden om achterstanden in de reguliere 
bedrijfsvoering op te kunnen vangen. In 2014 is dit verder uitgewerkt en aan het eind van 
jaar is de uitvoering opgestart. Het betreft hier een conserveringsproces voor de charters, de 
documenten geschreven op perkament en veelal voorzien van een zegel. Deze dateren uit 
de 14 e-18 e eeuw en zijn vaak op een zodanige wijze opgeborgen dat raadpleging nauwelijks 
mogelijk was zonder beschadiging. De charters worden nu gevlakt en op een verantwoorde 
manier verpakt. Bovendien worden ze gefotografeerd waardoor een digitale afbeelding 
beschikbaar komt die via internet te raadplegen is. Hiermee wordt in 2015 een belangrijk 
onderdeel van de collectie niet alleen veiliggesteld voor de toekomst, maar bovendien voor 
iedereen beschikbaar gemaakt. Eind 2014 is in deze bestemmingsreserve nog C 30.000 
beschikbaar. 

Onderscheiden risico's met mogelijke financiële gevolgen 
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 november 2014 is een notitie13 

besproken waarin de risico's worden onderscheiden. Voor de lopende periode zijn dat: 
1. Voortgang nullijn en/of bezuiniging 
2. Wegvallen eigen inkomsten depotgebruik derden 
3. Geen extra financiering voor nieuwe taken 

Ad. 1 Voortgang nullijn en/of bezuiniging 
Omdat een groot deel van de exploitatie vastligt (eigen personeel en huisvesting vormt ruim 
8007o van de begroting), zijn extra bezuinigingen zeker op korte termijn niet eenvoudig te 
realiseren. Zo is de mogelijkheid voor bezuiniging op huisvestingskosten zeer beperkt: 

« Het bestaande huurcontract heeft een looptijd van 20 jaar. 
» Opzeggen van een deel van het contract alleen mogelijk met instemming van de 

verhuurder. 
» Grootste deel betreft depotruimte (ca. 80o7o); hierop is bezuiniging in het geheel niet 

mogelijk. 
De mogelijkheden voor bezuinigingen op de overige kosten zijn ook zeer beperkt, de 
bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben hier hun tol geëist. Verder bezuinigen kan 
feitelijk alleen door het afstoten van taken in de dienstverlening (personeel) en dan nog 
slechts met een vertraging omdat bovenformatieven nog geruime tijd doorbetaald moeten 
worden. 
Het overgrote deel van de door het RHCA uitgevoerde taken betreft wettelijke taken, die niet 
afgestoten kunnen worden. Een bezuiniging dreigt dus vooral ten koste te gaan van de 
publiekstaken. Zo is de taakstelling in 2014 o.m. gerealiseerd ten koste van onder meer 
digitalisering en personeel. Verdergaande bezuinigingen leiden dan tot een beperkte 
openstelling van de studiezaal, het stoppen met educatie- en publieksactiviteiten, het 
afbouwen van de regionale historische collecties of een afname van de te raadplegen 
bestanden via de website. 
Bij blijvende bezuinigingen is voor de komende vier jaar een weerstandsvermogen nodig van 
« 150.000. 

1 3 A g e n d a p u n t 4 , bi j lage 2: Toe l ich t ing bij de Ris icoparagraaf . 
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Ad. 2 Wegvallen eigen inkomsten depotgebruik derden 
Over 2 0 1 4 heeft het Regionaal Archief ruim 6 200.000 inkomsten uit aanvullende diensten 
gerealiseerd, met name door het beschikbaar stellen van depotruimte aan derden. 
Er bestaat het risico dat een of meer partijen (een deel van) de huur van opslagcapaciteit 
opzegt. Dit betreft met name het deel van de 'externe' partijen, over 2 0 1 4 ca. f 100.000. De 
kans op het wegvallen hiervan wordt ingeschat op 50oZo, hetgeen een aanwezigheid van 
weerstandsvermogen vergt van 6 50.000. 
Daarnaast zal het Regionaal Archief zelf steeds meer depotruimte nodig hebben, waardoor 
de te verhuren capaciteit afneemt. Voor de komende jaren levert dit laatste nog geen 
problemen op, maar in de toekomst zal hier wel rekening mee gehouden moeten worden. 

Ad. 3 Geen extra financiering voor nieuwe taken (Inspectie en e-depot) 
In de begroting waren geen gelden opgenomen voor extra inspectiecapaciteit en voor de 
voorbereidingen voor een e-depot. Voor de periode 2015-2016 is hiervoor de 
Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling beschikbaar gesteld. Geschat wordt dat vanaf 
de tweede helft van 2 0 1 6 extra middelen nodig zijn, zowel voor personeel als voor de directe 
kosten voor het opzetten en beheren van een e-depot. In de begroting voor 2 0 1 6 zullen deze 
kosten meegenomen worden. Indien per 2 0 1 7 geen aanvullende financiering voor deze 
taken beschikbaar is, zal dit een bezuiniging van naar schatting C 50.000 betekenen. Als er 
er van uitgaan dat deze bezuiniging met één jaar vertraging uitgevoerd kan worden en de 
kans 500Zo bedraagt dat aanvullende financiering uitblijft, resulteert een benodigd bedrag aan 
weerstandsvermogen van 6 25.000. 

In totaal resulteert dit in de volgende bedragen voor benodigd weerstandsvermogen: 

1. Voortgang nullijn en/of bezuiniging: 6 150.000 
2. Wegvallen eigen inkomsten depotgebruik derden C 50.000 
3. Geen extra financiering voor nieuwe taken C 25.000 

Totaal: 6 225.000 

Rekening houdend met de stand van de Algemene Reserve per eind 2 0 1 4 (ruim 6 50.000), 
bestaat er een risico van É 175.000. Dit bedrag kan als volgt verdeeld worden (gewichten zijn 
de gemeentelijke bijdragen voor 2014): 

Bijdrage risico boven 
Gemeente 2014 de algemene reserve 
Alkmaar 781.556 71.783 
Hollands Kroon 166.751 15.316 
Bergen 106.166 9.751 
Castricum 120.407 11.059 
Graft/de Rijp 22.502 2.067 
Heerhugowaard 154.448 14.186 
Heiloo 79.079 7.263 
Langedijk 94.147 8.647 
Schagen 161.725 14.854 
Schermer 19.254 1.768 
Den Helder 199.315 18.306 
Totalen 1.905.346 175.000 

Huisvesting 
In de begroting voor 2 0 1 4 is er van uitgegaan dat er voor 2 0 1 4 geen extra kosten meer 
gemaakt zouden worden in verband met de verhuizing. Er bleken in de loop van 2 0 1 4 toch 
enige kosten naar voren te komen waar geen rekening mee was gehouden. Dat betrof onder 
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meer de hogere energielasten en de OZB-heffing. Voor de begroting van 2015 is hiermee 

wel rekening gehouden, zij het dat er daarbij van uitgegaan is dat in de loop van 2015 door 

optimalisatie van de klimaatinstallatie de energielasten zullen dalen. 

1.2.2 Bedrijfsvoering 

Ondersteuning 

De financiële ondersteuning en de ondersteuning op het gebied van personeelszaken, is 

uitbesteed aan de GGD Hollands Noorden. Ondersteuning op het gebied van automatisering 

en facilitair beheer verzorgt het RHCA deels zelf en wordt deels uitbesteed. 

Automatisering 

Het automatiseringsbeleid blijft gericht op verbetering van stabiliteit, transparantie en 

communicatie. Het meer digitaal beschikbaar stellen van archiefbescheiden, collecties, 

inventarissen en catalogi heeft geleid tot een groei van de raadpleging en het gebruik van ce 

bronnen via internet. Deze raadpleging komt niet in plaats van, maar bestaat naast ce 

huidige raadpleging van bronnen in de studiezaal. Deze twee activiteiten (studiezaal- en 

internetgebruik) ontwikkelen zich naast elkaar, waardoor de extra uitgaven voor digitalisering 

niet gecompenseerd kunnen worden door behaald efficiencyvoordeel. Het beoogde effect, 

een groei van de raadpleging via internet, is wel behaald. Vanwege de kosten die gemaakt 

worden, zowel incidentele (digitalisering) als structurele (beschikbaarstelling via internet), zal 

er in de begroting de komende jaren rekening gehouden moeten worden met een stijging 

van ICT gerelateerde kosten. 

Deze stijging zal nog versterkt worden door de ontwikkelingen bij de overheden, waar op dit 

moment steeds meer digitaal gewerkt wordt. Vooralsnog is in onze regio het papier nog 

leidend, wat inhoudt dat de stukken die voor permanente bewaring in aanmerking komen 

nog steeds op papier bewaard worden. Verwacht wordt echter dat binnen niet al te lange tijd 

hier verandering in zal komen. De aangesloten gemeenten zullen dan digitale bestanden 

overdragen, die permanent bewaard moeten blijven. Hiervoor zal het Regionaal Archief over 

een gecertificeerd e-depot moeten beschikken. Op termijn zal er voor het e-depot zowel 

formatie als budget beschikbaar moeten worden gesteld. 

Investeringsbeleid 

In het kader van de voorschriften BBV zullen de vervangingen die een langere economische 

levensduur hebben, moeten worden geactiveerd. Gebruikelijk is dat vervangingen kleiner 

dan ē 5.000 niet als investeringen worden gezien. 

1.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen 

Kapitaalgoederen 

De kapitaalgoederen die bij het Regionaal Archief aanwezig zijn, hadden per 31-12-2013 ee n 

boekwaarde van 6 629.672. In 2014 zijn er slechts zeer beperkt investeringen ten behoeve 

van de nieuwe huisvesting aan de Bergerweg gedaan (C 9.936 ivm aanpassing aan een 

tentoonstellingsruimte). 

Op 31-12-2014 bedraagt de boekwaarde van de activa 6 550.053,-. 

Deze boekwaarde is als volgt te verdelen: 

Machines/apparaten en installaties 6 535.833 

Overige materiële vaste activa C 14.220 
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1.2.4 Financiering 

Algemeen 
De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. De treasuryfunctie omvat 
de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. 
Het Dagelijks Bestuur is door het Algemeen Bestuur gemandateerd om voor het RHCA het 
Treasurystatuut vast te stellen. Het huidige Treasurystatuut is in 2005 vastgesteld en vormt 
het kader voor het uitvoeren van de treasuryfunctie. Hieronder gaan we in op de 
belangrijkste onderdelen ervan. 

Renterisico 
Er zijn geen gelden uitgezet. Daarom wordt in de begroting geen rekening gehouden met de 
daarmee samenhangende rentebaten. Op grond van vorenstaande mag worden 
geconcludeerd dat het RHCA niet of nauwelijks renterisico loopt. Ondanks de omvang van 
de investeringen, het tempo van factureren en de gedane uitgaven, is het in 2014 niet nodig 
geweest om een beroep te doen op langlopende financiering. Dit is mede het gevolg van de 
gunstige regeling m.b.t. het rekening courantkrediet bij de BNG. Eind 2014 is wel duidelijk 
geworden dat sprake zal zijn van een betrekkelijk structurele roodstand en begin 2015 is 
overgegaan tot het aangaan van een lening. De lening is aangegaan voor een bedrag van C 
250.000 met een looptijd van 2 jaar en een rentepercentage van 0,8970 per jaar. Aflossing 
zal ineens plaatsvinden na de looptijd. 

Rentevisie 
De rentevisie is vastgelegd in het Treasurystatuut RHCA en luidt als volgt: de rentevisie van 
het RHCA is in het bijzonder gebaseerd op de visies van het Centraal Planbureau, de 
Nederlandse Bank en de Europese Centrale Bank. 

Kredietrisico 
Het RHCA heeft geen gelden verstrekt en loopt daardoor geen kredietrisico. Verder heeft het 
RHCA geen garanties verstrekt. 

Koersrisico 
Het RHCA heeft geen vastrentende gelden uitstaan. 

Derivaten 
Het RHCA zal derivaten uitsluitend gebruiken als middel om renterisico's te vermijden. 
Derivaten zullen nooit worden gebruikt zonder voorafgaand advies van het Dagelijks 
Bestuur. 

EMU-saldo 
Het resultaat vóór mutaties in de reserves bedraagt 6 43.734 negatief. Gecorrigeerd voor 
afschrijvingen en investeringen, bedraagt het Emu-saldo over 2014 Ç 35.885 negatief. 

1.2.5 Verbonden partijen 

Er wordt intensief samengewerkt met andere archiefdiensten en met de in Alkmaar en de 
regio bestaande musea, historische verenigingen, bibliotheken, archeologische diensten en 
afdelingen monumentenzorg. Echter het Regionaal Archief staat financieel en bedrijfsmatig 
geheel los en zelfstandig van deze organisaties. 
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J A A R R E K E N I N G 



2.1. BALANS (in C) 
A C T I V A 31-12-2014 31-12-2013 

V A S T E A C T I V A 

M a t e r i ë l e v a s t e ac t iva 
I n v e s t e r i n q e n m e t e e n e c o n o m i s c h n u t : 

550.053 

550.053 

3.112 
3.112 

629.672 

629.672 

9.360 
9.360 

Over ige invester ingen met een economisch nut 

Financië le v a s t e ac t iva 
Over ige langlopende leningen 

550.053 

550.053 

3.112 
3.112 

629.672 

629.672 

9.360 
9.360 

T o t a a l v a s t e act iva 553.165 639.032 

V L O T T E N D E A C T I V A 

V o o r r a d e n 
Gereed produkt en hande lsgoederen 

Ui tze t t inaen m e t e e n r e n t e t v o i s c h e loopti jd k o r t e r 

8.486 
8.486 

6.273 

3.839 
2.433 

3.534 
711 

2.823 

147.857 

147.857 

8.887 
8.887 

747 

747 

2.184 
414 

1.770 

66.970 
66.970 

dan é é n iaar 
Vorder ingen op openbare l ichamen 

Over ige vo rder ingen 

L iqu ide m i d d e l e n 

Kassa ldo 

Banksaldi 

O v e r l o p e n d e ac t iva 
Over ige nog te on tvangen bedragen, en de voorui tbetaalde 

bedragen die ten laste v a n vo lgende begrot ings jaren komen . 

8.486 
8.486 

6.273 

3.839 
2.433 

3.534 
711 

2.823 

147.857 

147.857 

8.887 
8.887 

747 

747 

2.184 
414 

1.770 

66.970 
66.970 

T o t a a l v lo t tende ac t i va 166.150 78.788 

T O T A A L 719.314 717.820 

P A S S I V A 31-12-2014 31-12-2013 

V A S T E P A S S I V A 

B o e n v e r m o g e n 

Algemene rese rve 

Bes temm'ngsreserves 

Resultaat na bestemming 

284.344 

52.290 
259.444 
-27.390 

328.068 
91.962 

414.821 
-178.714 

T o t a a l v a s t e p a s s i v a 284.344 328.068 

V L O T T E N D E P A S S I V A 

Net to -v lo t tende s c h u l d e n m e t e e n r e n t e t v o i s c h e 
338.159 

209.127 
129.032 

96.811 
96.811 

98.080 
30.537 
67.542 

291.672 
291.672 

loopti id k o r t e r dan é é n iaar 
Over ige schu lden 

Debetsaldo bank 

O v e r l o p e n d e p a s s i v a 
Verp l ich t ingen die in het begrot ingsjaar zijn o p g e b o u w d en die 

in een vo lgend begrot ingsjaar tot betal ing komen 

338.159 
209.127 
129.032 

96.811 
96.811 

98.080 
30.537 
67.542 

291.672 
291.672 

T o t a a l v l o t t e n d e p a s s i v a 434.970 389.752 

T O T A A L 719.314 717.820 
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2.2 PROGRAMMAREKENING (in C) 

Baten: Realisatie 2013 Begroting 2014 Realisatie 2014 
Verrichte diensten 
Gemeentelijke bijdragen 
Incidentele baten 

163.890 
1.958.436 

116.386 

186.100 
1.905.509 

236.365 
1.905.346 

31.800 
Totaal baten 2.238.712 2.091.609 2.173.512 

Lasten: Realisatie 2013 Begroting 2014 Realisatie 2014 
Salarissen 939.838 957.011 921.926 
Overige personele lasten 41.535 44.933 37.932 
Personeel van derden 191.683 83.357 121.086 
Kapitaallasten 93.524 91.297 89.555 
Huisvestingskosten 740.601 717.136 832.347 
Kosten automatisering 68.663 60.322 81.629 
Digitalisering 33.259 30.000 14.103 
Inspectiekosten 11.372 - -
Materiële kosten 140.394 58.054 80.656 
Directe productkosten 56.516 49.500 38.011 
Totaal lasten 2.317.384 2.091.609 2.217.245 

Sa ldo van baten en lasten 78.672- - 43.734-

Toevoeging reserves 
Onttrekking reserves 

116.386 
16.344 16.344 

Mutatie reserves 100.042 - 16.344-

Resultaat 178.714- r 27.390-

Begrotingsrechtmatigheid 
De programmarekening bestaat uit één programma. Voor een aantal onderdelen binnen de 
programmarekening is duidelijk sprake van een overschrijding op de lasten ten opzichte van 
de begroting. Ook is er een overschrijding op de baten te zien die niet is begroot. Het geheel 
houdt verband met het proces rond de verhuizing. Bij de analyse van de verschillen is het 
belangrijk hieraan een oordeel te koppelen over het zich wel of niet voordoen van 
begrotingsrechtmatigheid. In principe zijn alle begrotingsoverschrijdingen onrechtmatig tenzij 
het Algemeen Bestuur vindt dat er redenen zijn om te oordelen dat de overschrijdingen 
rechtmatig zijn. Het Algemeen Bestuur heeft in het controleprotocol al een kader gecreëerd 
met een indeling van oorzaken van begrotingsoverschrijdingen. 

Het bestuur wordt periodiek op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen op financieel 
gebied. Het bestuur is daarmee geïnformeerd van de over- en onderschrijdingen. Het 
bestuur geeft hiermee ook haar toestemming voor de overschrijdingen. Het is voor het RHC 
niet gebruikelijk om te werken met begrotingswijzigingen. De lasten passen binnen bestaanc 
beleid. De begrotingsoverschrijding op de post personeel van derden wordt veroorzaakt door 
inhuur van menskracht tijdens en kort na de verhuizing. Inmiddels is eveneens duidelijk 
geworden dat de totale huisvestingslasten het eindniveau bereikt hebben. Met name de OZB 
en de energielasten zijn hoger dan in eerdere instantie aangenomen. In de begroting 2015 is 
hier rekening mee gehouden. Op het totaal van het programma is een overschrijding van C 
125.636 op de lasten te zien. De totaal gerealiseerde baten zijn f 81.903 hoger dan in de 
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begroting voorzien. Door mutaties in de reserves bedraagt het uiteindelijke saldo ^ 27.390 
negatief. De Algemene Reserve bedraagt per 31-12-2012 6 52.290; voldoende om het 
exploitatiesaldo uit te kunnen dekken. 

Met het vaststellen van de programmaverantwoording verklaart het Algemeen Bestuur zich 
akkoord met de overschrijding van de lasten op de genoemde onderdelen. 

2.3. TOELICHTINGEN 

2.3.1 Grondslagen financiële verslaglegging 

Inleiding 
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit 
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op 
basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, 
worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en 
winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen 
en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht 
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking 
hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden 
uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van 
vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode 
waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals 
ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en 
verlofaanspraken en dergelijke. 

Balans 

Materiële vaste activa met economisch nut 

Overige investeringen met economisch nut 
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in 
mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. 
Slijtende investeringen worden vanaf het jaar van ingebruikneming lineair afgeschreven in de 
verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. 

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere 
vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. 
In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. 
Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. 

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: 
Bedrijfsgebouwen 25 jaar 
Machines, apparaten en installaties 4 tot 10 jaar 
Overige materiële vaste activa (Microfichering en digitalisering) 10 jaar 

23 



Financiële vaste activa 
De lening is gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Vlottende activa 

Voorraden 
De voorraad boeken wordt gewaardeerd tegen inkoopprijzen. 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en overlopende activa 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Liquide middelen 
De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen. Eind 2014 was het saldo 
van de lopende rekening van de BNG negatief zodat dit verantwoord is onder de vlottende 
passiva. 

Vlottende passiva 

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi) 
publieke sector heeft het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar zich gehouden aan de 
Beleidsregel toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT). 
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2.3.2 Toelichting op de balans 

ACTIVA 

Mater ië le vaste act iva 

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: 

B o e k w a a r d e 
per 31-12-2014 

B o e k w a a r d e 
per 31-12-2013 

Overige investeringen met een 
economisch nut 550.053 629.672 

De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

B o e k w a a r d e 
per 31-12-2014 

B o e k w a a r d e 
per 31-12-2013 

Bedri j fsgebouwen 
Machines, apparaten en instal lat ies 
Overige materiele vaste activa 

535.833 
14.220 

606.884 
22.788 

Totaa l 550.053 629.672 

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer: 

B o e k w a a r d e 
per 31-12-2013 Invester ingen 

B i jd ragen 
v a n derden Afschr i jv ingen 

B o e k w a a r d e 
31-12-2014 

Bedri j fsgebouwen 
Machines, apparaten en instal lat ies 
Overige materiele vaste activa 

606.884 
22.788 

9.936 - 80.987 
8.568 

535.833 
14.220 

Totaal 629.672 9.936 - 89.555 550.053 

De afschrijvingen op een deel van de inrichting van het pand worden gedekt door een bestemmingsreserve die met dit doel 
gevormd is . De resterende omvang van deze bestemmingsreserve bedraagt per 31-12-2014 C 130.756,-. 

Financië le vaste act iva 

Het verloop van de f inanciële vaste activa gedurende het jaar 2014 is als volgt: 

B o e k w a a r d e 
per 31-12-2013 Invester ingen Af loss ingen 

B o e k w a a r d e 31 
12-2014 

Over ige lang lopende l en ingen 9.360 - 6.248 3.112 

Het Regionaal Histor isch Centrum heeft een lening verstrekt aan de vereniging van huurders van het pand aan de Bergerweg 

teneinde een telefooncentrale te kunnen aanschaffen voor de gezamenl i jke huurders. De loopti jd van de lening is 5 jaar met als 

einddatum 31-12-2015. In 2014 zi jn twee af lossingen geboekt omdat de afrekening m.b.t. 2012 eveneens verwerkt is. 

Vlottende act iva 

V o o r r a d e n 

31-12-14 31-12-13 
Gereed produkt en handelsgoederen 8.486 8.887 

Stand ultimo b o e k j a a r 8.486 8.887 

Van een aantal courante boeken wordt een voorraad aangehouden ten behoeve van de verkoop. 

Uitzettingen met e e n rentetypische looptijd korter dan é é n jaa r 

Vorder ingen op o p e n b a r e l i c h a m e n 31-12-14 31-12-13 
Gemeenten 3.839 -
Vorder ingen op o p e n b a r e l i c h a m e n 3.839 -

Over ige vorder ingen 31-12-14 31-12-13 
Debiteuren 2.433 747 
Stand ult imo boekjaar 2.433 747 
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L iqu ide m i d d e l e n 

31-12-14 31-12-13 

Kassa ldo 711 414 

Banksald i 2 .823 1.770 

S t a n d u l t imo b o e k j a a r 3.534 2.184 

O v e r l o p e n d e ac t i va 

O v e r l o p e n d e ac t iva 31-12-14 31-12-13 
De v a n E U , Ri jk e n p r o v i n c i e s nog te 
o n t v a n g e n v o o r s c h o t b e d r a g e n d ie 
ontstaan d o o r v o o r f i n a n c i e r i n g o p 
s p e c i f i e k e u i tke r ingen: - -

Over ige nog te o n t v a n g e n b e d r a g e n , 
e n de vooru i tbe taa lde b e d r a g e n d ie 
ten laste v a n v o l g e n d e 
begro t ings ja ren k o m e n : 
Belast ingdienst 1 Omze tbe las t i ng 4e 
kwartaal 84.221 6.813 

Project Arch ie f 2020 22.256 

Webhos t i ng 18.219 17.303 

Publ icat ies 6.500 

Stadsarch ief A m s t e r d a m 30.333 

W S O - s y s t e e m b e h e e r 11.969 

Overige 11 .191 6.020 

Totaa l 147.857 66.970 
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P A S S I V A 

V a s t e P a s s i v a 

E i g e n v e r m o g e n 

Het in de ba lans o p g e n o m e n e igen vermogen bestaat uit de volgende pos ten : 

31-12-2014 31-12-2013 

A l g e m e n e reserve 

Bes temmings rese rves 
Resul taat na b e s t e m m i n g 

52 .290 

259 .444 
27 .390 -

91 .962 

414 .821 
178.714-

T o t a a l 284.344 328.068 

Het verloop wordt in onde rs taand overz icht per reserve weergegeven : 

R e s e r v e s 31-12-2013 T o e v o e g i n g 

A f s c h r i j v i n g e n 
t lv 

b e s t e m m i n g s 
r e s e r v e 

B e s t e m m i n g 
r e s u l t a a t 

vor ig 
b o e k j a a r 31-12-2014 

A l g e m e n e reserve 

Bes temmings rese rve Ve rhu i z i ng 

B e s t e m m i n g s r e s e r v e Hu isves t ing Bergerweg 

Bes temmings rese rve Organ isa t ieon tw ikke l ing 

Bes temmings rese rve M e tam or foze Polders 

91 .962 

237 .721 

147 .100 

30 .000 

16.344 

39 .672 

237 .721 

98 .688 

52 .290 

130 .756 

98 .688 

30 .000 

T o t a a l 506.783 - 16.344 178.705 311.734 

In de vergader ing van het A l g e m e e n Bes tuu r van 21 me i 2014 is de programmaverantwoord ing over 2013 vas tges te ld , waa rdoo r 

is i n g e s t e m d met de voorgeste lde resul taatverdel ing. Het negat ieve resu l taat over 2013 van C 178.705 is a ls gevolg hiervan 

on t t rokken aan de Bes temmings rese rve Verhu iz ing . De A l g e m e n e Reserve is a fgeraamd naar het max imaa l t o e g e s t a n e 

niveau van C 52 .290 . Verder is de Bes temmings rese rve Ve rhu i z i ng gehee l a fgeraamd en is een Bes temmings rese rve 

Organ isa t ieon tw ikke l ing gevormd waarui t de k o m e n d e ja ren d e k o s t e n van op handen z i jnde on tw ikke l ingen g e d e k t w o r d e n . 

De Bes temmings rese rve Me tamor foze Polders za l ingzet worden voor het in lopen van ach te rs tanden die z i jn on t s t aan bij de 

uitvoering van het Metamor fozepro jec t . Bij de vorming van de B e s t e m m i n g s r e s e r v e Huisvest ing Bergerweg is bes lo ten tot een 

jaar l i j kse vrijval ten g u n s t e van de exp lo i ta t ie van C 16.344. 

V l o t t e n d e p a s s i v a 

Netto-vlottende s c h u l d e n m e t e e n r e n t e t y p i s c h e 
loopt i jd korter d a n é é n j a a r 

31-12-2014 31-12-2013 

Schu lden < 1 jaar 209 .127 30 .537 

B a n k s a l d o 129.032 67 .542 

T o t a a l 338.159 98.080 

O v e r l o p e n d e p a s s i v a 

V e r p l i c h t i n g e n d ie in het b e g r o t i n g s j a a r z i j n 31-12-2014 31-12-2013 
o p g e b o u w d e n d i e in e e n v o l g e n d 
b e q r o t i n q s j a a r tot b e t a l i n q k o m e n : 
Veren ig ing van Huurders a f rekening afgelopen jaar 41 .102 76 .617 

B ruynzee l A rch ie fkas ten 92 .757 

Be las t ingd iens t - Loonbe las t ing dec '13 ('12) 46 .362 47 .846 
A B P pens ioenen 14.584 
Te beta len a c c o u n t a n t s k o s t e n 6 .800 8.000 
Diversen 2 .547 51 .867 

T o t a a l 96.811 291.671 
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2.3.2 Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen 

Voor de huisvesting aan de Bergerweg zijn twee contracten afgesloten. De 

huurverplichtingen voor het hoofdgebouw bedraagt 6 211.943 voor 2015. Het huurcontracl 

hiervoor is afgesloten tot 12 december 2030. Voor het depot is voor 2015 ē 545.357 

verschuldigd. Dit contract heeft een looptijd tot 31 mei 2033. 
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2.3.4 TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENING 

Baten: Realisatie 2013 Begroting 2014 Realisatie 2014 
Verrichte diensten 
Gemeentelijke bijdragen 
Incidentele baten 

163.890 
1.958.436 

116.386 

186.100 
1.905.509 

236.365 
1.905.346 

31.800 
Totaal baten 2.238.712 2.091.609 2.173.512 

Lasten: Realisatie 2013 Begroting 2014 Realisatie 2014 
Salarissen 939.838 957.011 921.926 
Overige personele lasten 41.535 44.933 37.932 
Personeel van derden 191.683 83.357 121.086 
Kapitaallasten 93.524 91.297 89.555 
Huisvestingskosten 740.601 717.136 832.347 
Kosten automatisering 68.663 60.322 81.629 
Digitalisering 33.259 30.000 14.103 
Inspectiekosten 11.372 - -
Materiële kosten 140.394 58.054 80.656 
Directe productkosten 56.516 49.500 38.011 
Totaal lasten 2.317.384 2.091.609 2.217.245 

Saldo van baten en lasten 78.672- 43.734-

Toevoeging reserves 
Onttrekking reserves 

116.386 
16.344 

-
16.344 

Mutatie reserves 100.042 - 16.344-

Resultaat 178.714- - 27.390-

Het negatieve resultaat over 2013 was voornamelijk het gevolg van de afwikkeling van de verhuizing 
naar de Bergerweg. Gedeeltelijke dubbele huurlasten en verhuiskosten hebben met name 
bijgedragen aan dit resultaat. Omdat het RHCA de beschikking had over een bestemmingsreserve 
met dit doel, kon het resultaat hierdoor opgevangen worden. Het resultaat over 2014 is negatief C 
32.531, met name als gevolg van hogere huisvestingslasten. In de begroting voor 2015 wordt hier 
rekening mee gehouden. Door het realiseren van hoger dan begrote baten, is het negatieve saldo 
beperkt tot het uiteindelijke bedrag. 

Analyse van het resultaat 

Verrichte diensten 

Realisatie 2013 Begroting 2014 Realisatie 2014 
Verrichte diensten 163.890 186.100 236.365 

De verrichte diensten zijn de omzetten van aan derden geleverde diensten. Een toenemend beroep 
van externe organisaties, leidt tot hogere baten van verhuur van opslagruimte. De verantwoording van 
de opbrengst van verkochte boeken is gewijzigd. Waar voorheen het saldo van kosten en 
opbrengsten weergegeven werd, staan deze nu apart. De kosten en baten zijn als gevolg hiervan f 
18.000 hoger. 
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Kapitaallasten 

Realisatie 2013 Begroting 2014 Real isat ie 2014 
Afschrijvingen investeringen 93.524 91.297 89.555 

Na de omvangrijke investeringen in de afgelopen jaren, zijn de investeringen in 2014 beperkt gebleven 
tot een verbetering van de expositieruimte voor een bedrag van C 9.936. De kosten omvatten 
afschrijvingen op de vaste activa. De afschrijvingstermijn bedraagt maximaal de economische 
levensduur. 

Huisvestingskosten 

Realisatie 2013 Begroting 2014 Realisatie 2014 
Hertog Aalbrechtweg 5 140.999 -
Bergerweg 1 599.602 832.347 
Totaal Huisvestingskosten 740.601 717.136 832.347 

De huisvestingskosten zijn aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2013 omdat in de loop van 2013 de 
nieuwe huisvesting volledig in gebruik is genomen. De eindsituatie m.b.t. de huisvesting is inmiddels 
bereikt en de lasten voor 2014 zullen naar verwachting van structurele aard zi jn. 

Kosten automatisering 

Realisatie 2013 Begroting 2014 Realisatie 2014 
Kosten automatisering 68.663 60.322 81.629 

De kosten automatisering zijn hoger dan in 2013. Het systeembeheer is uitbesteed en de kosten 
voor digitale opslag stijgen omdat de omvang van de opslag toeneemt. 

Digitalisering 

Realisatie 2013 Begroting 2014 Realisatie 2014 
Digitalisering 33.259 30.000 14.103 

In 2014 is minder gedigitaliseerd dan begroot omdat achterstand is weggewerkt en tevens 
bezuinigingsmaatregelen zijn doorgevoerd. 

Inspectiekosten 

Realisatie 2013 Begroting 2014 Realisatie 2014 
Inspectiekosten 11.372 - -

Vanaf 2014 zijn de inspectietaken verricht door eigen personeel, ondersteund dooreen extern 
ingehuurde medewerker (verantwoord bij personeel van derden). 
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Materiële kosten 

Realisatie 2013 Begroting 2014 Real isat ie 2014 Specif icat ie materiële kosten Realisatie 2013 Begroting 2014 Real isat ie 2014 
Aanschaf meubilair 3.174 1.654 2.714 
PR en voorlichting 12.404 7.500 8.130 
Schrijf-burobehoeften 4.886 5.000 2.852 
Frankeerkosten 3.675 4.000 747 
Telefoonkosten 1.635 1.500 1.577 
Representatie-vergaderingen 7.915 5.300 6.882 
Onderhoud kantoormachines 2.022 1.500 -
Accountantskosten 16.822 10.000 8.500 
Bedrijfsgezondheidszorg 1.958 2.000 1.409 
Verzekeringen 3.153 3.000 2.959 
Kosten kopiëren 6.405 6.600 5.576 
Verhuizing incl huur externe ruimte 58.568 - 1.590 
Lasten voorgaand boekjaar 3.082 - 5.468 
Overige kosten+bet verkeer 14.695 10.000 32.252 
Totaal Materiële kosten 140.394 58.054 80.656 

De verschillen tussen de realisatie en de begroting zijn beperkt. De voornaamste afwijking betreft de 
overige kosten. Onder deze noemer zijn de kosten van de ingekochte boeken verantwoord die zijn 
verkocht waar in het verleden het saldo van de kosten en opbrengsten van de boeken verantwoord 
werden. 

Directe productkosten 
Specif icat ie 
directe productkosten Realisatie 2013 Begroting 2014 Realisatie 2014 
Aanschaf bibliotheek 6.907 6.000 3.460 
Aanschaf atlas 3.363 4.000 1.085 
Restauratie 7.177 4.500 8.091 
Conservering 12.080 7.500 4.034 
Abonnementen en tijdschriften 4.785 5.000 5.632 
Film 906 2.500 1.450 
Kosten E-depot 1.800 - -
Educatie 2.238 5.000 496 
Druk'/bindwerk 6.909 5.000 5.738 
Contributies 10.350 10.000 8.025 
Totaal Directe productkosten 56.516 49.500 38.011 

De verschillen in deze post zijn beperkt en de algehele lijn is dat er zeer zuinig met de beschikbare 
middelen is omgegaan. 
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2.3.5 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector (WNT) 

In het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi-) publieke sector, is 
het Regionaal Historisch Centrum gehouden de namen en salarisgegevens van de 
topfunctionarissen in de programmaverantwoording op te nemen. 

Als topfunctionarissen kwalificeren alleen de directeur en de leden van het bestuur. 
Lidmaatschap van het bestuur geschiedt onbezoldigd. Voor de leden van het bestuur geldt 
geen feitelijk dienstverband. Inzet geschiedt vanuit de functie bij de deelnemende gemeente. 
In 2014 hebben mevrouw I. Overzier (gemeente Langedijk, lid AB en DB) en mevrouw A. 
Hekker (gemeente Bergen, lid AB) het bestuur verlaten. Zij zijn opgevolgd door de heer J. 
Nieuwenhuizen (gemeente Langedijk, lid AB en DB) en mevrouw O. Rasch (gemeente 
Bergen, lid AB). 

topfunctionaris functie functie 
dhr. P.M. Bruinooge voorzitter AB en DB burgemeester Alkmaar 
mw. 0 . Rasch lid AB wethouder Bergen 

dhr. H. Klijnstra lid AB wethouder Castricum 

dhr. K.F. Schuiling vice-voorzitter AB en DB burgemeester Den Helder 
mw. H.R. Oosterop-van 
Leussen lid AB en DB burgemeester Graft-de Rijp 

dhr. L. Dickhoff lid AB wethouder Heerhugowaard 

dhr. T.J. Romeyn lid AB burgemeester Heiloo 

dhr. J.R.A. Nawijn lid AB burgemeester Hollands Kroon 

dhr. J . Nieuwenhuizen lid AB en DB wethouder Langedijk 

dhr. B. Blonk lid AB wethouder Schagen 

dhr. J.C. Hagens lid AB wethouder Schermer 

dhr. P. Post Secretaris AB en DB Directeur RHCA 

De functie van directeur/secretaris (in dienst per 1-1-2007) is op basis van functiezwaarte en 
verantwoordelijkheden, conform de hiervoor gehanteerde uitgangspunten, gewaardeerd in 
functieschaal 14. Op basis waarvan deze inschaling is de bruto beloning (dus inclusief alle 
werknemers- en werkgeverslasten) over 2014 6 108.891 voor een dienstverband van 40 uur. 
Aan kostenvergoedingen (reiskosten e.d.) en beloningen betaalbaar op termijn 
(pensioenlasten) komt daar nog resp. 6 1.307 en C 16.111 bij. Dit maakt het totaalbedrag 
over 2014 6 126.309. Deze bedragen blijven dus ruim onder het in de wet WNT genoemde 
maximum van C 230.474,-
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V e r k l a r i n g be t re f fende de jaa r reken ing 
Wi j hebban de (in de jaarstukken op pagina 20 tot en met 33 opgenomen) jaarrekening 2011 van de 
gemeenschappel i jke regeling Regionaal Historisch Cent rum Alkmaar te Alkmaar gecontroleerd. 
Deze jaarrekening bestaat uil de balans per 31 decemoer 2014 en de programmarekening over 
?014 me i de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen 
voor f inanciële verslaggeving en ande 'e toel icht ingen. 

Verantwoordelijkheid ven het dagelijks bestuw 
Het dageli jks bestuur van de gemeenschappel i jke regel ing Regionaal Historisch Cent rum A lkmaa-
is verantwoordel i jk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het 
jaarverslag, beide in overeenstemm ng met het in Neder land geldende Bes uit begroting e n 
verantwoording provincies en gemeenten en de beleidsregels toepassing Wet Normering 
bezoldiging topfuncticnarissen publieke en semipubl ieke sector (WNT) . 
D e ŵ veidt i lwoui deli jklmid h u j ü t onclei meer h dat de jaarrekening i o w e l de balen en lasten als de 
activa en passiva getrouw dient weer Ie geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, 
lasten en balansmutat ies rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent 
in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder 
verordeningen van ds gemeenschappeli jke regeling en het Controleprotocol W N T en beleidsregels 
toepassing W N T . 
Het dageli jks bestuur is tevens verantwoordel i jk vcor een zodanige interne beheersing als het 
noodzakel i jk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van 
baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude nf fouten. 

Veiaiìhvcoiőolijkltcid vun do tuxouiiiwil 
Onze verantwoordel i jkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronde. ' 
de Neder landse controlestandaarden, het Des uit accountantscontrole decentrale overheden 
(Bćdo), het controleprotocol van de gemeenschappel i jke regeling Regionaal Historisch Centrum 
Alkmaar zoals deze op 3C november 2009 door net a lgemeen bestuur Is vastgesteld en de 
belsidsregels W N T , inclusief het Controleprotocol W N T . Dit vereist dat wij voldoeh aan de voor ons 
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een 
redel jke mate van zekerheid wordt ve 'k regen dat de jaarrekening geen afwi jk ingen van mater ieel 
belang bevat. 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkri jging van controle-informatie over 
de bedragen en de toelichtinger în de jaarrekening. De geselectee 'de werkzaamheden zi jn 
afhankeli jk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten 
van de risico's dat de jaarrekening een afwi jk ing van materieel belsng bevat als gevolg van fraude 
of fouten. 
Bij het maken van ceze risico-inschattingen neemt de accountant oe interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan, a lsmede voor de rechtmatige to ts tandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht 
op het opzet ten v a r controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico
inschatt ingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit 
van de interne beheersing van de gemeenschappel i jke regeling Regionaal Historisch Cent rum 
Alkmaer. Een controle omvat -.evens het evalueren van de geschikl l ieic van ce gebru kte 

Fy.tlhAwíi.FiV.ĽsUwn HKR -rt.-1|:.lk \*1 fCtl'Kruicťťllif.m mei lôCr-íll |1A*N U-iï R»C 03Ā1 vStt U -f i :ù «"Olll U?U t lmkVt ř l i r * KMÜĴři. 
OErŗísiítniįrìr.z: pfcílí arťï i alKmrievaoiwicxei, apŕs wlMg«däļgÈure9 çecÉponeċid Wlce KvK it A r . i m 
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gronds agen voor f inanciële verslaggeving en de gebruikte f inanciële rechtmatigheidscnteria en van 

ce redelijkheid van de donr het dageli jks bestuur van t ie gemeenschappel i jke regeling Regionaal 

Historisch Centrum Alkmaar gemaakte schatt ingen, a lsmede oen evaluatie van het algehele beeld 

van de jaarrekening. 

De financiële rechtmatigheidscr teria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen 

bestuui c p 101-188112014 en de operationalisering van hel normenkader voor rechtmatigheid in üs 

beheersorganisatie van de gemeenschappel i jke regeling. 

De bij onze controle toegepaste goedkeur rtgstoterantie bedraagt voor fouten 1 "A en voor 

onzekerheden ĩ.% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 

lid 7 Bado is deze goedkeuringstole 'ant ie door het a.gemesn bestuur bij besluit van 30 ncvember 

2UÜÜ vastgesteld. 

Wij zi jn van mening dat do door ons vorkroger controle-informatie voldoende en geschild Is om oen 

onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordooi bolroiïondo do jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaa i reker ing van de gemeenschappel i jke regeling Regionaal I l is lar iscr 

Centrum Alkmaar een getrouw beeld van d e grootte en de samenste ling van zowel de baten en 

lasten over 2014 als ran de activa en passiva per 31 december 2014 in overeenstemming met het 

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeer ten en de beleidsregels toepassing 

WNT. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balensmulat ies over 2014 in alle van materieel belang z į n d e aspecten rechtmatig tot s tand zijn 
gekomen In overeenstemming n e t de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, 
waaronder verordeningen van de gemeenschappel i jke regeling Regionaal Historisch Centrum 
Alkmaar en het Controleprotocol W N T van de Beleidsregels toepassing WNT. 

Verk la r ing be t re f fende over ige bij of k rach tens de w e t ges te lde e isen 
Ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewe ' vermelden wij rial het jaarverslag, voor rove r wij 
dat k j n n e n beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

Flynh Audit B.V. 
Aalsmeer, 8 ap iJ 2015 

ürs. C M . üekker-Huige RA 

FlynthiuditBV 

m 
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B I J L A G E 1 G E M E E N T E L I J K E B I J D R A G E P E R G E M E E N T E 2014 

Gemeente 

Aantal inwoners 

1-1-2013 Gemeentelijke bijdrage 

Alkmaar 94.505 781.556 

Hollands Kroon 47.643 166.751 

Bergen 30.333 106.166 

Castricum 34.402 120.407 

Graft/de Rijp 6.429 22.502 

Heerhugowaard 52.893 154.448 

Heiloo 22.594 79.079 

Langedijk 26.899 94.147 

Schagen 46.207 161.725 

Schermer 5.501 19.254 

Den Helder 56.947 199.315 

Totalen 424.353 1.905.346 
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Bezoekadres 

Raden van de deelnemende gemeenten 
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar/ 
Regionaal Archief Alkmaar 

Bergerweg 1 
1315 AC Alkmaar 

Postadres 

Postbus 9232 
1300 GE Alkmaar 

t [072] 850 82 00 

f [072] 850 82 52 

irfo@archiefalkmaar.nl 

vM'w.arctïiefalkmaar.nl 

Onderwerp 

Kenmerk 

Datum 13 april 2015 
150413-01 

Programmabegroting 2016 en Jaarstukken 2014 

Geachte raden, 

Namens het Dagelijks Bestuur van het RHCA/Regionaal Archief Alkmaar (RHCA) bieden wi j u conform 
de art ikelen 25 en 26 van de Gemeenschappelijke Regeling van het RHCA de Programmabegroting 
2016 en de Jaarstukken 2014 aan. Het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering van 8 apr i l 
jongst leden ingestemd met deze stukken. Deze stukken zi jn tevens geagendeerd voor de vergadering 
van het Algemeen Bestuur RHCA op 2 j u l i aanstaande. 

De Programmabegroting 2016 ís gebaseerd op bestaand beleid en opgesteld conform de richtlijnen 
BBV en de f inanciële kaders en ui tgangspunten zoals genoemd in Bij lage Ia van deze begrot ing. 
De bijdrage per gemeente v ind t u terug in Bijlage Ib . 

Daarnaast t re f t u aan de Jaarstukken 2014, inclusief de accountantsverklaring. Het resultaat 
bedraagt C 27.390 nadel ig. Voorgesteld wordt d i t resultaat ten laste van de Algemene Reserve te 
brengen. 

Als bi j lage en ter toe l ich t ing bi j de Jaarstukken 2014 t re f t u ook het Jaarverslag 2014 aan. 

Wogachtend, 

De heer d d P J . Post 
Directeur Regionaal Historisch Centrum Alkmaar/ re onaa 
RegioViaal Archief Alkmaar 
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Regionaal Archief Alkmaar Locatie studiezaal, kantoren en depotgebouw 
Postbus 9232 Bergerweg 1 
1800 GE Alkmaar 1815 AC Alkmaar 
072-8508200 Voormalige Ambachtsschool 
info(ĝ»archiefalkmaar.nl 
www.archiefalkmaar.nl 

Algemeen bestuur Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (per 31-12-2014) 
Dhr. P.M. Bruinooge (Alkmaar), mw. 0. Rasch (Bergen), dhr. H. Klŕjnstra (Castricum), 
dhr. K.F. Schuiling (Den Helder), mw. H.R. Oosterop-Van Leussen (Graft-de Rijp), 
dhr. L. Dickhoff (Heerhugowaard), dhr. TJ . Romeyn (Heiloo), dhr. J.R.A. Nawijn (Hollands 
Kroon), dhr. J. Nieuwenhuizen (Langedijk), dhr. B. Blonk (Schagen), dhr. 3.C. Hagens 
(Schermer), mw. M.L. Loef (adviserend lid namens de Provinciale Archiefinspectie). 

Dagelijks Bestuur Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (per 31-12-2014) 
Dhr. P.M. Bruinooge (Alkmaar), voorzitter, dhr. P.J. Post (RHCA), secretaris, 
dhr. J. Nieuwenhuizen (Langedijk), portefeuillehouder financiën, dhr. K.F. Schuiling (Den 
Helder), vice-voorzitter, mw. H.R. Oosterop-van Leussen (Graft-De Rijp), portefeuillehouder 
personeel. 
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Voorwoord 

De afwikkeling van de verhuizing naar de Bergerweg is helemaal achter de rug. We hebben 
in 2014 voor het eerst volledig, zowel studiezaal als depot en kantoren, aan de Bergerweg 
gedraaid. Dat is de medewerkers van het Regionaal Archief, de studiezaalbezoekers en 
aangesloten overheden prima bevallen. Nu alle mensen en archieven hun draai en plek 
hebben gevonden in het centrum van Alkmaar, is het ti jd om onze aandacht weer op de 
(verre) toekomst te richten. 

Want de wereld om ons heen, de vorm van en behoefte aan informatie is aan verandering 
onderhevig. En daarmee het beheer en behoud van informatie op de lange termijn: zeker die 
van archieven. Het Regionaal Archief Alkmaar is dan wel bezig met het beheren van de 
lokale en regionale geschiedenis, maar kijkt net zo goed ver in de toekomst. Nu met het 
nieuwe depot de papieren archieven zijn veiliggesteld, richten we onze aandacht op de 
(toe)komst van de digitale archieven. De digitalisering dringt steeds verder door bij 
overheden en in de samenleving in het algemeen. Deze informatie moet binnen afzienbare 
ti jd 'duurzaam' gearchiveerd worden. Daar zet het Regionaal Archief onder meer op in door 
het voorbereiden van de komst van een e-depot, een voorziening voor langdurige bewaring 
van digitale archieven. Dit zal zowel voor het Regionaal Archief als voor de aangesloten 
gemeenten nog veel voorbereiding vergen! 

In het beleidsplan 'Bij de t i jd 2015-2018' wordt een dubbele opdracht beschreven, namelijk 
de dienstverlening aan overheden en burgers. Deze taak wil het Regionaal Archief vanuit 
een aantal kerngedachten uitvoeren. Namelijk, het Regionaal Archief Alkmaar is 

» coöperatief en letterlijk een gemeenschappelijke regeling. Samenwerken staat hoog 
in het vaandel. 

« inventief en doet veel met weinig. 
» proactief en gaat er steeds op uit om de collectie naar buiten te brengen. 

Ondanks een relatief kleine bezetting en beperkt budget heeft het Regionaal Archief 
Alkmaar in het jaar 2014 al een goede start gemaakt met de in het beleidsplan 
geformuleerde doelen. Zonder verdere bezuinigingen kunnen we dit beleid voortzetten. En 
voor de nieuwe taken zal nieuwe financiering gevonden moeten worden. 
In dit jaarverslag leest u welke stappen ondernomen zijn in het afgelopen jaar en hoe deze 
zich verhouden tot het nieuwe beleidsplan. 

P. Post 
Directeur Regionaal Archief Alkmaar 
Maart 2015 



Dienstverlening aan overheidspartners 

Het Regionaal Archief beschikt over de kennis 
om verantwoorde beslissingen te nemen over 
het bewaren van zowel papieren als digitaal 
archief op lange termijn. In de dienstverlening 
aan overheden staat samenwerking centraal. De 
focus van het Regionaal Archief Alkmaar ligt 
daarbij op toezicht en advies bij de inrichting 
en het beheer van de moderne 
informatiehuishouding. 

ŕ r 
Het Regionaal Archief Alkmaar is ervan 
overtuigd dat samenwerking leidt tot 

een beter resultaat. Vanuit de 
inspectietaak bezoekt het Regionaal 

Archief regelmatig aangesloten 
gemeenten, maar wat weten zij van het 
werk op het Regionaal Archief? In 2014 

hebben verschillende werkbezoeken 
plaatsgevonden en ontvingen we 

gemeenteambtenaren uit bijvoorbeeld 
Het Regionaal Archief Alkmaar denkt en helpt I Den Helder en Bergen, 
mee aan de borging van duurzame ^ * ^ 
betrouwbaarheid en toegankelijkheid van actuele en toekomstige overheidsinformatie. Dit is 
niet alleen nodig voor eigen bedrijfsvoering van een gemeente (een vlekkeloos en 
klantvriendelijk verlopende digitale dienstverlening). Maar ook voor verantwoording aan 
burger en volksvertegenwoordiging, bewijsvoering in juridische kwesties en het erfgoed van 
latere generaties. 

Inspectie (toezicht) 

Het Regionaal Archief bemoeit zich niet vrijblijvend met de gemeentelijke 
informatiehuishoudingen. De archiefinspecteur voert vanuit het Regionaal Archief 
(incident)inspecties uit bij aangesloten overheden, inclusief gemeenschappelijke regelingen 
en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Voldoen de overheden aan regels en 
normen over informatiehuishouding? Door de gemeentelijke archiefinspecteur zijn in 2014 
wederom integrale inspecties uitgevoerd en gerapporteerd. Ook hebben 
verificatiegesprekken plaatsgevonden. 

Naar aanleiding van de invoering van KPľs1 is tevens verslaglegging gedaan voor diverse 
gemeenten. Ook zijn er adviezen gegeven over selectie, vernietiging, vervanging, 
vervreemding, overbrenging en (digitaal) informatiebeheer aan de aangesloten gemeenten 
en gemeenschappelijke regelingen. Ten slotte verstrekte de archiefinspecteur machtigingen 
voor vernietiging en verkorting van bewaartermijnen aan aangesloten organisaties. 

» Eind 2013 is er een integrale inspectie uitgevoerd bij de gemeente Hollands Kroon, 
waarvan de archivaris, in het kader van het toezicht op de niet-overgebrachte 
archieven, zijn bevindingen begin 2014 heeft gerapporteerd aan het college van 
B&W. 

» Eind 2014 is er een integrale inspectie uitgevoerd bij de gemeente Schagen, waarvan 
de archivaris, in het kader van het toezicht op de niet-overgebrachte archieven, zijn 
bevindingen begin 2015 heeft gerapporteerd aan het college van B&W. 

1 Gemeenten krijgen sinds de invoering van de Wet revitalisering generiek toezicht (wet RGT) eind 2012 te 
maken met Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's). De bestaande instrumenten voor interbestuurlijk toezicht 
zijn met deze wet versoberd. De wet RGT gaat uit van een gemeenteraad of volksvertegenwoordiging die de 
taken van haar eigen bestuur controleert. Aan de hand van KPľs wordt de controle zo transparant, openbaar 
en krachtig mogelijk. 
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» In het kader van het toezicht op de niet-overgebrachte archieven heeft de 
gemeentelijke archiefinspecteur de archiefinspecteur van de Sector Interbestuurlijk 
Toezicht van de Provincie Noord-Holland ondersteund in de uitvoering van zijn 
werkzaamheden door zogeheten verificatiegesprekken bij te wonen. 

« De archivaris heeft op basis van de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) ontwikkelde KPľs verslag uitgebracht aan het college van B&W van de 
gemeente Den Helder en de gemeente Hollands Kroon. 

» Er zijn afspraken gemaakt over het monitoren van verbeteracties in de 
informatiehuishouding van de gemeente Den Helder. 

« Er is begeleiding gegeven aan de gemeenten Alkmaar, Schermer en Graft-de Rijp bij 
het samenvoegen van de informatiehuishouding in aanloop naar de fusie 
per 1 januari 2015. 

Advies 

De regels en normen waaraan informatiehuishouding van overheden moet voldoen (zoals 
Archiefwet '95, Archiefverordeningen van gemeenten, NEN-normen, etc.) zijn niet vast en 
alomvattend. Archiefinspecteurs worden ook ingezet als adviseurs omdat de dynamiek in het 
veld van ICT en informatiemanagement groot is. De gemeentelijke archiefinspecteur geeft 
het hele jaar door advies (binnen de kaders van archiefwet- en regelgeving) over selectie, 
vernietiging, vervanging, vervreemding, overbrenging en (digitaal) informatiebeheer. In het 
kader van de adviestaak is het volgende uitgevoerd: 

« Op grond van het Besluit Informatiebeheer van het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK) heeft de archivaris advies uitgebracht over het 
voorgenomen besluit om archiefbescheiden te vervangen door digitale reproducties. 

» In het kader van het toezicht op de niet-overgebrachte archieven heeft de 
gemeentelijke archiefinspecteur voorbereidingen getroffen en advies gegeven aan de 
aangesloten overheden ten aanzien van het invullen van de KPľs, zodat de archivaris 
in de loop van 2015 verslag kan uitbrengen aan de colleges van B&W van de 
aangesloten gemeenten en het bestuur van het HHNK. 

E-depot 

In 2014 is een adviseur digitale informatie aangesteld die zich bezig zal houden met de 
ontwikkeling en realisatie van een e-depot. Het beleidsplan 'Bij de ti jd 2015-2018' streeft 
naar een werkend e-depot in 2018. Het adviseren van overheidspartners speelt naast die 
realisatie een grote rol. 2 Digitale informatie moet immers klaar zijn om te zijner t i jd 
opgenomen te kunnen worden in een e-depot. Overeenstemming over het gebruik van 
metadata en het in kaart brengen van aanwezige digitale informatiebestanden is daarbij van 
groot belang. 

» Het Regionaal Archief heeft initiatief genomen voor het pilotproject 'Duurzaam 
digitaal archiveren' in voorbereiding op een e-depot. Dit gebeurt in samenwerking 
met de gemeenten Zuidpias, Waterland en Heerhugowaard en de archiefdiensten 
Waterlands Archief en Streekarchief Midden-Holland. Het Regionaal Archief werkt 

2 Het garanderen van de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van archieven op de lange termijn wordt door 
digitalisering steeds moeilijker. Terwijl het wel een voorwaarde is voor een goed functionerende democratie en 
daarom ook een wettelijke taak van overheden. Digitale informatie is vluchtig en moet goed verzorgd worden 
om het terugvindbaar, leesbaar en interpreteerbaar te houden. Denk daarbij ook aan een soepel verloop van de 
werkzaamheden voor gemeenten zelf. 

1 



met de gemeente Heerhugowaard aan de test, waarbij de gemeentelijke 
administratie aan een e-depot en archiefbeheerssysteem wordt gekoppeld. Doel van 
de pilot is een blauwdruk voor een e-depot. Hierin staan de te nemen stappen voor 
archiefdiensten en gemeenten, alsmede de lasten en mogelijk baten van een e-depot 
helder beschreven. De pilot krijgt financiële ondersteuning van de landelijke 
projectgroep Archief2020. 

» Het Regionaal Archief neemt naast de pilot deel aan diverse landelijke overleggen D p 
het gebied van e-depot, om goed op de hoogte te blijven van ontwikkelingen bij 
andere archiefdiensten. 

« Binnen de werkgroep 'Metadata', waar een zestal aangesloten gemeenten aan 
deelneemt, is gekozen voor gebruik van het metadatamodel 'Toepassingsprofiel 
Metadatering Lokale Overheden' (TMLO). Tijdens een workshop 'metadata TMLO' bij 
het Regionaal Archief waaraan alle aangesloten gemeenten deelnamen, is het model 
behandeld. 



Dienstverlening aan publiek 

De eigenschappen coöperatief, inventief en I n d e dienstverlening aan burgers richt 
proactief komen tot uiting in het actieve n e t Regionaal Archief zich onder meer op 
publieksbeleid van het Regionaal Archief e e n stijging in het aantal fysieke en 
Alkmaar. Wij vinden dat de collectie van digitale bezoeken, 
iedereen is en dat eenieder deze moet 
kunnen gebruiken. We stellen de archieven niet alleen beschikbaar voor geïnteresseerden 
die het Regionaal Archief vanuit zichzelf online en fysiek bezoeken, maar treden ook actief 
naar buiten met de collectie. Het archief is een historische werkplaats en de collectie is 
van iedereen. We houden daarbij continu verschillende doelgroepen met verschillende 
wensen voor ogen, zoals de 'kijker', 'vrager7, 'zoeker', 'intermediaiY en 'educator'.3 

Fysiek bezoek aan het Regionaal Archief 

Het bezoekersaantal in de studiezaal en bij activiteiten is stabiel. Al geruime t i jd is dit zo'n 
7.000 bezoekers per jaar. In 2014 heeft het Regionaal Archief in totaal 6.731 fysieke 
bezoekers ontvangen. Met activiteiten buitenshuis daarbij opgeteld komen we op 8.181 
mensen. Omdat we de waardering voor de openingstijden terugzien in de bezoekersaantallen 
in de studiezaal bli jft het Regionaal Archief streven naar een 32-urige openstelling per 
week. De studiezaal wordt gebruikt voor onderzoek, het overbrengen van vaardigheden, 
samenwerken, het vervaardigen van publieksproducten, etc. 

Het aantal fysieke bezoeken aan de 
studiezaal voor archiefonderzoek in 
2014 is 4.220. Dat is een procentuele 
stijging van 157o ten opzichte van 
het verslagjaar 2013. 

t studiezaal 
I. ovenc 

Fysieke bezoeken aan het 
Regionaal Archief in 2014 

« In de top vijf van de meest opgevraagde archieven staan de notariële archieven van 
Alkmaar, evenals de gemeentelijke archieven van Alkmaar (1325-1815 en 1945-
1986), de oud-rechterlijke en weeskamerarchieven van de regiogemeenten en het 
archief van de voormalige gemeente Wieringermeer 1938-1985. 

» In het verslagjaar zijn bijna veertig publicaties verschenen waarbij de archieven en 
collecties van het Regionaal Archief zijn gebruikt als bron. Daarnaast verschenen er 
vele publicaties van de hand van historische verenigingen.4 

Zie 'Fysiek bezoek' onder 'Bijlage 9 Overzicht' op pagina 39 voor een gedetailleerd overzicht. 

3 Zie beleidsplan 'Bij de tijd 2015-2018' vanaf pagina 12. 
4 Zie 'Publicaties' onder 'Naar buiten met de collectie' in Bijlage 9 op pagina 41 voor een gedetailleerd 
overzicht. 
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Zaterdagopenstelling 

Om publiek ook buiten reguliere werktijden de mogelijkheid te geven archiefonderzoek te 
doen is de studiezaal lange ti jd op dinsdagavond open geweest. In 2014 is besloten om te 
stoppen met de dinsdagavondopenstelling en te starten met een zaterdagopenstelling van 
de studiezaal. Op deze manier hopen we een ander publiek te kunnen bereiken en bedienen. 
Mede daarom combineert het Regionaal Archief de zaterdagopenstelling met een 
toepasselijke activiteit. 

Er hebben drie zaterdagopenstellingen plaatsgevonden met in totaal 101 bezoekers. Een 
presentatie over conservering en restauratie van archieven, een lezing en rondleiding ove r 

de Eerste Wereldoorlog in Alkmaar e.o. en een workshop over etiquette rond de feestdagen 
gaven extra invulling aan de openstelling. 

Activiteiten 

Het Regionaal Archief neemt graag deel aan initiatieven waarbij cultuur of erfgoed lokaal, 
regionaal of landelijk onder de aandacht wordt gebracht. Hierbij ontvingen we aan de 
Bergerweg in totaal 354 bezoekers. Zoals tijdens: 

« Kunst tot de Nacht. In de studiezaal van het Regionaal Archief is een toneelstuk 
opgevoerd over watergeus Jan Haring door stichting OpRoet, waar 230 mensen naar 
kwamen kijken. 

O,. 

f 

Kunst tot de Nacht 2014 

» Open Monumentendag. Het Regionaal Archief was aanwezig met een kraam in de 
Grote Kerk, waar 8000 bezoekers zijn geteld. Aan de studiezaal zijn 124 bezoeken 
gebracht. 

Ook organiseerde het Regionaal Archief op eigen initiatief activiteiten in het voorjaar en 
najaar. Daar kwamen in totaal 445 bezoekers op af: 



» In mei is er een presentatie gegeven van zogenaamde 'toen-en-nu'-foto's. Bij deze 
voorjaarsactiviteit waren 80 bezoekers aanwezig. 

Een druk bezochte vooņ'aarsactiviteit 

In het najaar is een Open Dag georganiseerd. Hierbij werd extra aandacht gegeven 
aan de Eerste Wereldoorlog. Het opengestelde depotgebouw en de studiezaal zijn 
door 320 mensen bezocht. Er is materiaal tentoongesteld uit eigen collectie en van 
derden als Museum Le Poilu. Ook werden films vertoond en stonden specialisten klaar 
om te assisteren bij archiefonderzoek of een uitspraak te doen over meegebracht 
archiefmateriaal. 

Een geslaagde Open Dag in oktober 2014 

Een middag in het teken van de Tweede 
Wereldoorlog is bezocht door 45 mensen. Een 
ongeopend blik, meegebracht door een van de 
bezoekers, is later onder veel media-aandacht 
geopend op de binnenplaats van het 
Regionaal Archief. De inhoud bleek te bestaan 
uit 'welfare-biscuits', die kort na de bevrijding 
werden uitgedeeld door de bevrijders. 

Het geopende blik met biscuits mm r 
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Digitaal bezoek aan het Regionaal Archief 

Digitale dienstverlening zorgt ervoor dat onderzoekers op afstand, dag en nacht hun werk 

kunnen doen. Ook biedt een website de mogelijkheid historische bronnen op een 

gedetailleerde wijze te ontsluiten. Hierdoor wordt het gebruik van archiefbronnen voor 

minder ervaren onderzoekers makkelijker. 

De website archiefalkmaar.nl heeft 140.398 unieke bezoekers gehad. 

Deze unieke bezoekers brachten samen 268.246 bezoeken aan archiefalkmaar.nl 

De bezoeken vonden voor het grootste gedeelte plaats via Google (zo'n 140.000). 

Maar ook via Beeldbank-nh.nl (zo'n 6.000) en sociale media (zo'n 5.600). 

Tijdens deze bezoeken zijn 2.596.370 pagina's bekeken (zie tabel 

'paginaweergaven'). 

25OO0OŪ 
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t pag.weergaven 

2010 2011 2012 2013 2014 
Paginaweergaven website archiefalkmaar.nl 

De website archiefalkmaar.nl wordt continu bijgehouden en gemoderniseerd. Zo 

» zijn in 2014 nieuwe viewers voor kranten, tijdschriften en adresboeken gelanceerd, 

» is in 2014 de beeldbank aangepast zodat die nu te gebruiken is op tablets, 

» is in 2014 de digitale toegankelijkheid van repertoria op notariële archieven 

gerealiseerd. 

De website van het Regionaal Archief wordt veel geraadpleegd. Vooral gedigitaliseerde 

genealogische bronnen en de beeldbank zijn veel gebruikte databases. Daarnaast zijn de 

volgende onderwerpen het meest bekeken: 

» Een serie foto's uit 1959 over de zaterdagmarkt in Alkmaar. Aanleiding is een Ik was 

erbij-verhaal in de Alkmaarsche Courant
5

 en een tweet over de ontdekte foto's
6

. Ook 

de gedigitaliseerde glasplaatnegatieven van de Dames Vlaanderen zijn veelvuldig 

bekeken (zie: bitly/damesvlaanderen), naar aanleiding van een tentoonstelling over 

de zusters bij het Stedelijk Museum Alkmaar. 

» De meest geraadpleegde krant op de website is de Uitkijkpost Heiloo. De jaargangen 

1952 tot en met 2008 zijn in 2014 in samenwerking met de redactie en Picturae 

Heiloo gedigitaliseerd (zie: bit.ly/'uitkijkpost). 

5

 Zie 'Publicaties' onder 'Naar buiten met de collectie' (Dienstverlening aan publiek) op pagina 21. 
6

 Zie 'Sociale media' onder 'Communicatie en PR' (Dienstverlening aan publiek) op pagina 16. 



De website archiefalkmaar.nl biedt niet alleen digitaal toegang tot onder meer informatie 
over de organisatie, archiefinventarissen, gebruiksvoorwaarden, de beeldbank en de 
bibliotheekcatalogus. Ook geeft deze de mogelijkheid tot een nadere ontsluiting van 
bronnen. Mede dankzij vrijwilligers zijn in totaal circa 84.408 akten ingevoerd, nagekeken, 
aangevuld of gecorrigeerd en drie notulen- of resolutiedelen en een verzameling brieven 
getranscribeerd.7 Ook staan op de website 'bladerboeken' met gemoderniseerde transcripties, 
zoals een kroniek van Dirk Burger van Schoorl uit 1711 (zie: bit.ly/RAAbladerboeken). 

Naast de reguliere website beheert het Regionaal Archief alkmaaropdekaart.nř Deze 
interactieve website biedt verschillende partijen de mogelijkheid hun collectie te ontsluiten. 

« De website Alkmaaropdekaart.nl heeft 9.946 unieke bezoekers gehad, 
« deze unieke bezoekers brachten samen 11.706 bezoeken aan de site, 
» tijdens deze bezoeken bekeken ze 45.019 pagina's op Alkmaaropdekaart.nl. 

7 Zie ook 'Vrijwilligers en werkgroepen' onder 'Bijlage 2 Personeel' op pagina 30 en 'Bijlage 7 Ontsloten 
beeldmateriaal in 2014' op pagina 38 voor een gedetailleerd overzicht. 
8 Zie 'Samenwerken' onder 'Dienstverlening aan publiek' op pagina 22. 
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Educatie 

Het Regionaal Archief is een historische werkplaats. De gebruiker van archieven en 
collecties krijgt hulpmiddelen aangeboden in de vorm van cursussen, workshops en andere 
educatieve programma's om de archieven en collecties zelf te kunnen interpreteren. Want 
om sommige bronnen te kunnen raadplegen zijn bepaalde vaardigheden nodig, zoals het 
lezen van oud schrift of kennis over de structuur van bepaalde archieven. 

Ook startende onderzoekers kunnen bij het Regionaal Archief terecht met 
introductiecursussen. En door middel van educatie stimuleren we de (interesse in) 
geschiedbeoefening onder kinderen en jongeren, met programma's voor leerlingen van 
basisscholen. Educatie leidt niet alleen tot interesse, maar ook of vooral tot kennis en 
vaardigheden om archieven en collecties te kunnen gebruiken. De verwerking van 
historische bronnen in (gepubliceerd) onderzoek zorgt vervolgens voor kennisverspreiding 
van (en dus binding met) de lokale en regionale geschiedenis. 

Cursussen en workshops 

Het Regionaal Archief organiseert jaarlijks een reeks cursussen en workshops. In 2014 
namen 172 mensen deel aan een cursus of workshop. Zoals een introductiemiddag waarbij 
startende onderzoekers wegwijs worden gemaakt in de collectie. Maar ook cursussen in het 
lezen van oud schrift en workshops regionaal historisch onderzoek. In het educatieaanbod 
werkt het Regionaal Archief graag samen met partners. Zo zijn in samenwerking met de 
Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) genealogische spreekuren georganiseerd in de 
studiezaal van het Regionaal Archief. En vinden er verschillende workshops genealogie 
plaats bij KopGroep Bibliotheken en Bibliotheek Kennemerwaard. 

Scholen 

Het Regionaal Archief draagt graag bij aan de kennisontwikkeling 
op het gebied van regionale geschiedenis van leerlingen van het 
basis en voortgezet onderwijs. Zo zijn 191 middelbare scholieren 
uit Bergen, Schagen en Alkmaar geholpen bij het schrijven van 
een profielwerkstuk of andere schoolopdrachten. Daarnaast 
ontving het Regionaal Archief 474 basisschoolleerlingen. Zij 
doorlopen een ochtendvullend programma waarbij verschillende 
onderdelen van de collectie worden aangesproken. Er wordt de 
leerlingen een breed pallet aan kennis over de regionale en 

i 

lokale geschiedenis aangeboden. Kranten op microfiche worden bekeken 
door basisschoolleerlingen 

Ook werkte het Regionaal Archief mee aan een lesbrief voor 
basisscholen over het oorlogsmonument aan de Harddraverslaan in Alkmaar 
(zie: bit.ly/RAAlesbrìef). In 2014 is - in samenwerking met onderzoekster Carly Misset en 
met ondersteuning van de gemeente Langedijk en Stichting Lief Langedijk - eveneens 
gestart met de ontwikkeling van de lesbrief'Vroeger in de Langedijk'. Dit is een 
onderwijsproject voor basisscholen in Oudkarspel, Noord- en Zuid-Scharwoude en Broek op 
Langedijk en wordt in het voorjaar van 2015 gepresenteerd. 

Zie 'Educatie' onder 'Bijlage 9 Overzicht' op pagina 39 voor een gedetailleerd overzicht. 
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Digitalisering 

Regelmatig digitaliseert het Regionaal Archief delen van archieven en collecties. Dit om het 
originele materiaal te beschermen tegen versneld verval door gebruik. Maar ook om het 
beschikbaar te stellen voor publiek over de hele wereld: via de website. We ontvangen 
regelmatig positieve berichten over de bruikbaarheid van gedigitaliseerde (delen van) 
archieven en collecties. 

Archieven 

Charters zijn middeleeuwse oorkondes. Als bewijs 
van gemaakte afspraken tussen twee of meerdere 
partijen, vormen charters een belangrijk onderdeel 
van oude archieven. De perkamenten documenten 
met kwetsbare wassen zegels zijn vaak gevouwen 
bewaard gebleven. Dit maakt dat raadpleging 
schade kan berokkenen. 

Dit verslagjaar is, na een pilot om de omvang van 
het project te bepalen, gestart met het 'vlakken'9, 
digitaliseren en duurzaam bergen van charters. 
Onder de naam Charterproject worden de komende 
t i jd zo'n 3.000 charters, stammend uit 1325 tot de 
18e eeuw, uit alle gemeentearchieven behandeld. 
In 2014 zijn reeds 300 stukken behandeld en 
gedigitaliseerd. Het project zorgt voor het behoud 
van originelen en de mogelijkheid tot raadpleging 
van de stukken zonder dat deze aangetast worden. 
Op termijn worden de digitale beelden 
raadpleegbaar via de website. 

Kranten 
Charters in behandeling 

In september 2014 is een vernieuwde krantenviewer op onze website gelanceerd (zie: 
bit.ly/RAAkrantenviewer). Hiermee zijn gedigitaliseerde kranten met behulp van OCR-
technieken op elk woord doorzoekbaar. De uitgaven zijn tevens te selecteren op editie, 
periode, jaargang, etc. Zo worden lokale geschiedenissen voor iedereen, waar dan ook ter 
wereld, gemakkelijk te onderzoeken. Want waar anders dan in de plaatselijke kranten wordt 
het nieuws van alledag verteld? 

't VMEGE.XD B L A A D J E . 
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De krantenviewer van het RAA 

9 De vouwen uit het document halen zodat de charter vlak geborgen kan worden. 



Naast de reeds gedigitaliseerde kranten zijn in 2014 Alkmaarse edities en de Heilooër 
Uitkijkpost met een totaal van 172.000 pagina's aan de krantenviewer toegevoegd. 

Tijdschriften 

De gedigitaliseerde tijdschriften van historische verenigingen (zie: 
bit.ty/RAAtijdschrìftenviewer) zijn aangevuld met 7.000 pagina's. Alle uitgaven in de 
tijdschriftenviewer zijn aangevuld met de jaargangen 2009 tot en met 2012 (5.600 
pagina's). Uitzondering is 'Zicht op Haringcarspeľ, waarvan de jaargangen 1992 tot en met 
2012 zijn toegevoegd (1.400 pagina's). Op al deze titels geldt een auteursrechterlijke 
beperking van 5 jaar. 

Beeldcollectie 

In het verslagjaar zijn 1.900 afbeeldingen gescand, ingevoerd in het beheersysteem 
Memorix Maior en gepubliceerd op de beeldbank via de website. Het grootste deel hiervan 
betreft een selectie bijzondere foto's uit de fotocollectie van de voormalige gemeente 
Niedorp. 

1 I I 1 
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Een greep uit de collertie Niedorp 

Zie 'Digitalisering' onder 'Bijlage 9 Overzicht' op pagina 39 voor een gedetailleerd overzicht. 



Communicatie en PR 

In het communicatiebeleid van het Regionaal Archief worden doelgroepen onderscheiden en 

via verschillende media benaderd. Het resultaat is zichtbaar in de lokale, regionale en 

landelijke aandacht in de pers, en online via sociale media en anderszins. We worden steeds 

zichtbaarder. Wist u bijvoorbeeld dat de studiezaal van het Regionaal Archief op Google 

Streetview te zien is (zie: bit.ly/RAAstreetview)? En dat medewerkers van het Regionaal 

Archief te zien en te horen waren bij landelijke programma's als Met het oog op morgen en 

Radio 1 Vandaag? Of geïnterviewd zijn voor bladen als Informatie Professional (IP)? 

Sociale media 

Het Regionaal Archief Alkmaar is actief op 

verschillende sociale media kanalen. Zoals 

Facebook, Twitter, Pinterest, Googlen-, Flickr en 

YouTube. We zijn op dit gebied nieuwsgierig en 

vooruitstrevend. We zien de waarde van de 

interactiviteit en de snelheid en het gemak 

waarmee informatie gedeeld wordt. Ook leidt het 

gebruik van sociale media tot meer aandacht voor 

de website en activiteiten in het gebouw. Daarnaast 

zijn er in 2014 steeds meer inhoudelijke vragen 

gesteld via Facebook en steeg het aantal volgers en 

'vrienden' aanzienlijk: 

Twitter @ArchiefAlkmaar: 1.111 volgers 

Facebook Regionaal Archief Alkmaar: 2.217 vrienden 

2000 volgers! 

201' 

We hebben inmiddels 2000 tans voor onze f Bcebookpagina! Iederéén enorm 

bedankt voor de getoonde interesse Als bedankje kunnen al o m e Facebook-tans 

een klein presentje komen ophalen tijdens onze Open Dag op zaterdag 4 oktober 

Print deze meäcīng uit en laat hem zien bij de tafel van de boekverkoop in de 

central» hel Je mobieltje leten zien met deze melding mag ook 

De 2.00Cŕ vríend op Facebook 

ļ Vrienden I 'Volgers 

Vríenden Facebook Volgers Twitter 

Het populairste bericht op Twitter is een tweet over ontdekte foto's uit 1959 over de 
Alkmaarse zaterdagmarkt (zie: bitly/RAApopulairtwitter). Ook deed een tweet over vacatures 
bij het Regionaal Archief het erg goed. Op Facebook was een post over een weggeefactie 
van de Historische Atlas van Kennemerland erg populair. Alsmede filmpjes over vermeende 
onderaardse gangen in Alkmaar (zie: bitAy/RAApopuíairfacebook). 



Stuk van het Jaar 
V Het Regionaal Archief neemt ook op het digitale terrein graag 

deel aan initiatieven waarbij cultuur, erfgoed of archieven in 
het algemeen lokaal, regionaal of landelijk onder de aandacht 
worden gebracht. Zo namen we deel aan de landelijke 
verkiezing Stuk van het Jaar (zie: bitly/RAAsvhj). Met de 
inzending van het glasplaatnegatief (1916) van een vrouw in 
militair uniform door de Bergense fotograaf Bonda eindigdei 
we op de 14e plaats van de 49 deelnemers. 

De foto uit begin 2(7 eeuw door A.J. Bonda 

Traditionele media 

Het Regionaal Archief verstuurde in 2014 in totaal 16 persberichten. Deze zijn, afhankelijk 
van het onderwerp, verspreid over lokale en regionale media in het werkgebied. De 
Alkmaarse media als het Noordhollands Dagblad f Alkmaarsche Courant maakte veelvuldig 
gebruikt van de nieuwsberichten. Maar ook RTV-NH en andere lokale radiostations als 
RTV80, Heerhugowaard A Life, Radio Castricum en Compleet FM namen veel nieuwsberichten 
over. Vooral het nieuws over de verkiezing Stuk van het Jaar en de tentoonstelling '101 
ogenblikken' van Theo van Houts zijn veel door media gebruikt. 

Nieuwsbrieven 

Het Regionaal Archief is in 2014 begonnen met het versturen van een digitale nieuwsbrief. 
Deze is 10 keer verstuurd en heeft 415 abonnees. De nieuwsbrief heeft een hoog 
openingspercentage van zestig procent. De Archivalia wordt uitgegeven voor de Vrienden 
van het Archief en bli jft vooralsnog op veler verzoek naast de digitale nieuwsbrief ook 
beschikbaar in papieren vorm. 1 0 

Zie 'Archivalia' onder 'Bijlage 3 Stichting Vrienden van het Archief van Alkmaar e.o.' op pagina 32. 



Naar buiten met de collectie 

Een van de kerngedachten in het beleidsplan 
'Bij de t i jd 2015-2018' is de proactieve houding 
van het Regionaal Archief. We treden continu 
naar buiten met de collectie, met de gedachte 
dat die van iedereen is en dus gedeeld moet 
worden. 

Tentoonstellingen 

Het Regionaal Archief stelt zelf 
tentoonstellingen samen. De vaste 
expositieruimte kwam in 2014 gereed en 
ontving 500 bezoekers. 

'Onbekend maakt onbemind', luidt 
de overtuiging van het Regionaal 

Archief. Daarom is een van de 
beleidsdoelen in 'Bij de Tijd 2015-

2018' het wekken van 
belangstelling voor de organisatie 

en collectie. Onder meer door 
mensen het gevoel van een 
historische sensatie te laten 
meemaken door middel van 

rondleidingen, laagdrempelige 
publicaties, lezingen en sociale 

media. 

De vaste expositieruimte van het Regionaal Archief aan de Bergerweg 

Ook verzorgde het Regionaal Archief extern tentoonstellingen. Zo is de tentoonstelling 
'Bello' in de bibliotheek van Bergen NH ingericht. Evenals een expositie van time-warp-
afbeeldingen bij Stadsstrand De Kade in Alkmaar. 

Hoogtepunt was echter de tentoonstelling '101 ogenblikken, foto's van Theo van Houts 1958 
- 1983', die van 22 november 2014 tot februari 2015 in het Stedelijk Museum Alkmaar te 
zien was. Deze bestond uit een door het Regionaal Archief gemaakte selectie van foto's uit 
de collectie van de voormalig Panoramafotograaf Theo van Houts. Deze collectie is 
ondergebracht bij het Regionaal Archief Alkmaar. De tentoonstelling is in samenwerking met 
het Stedelijk Museum gerealiseerd en werd mede mogelijk gemaakt dankzij steun van 
Picturae BV en de Vriendenstichting van het Regionaal Archief. Het Stedelijk Museum heeft 
gedurende de looptijd van de tentoonstelling ruim 5.800 bezoekers ontvangen. Mede 
dankzij dit succes zijn er plannen om dit initiatief te herhalen. 

De succesvolle 
tentoonstelling met foto's 
van Theo van Houts 



Lezingen 

Medewerkers van het Regionaal Archief geven regelmatig lezingen buitenshuis. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van de collectie en archieven. Zo zijn er fi lm- en fotoavonden gehouden en 
lezingen gegeven over en met de collectie van het Regionaal Archief. In totaal bezochten 
370 mensen deze bijeenkomsten. Een presentatie over de gemeentelijke fotocollectie van 
Nieuwe Niedorp was zeer succesvol met 160 bezoekers. Ook presentaties in de Egmonden 
waren populair. 

Het Regionaal Archief participeert in de Werkgroep Cultuurhistorie van de Stichting UIT-IN-
ALKMAAR.11 Deze organiseert onder meer jaarlijks een lezingencyclus onder de naam het 
Alkmaars Historisch Café. In totaal kwamen 360 mensen een lezing. Vooral de lezingen over 
de nationaalsocialistische Alkmaarder Melchert Schuurman en de vijftiende ļ zestiende 
eeuwse kunstenaar Van Oostsanen zijn goed bezocht. 

Rondleidingen 

Veertien keer heeft een groep van een rondleiding door het pand aan de Bergerweg 
genoten, met een totaal van 259 mensen. Tijdens een rondleiding wordt zowel de 
studiezaal als de vaste expositieruimte en het showdepot aangedaan. Daarbij wordt telkens 
het gebied waaruit de groep afkomstig is centraal gezet. Zo organiseerde de werkgroep 
Zomeractiviteiten Heerhugowaard van Kern 8 (Stichting Welzijnsbevordering) een bezoek. 
Tijdens de rondleiding is dan ook extra nadruk gelegd op Heerhugowaardse archieven. Ook 
clubs en groepen uit Schagen en Bergen hebben een rondleiding gekregen. 

Publicaties 
Ook dit jaar verzorgden diverse medewerkers van het Regionaal Archief wekelijks een 
aflevering van de populaire rubriek 'Ik was erbij' in het Noordhollands Dagblad ļ de 
ALkmaarsche Courant. In 2014 is tevens het boek 'Helder Den Helder, foto's van de oude 
stad 1910 - 1938' uitgegeven in samenwerking met de Helderse Historische Vereniging en 
mede mogelijk gemaakt door de Vriendenstichting van het Regionaal Archief. Het boek laat 
een selectie zien uit een omvangrijke glasplatencollectie, die door de vereniging is 
geschonken aan het Regionaal Archief. 

i 
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Uitreiking van het eerste boek Helder Den 
Helder aan burgemeester Koen Schuiling 

Zie 'Naar buiten met de collectie' onder 'Bijlage 9 Overzicht' op pagina 40 voor een 
gedetailleerd overzicht. 

Zie 'Representatie' onder 'Samenwerken' (Dienstverlening aan publiek) op pagina 23. En 'Samenwerken' onder 
'Bijlage 9 Overzicht' op pagina 44. 



Samenwerken ^ 
Het Regionaal Archief wil 

de regio gestalte laten 
krijgen door 

samenwerking met 
historische verenigingen, 
bibliotheken en cultuur-
en erfgoedinstellingen of 

andere intermediairs. 
J 

Het Regionaal Archief Alkmaar werkt samen met 
partnerpartijen in erfgoed, cultuur en overheidsdocumentatie. 
Dat kan zijn door advies en hulp bij archivering van collecties 
van historische verenigingen te geven, maar ook door 
platforms te creëren waar we gezamenlijk informatie kunnen 
presenteren. Zoals de 'opdekaart'-websites (zie: 
bitly/RAAopdekaarť), waar na de Alkmaarse pagina in 2014 is 
gewerkt aan pagina's voor Heiloo en Heerhugowaard. 
Gesprekken over de realisatie van pagina's voor andere 
gemeenten lopen nog. Het Regionaal Archief stimuleert geschiedbeoefening en het vergaren 
van kennis over het werkgebied in het algemeen. Dat doet ze graag samen met andere 
partijen. 

Samenwerken met cultuur- en erfgoedpartners 

Het Regionaal Archief tracht in samenwerking met historische verenigingen de samenleving 
representatief te documenteren. Zo worden collecties van verenigingen duurzaam bewaard 
in ons geklimatiseerde depot en soms gedigitaliseerd en/of ontsloten. Een aantal 
verenigingen maakt gebruik van software van het Regionaal Archief voor het ontsluiten en 
via internet aanbieden van beeldcollecties en historische tijdschriften. Met de toevoeging 
van het tijdschrift 'Zicht op Haringcarspeľ zijn nu bijvoorbeeld de tijdschriften van 16 
historische verenigingen uit de regio geheel doorzoekbaar op de website van het Regionaal 
Archief. 

Eerder is de beeldcollectie van de historische vereniging van Callantsoog in bewaring 
gegeven aan het Regionaal Archief Alkmaar. De leden beschreven en publiceerden in het 
verslagjaar de digitale collectie via het beheersysteem Memorix Maior. Een ander goed 
voorbeeld is de schenking van de collectie glasplaatnegatieven door de historische 
vereniging van Den Helder, waar een mooi boek uit voortgekomen is. 1 2 

We werken ook samen in de verwerving en duurzame bewaring van particuliere archieven en 
collecties, gezien de verstrekkende kennis van aanwezige historische materialen op lokaal 
niveau bij de verenigingen. Zo is de ontsluiting van de rijke collectie van Piet Mooij over 
Bergen NH, geschonken aan het Regionaal Archief in samenwerking met de historische 
vereniging van dit dorp, nog gaande. 

Tot slot houden medewerkers van het Regionaal Archief in samenwerking met en voor 
historische verenigingen tevens regelmatig foto- en filmavonden, lezingen en presentaties. 
In totaal zijn daarbij 685 bezoekers ontvangen. 

Medewerking aan publiekspresentaties 
Het Regionaal Archief levert regelmatig bruiklenen ten behoeve van tentoonstellingen. Dit 
kan kleinschalig zijn, zoals de verzorging van een replica van de eerste druk van de Kleyne 
Chronycke van Leeghwater uit 1649 voor een tentoonstelling in het Raadhuis van De Rijp. 
Maar ook voor omvangrijkere tentoonstellingen in musea als het Stedelijk Museum Alkmaar. 
Tevens levert het Regionaal Archief digitale afbeeldingen ten behoeve van 

1 2 Zie 'Publicaties' onder 'Naar buiten met de collectie' (Dienstverlening aan publiek) op pagina 21. 



tentoonstellingen, bijvoorbeeld in Delft en Amsterdam. Maar ook in het werkgebied, 
namelijk Alkmaar, Den Helder, Egmond en Heiloo. 

Naast presentaties in de vorm van tentoonstellingen wordt beeld-, bibliotheek- en 
archiefmateriaal uit de collectie van het Regionaal Archief gebruikt in publicaties. Ook 
nemen medewerkers deel aan redacties en komen mede door hun inzet boeken en andere 
uitgaven tot stand. Tevens neemt het Regionaal Archief deel in diverse online initiatieven. 
Zoals de sites WieWasWie.nl, Oneindignoordholland.nl en Beeldbank-nh.nl. 

Representatie 
Om kennis van het werk- en vakgebied te blijven actualiseren en onze specialisaties te laten 
gelden buiten de muren van het Regionaal Archief, bezoeken medewerkers gedurende het 
jaar regelmatig bijeenkomsten over en door het vakgebied. Tevens nemen veel medewerkers 
van het Regionaal Archief zitting in (besturen van) lokale, regionale en landelijke 
werkgroepen en andere organisaties. 

Zie 'Samenwerken' onder 'Bijlage 9 Overzicht' op pagina 44 voor een gedetailleerd overzicht. 



Achter de schermen 

Naast autonome groei van de collectie door de wettelijk verplichte overbrenging van 
overheidsarchieven (van 20 jaar en ouder) zorgt het Regionaal Archief ook voor verwerving 
van particuliere archieven, historisch beeldmateriaal en publicaties uit en over het 
verzorgingsgebied. Zo documenteren we op representatieve wijze de samenleving. De 
afgelopen en komende jaren staan in het teken van de regio. Onder meer door 
beeldmateriaal, archieven van religieuze instellingen, verenigingen en particuliere archieven 
te acquireren uit de nog niet zo lang aangesloten gemeenten. Om dit doel te bereiken werkt 
het Regionaal Archiefveel samen met historische verenigingen. 

Archieven 

Het Regionaal Archief ontvangt gedurende een jaar meters aan archiefmateriaal van 
gemeenten en particulieren. Deze informatie wordt vervolgens beschreven zodat de 
informatie opvraagbaar is. 

Acquisitie overheidsarchieven Totaal 254,5 meter13 

Acquisitie particuliere archieven Totaal 34,9 meter" 
Bewerking Totaal 9 nieuwe en 13 bewerkte inventarissen15 

Bijzondere geïnventariseerde archieven zijn die van het Gewest Kop van Noord-Holland (zie: 
bitAy/GewestKvNH) en die van de parochies in Den Helder. Deze zijn verkregen als gevolg 
van een actief acquisitiebeleid. Daarbij wordt geanalyseerd welke archieven verworven 
moeten worden om hiaten in de representatie van de samenleving in de collectie te vullen. 

Bibliotheek 

De bibliotheek van het Regionaal Archief Alkmaar herbergt een grote collectie publicaties 
over de regionale en lokale geschiedenis van het werkgebied. De collectie wordt 
voortdurend aangevuld. Aanwinsten worden zowel aangekocht als geschonken door auteurs, 
uitgevers en bezoekers of overgedragen door aangesloten gemeenten. 

In 2014 zijn 438 aanwinsten aan de collectie toegevoegd. De Koninklijke Bibliotheek 
schonk daarnaast circa 1.000 kinderboeken van de Alkmaarse Uitgeverij Kluitman aan het 
Regionaal Archief. 

Een mooie aanwinst is die van 37 boeken over de Schermer uit voornamelijk de 20e eeuw, 
overgedragen door de gemeente Schermer in verband met de aanstaande fusie met Alkmaar. 
Ook 32 boeken over theologie uit de 18e tot en met 20e eeuw, afkomstig uit de 
Bonifatiusparochie van De Rijp, en 27 boeken van de Alkmaarse leraar Willem van der Gaag 
(1923-1980) zijn noemenswaardig. Een bijzondere schenking is het Wytlopigerjournael van 
het beleg van Groningen in 1672, gedrukt in datzelfde jaar en interessant in verband met 
vergelijkbare verslagen over het beleg van Alkmaar een eeuw daarvoor. Van de kranten kan 

1 3 Zie 'Bijlage 4 Ontvangen archieven in 2014' op pagina 33 voor een overzicht van de geacquireerde 
overheidsarchieven. 
1 4 Zie 'Bijlage 4 Ontvangen archieven in 2014' op pagina 33 voor een overzicht van de geacquireerde 
particuliere archieven. 
15 ' Bijlage 5 Ontsloten archieven in 2014' op pagina 35 voor een overzicht van de bewerkte archieven. 

1 İ ^IjHftl" fc.'lttŕCs. vcvt ?*tt c '̂ļţ I f J+W* t 
24 



de acquisitie van de jaargangen 1933 tot en met 1941 van de Alkmaarsche post voor 
Alkmaar en omstreken en de jaargangen 1887 tot en met 2007 van de Texelse Courant niet 
onvermeld blijven. 

Alle aanwinsten, met uitzondering van de KB-schenking, zijn beschreven in de 
bibliotheekcatalogus die via de website te doorzoeken is. In totaal zijn 604 beschrijvingen 
aan de catalogus toegevoegd.16 

Topografisch Historische Atlas 

Het Regionaal Archief maakt gebruik van het digitale beheersysteem Memorix Maior. Hierin 
worden gedigitaliseerde beelden beschreven en voorzien van metadata, waardoor publicatie 
op de beeldbank mogelijk is. In 2014 zijn in totaal circa 1.850 afbeeldingen in Memorix 
beschreven.17 

Tijdens het verslagjaar is veel beeldmateriaal geleverd aan derden. Niet alleen aan mensen 
die beelden gebruiken voor privédoeleinden, zoals het ophangen van een mooie foto in de 
woonkamer, maar ook voor (commercieel) gebruik door bedrijven en media (circa 30). En 
voor bijvoorbeeld educatieve projecten van gemeenten. We leverden tientallen afbeeldingen 
voor de 'Kijksleutels' van de gemeente Alkmaar (zie: bitAy/Kijksleuteb) en een bijzondere 
virtuele attractie: een Oculus Rift-ride. Ook gebruikte onder meer de Volkskrant en de NOS 
beelden uit de collectie van het Regionaal Archief. 

De beeldcollectie wordt continu aangevuld met mooie aanwinsten. Deze worden zowel 
geschonken door particulieren als aangedragen door historische verenigingen en andere 
erfgoedpartners, of overgedragen door aangesloten gemeenten. De aanwinsten lopen uiteen 
van fotoalbums tot prenten, tekeningen, films en dia's. Mede door aandacht voor het arch ef 
in (sociale) media is een stijging in het aanbod merkbaar. 

In totaal zijn 45 aanwinsten ontvangen waarvan 29 geregistreerd.18 Zoals oud 
kaartmateriaal met een linnen vlag uit de nalatenschap van de opzichter van de 
Hondsbossche Zeewering. En de gemeentelijke beeldcollectie van de gemeente Schermer, 
naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling. Alsmede twee fotoalbums van de 
Historische Vereniging Alkmaar met een fotografisch verslag van de restauratie aan de Grote 
Sint Laurenskerk te Alkmaar tussen 1923 en 1926. 

Twee foto's uit het 
fotoverslag van de 
restauratie aan de Grote 
Kerk te Alkmaar 

1 6 Zie 'Bijlage 8 Aanwinsten bibliotheek in 2014' op pagina 38 voor een overzicht van de aanwinsten. 
1 7 Zie 'Bijlage 7 Ontsloten beeldmateriaal in 2014' op pagina 38. 
1 8 Zie 'Bijlage 6 Aanwinsten beeldmateriaal in 2014' op pagina 36. 



Restauratie en materieel beheer 

Het restauratieatelier zorgt voor het beheer en behoud van de fysieke kwaliteit van 
archieven. De aanwezige kennis draagt bij aan risicobeperking en -beheersing. Bij acquisitie 
van fysieke archieven en collecties wordt gecontroleerd op biologische besmetting als 
schimmels, maar ook op de ongewenste papierliefhebber het zilvervisje. Aangetaste 
documenten worden eerst behandeld voordat deze geordend en verpakt in het depot worden 
geplaatst. Ook zijn er in het verslagjaar adviezen verstrekt over de regels en normen met 
betrekking tot de duurzaamheid van materialen van overheidsinformatie. Daarnaast zijn 
vanuit het restauratieatelier stukken voorbereid als bruikleen voor tentoonstellingen. 
Hiervoor worden conditierapporten opgemaakt. 

Een bijzondere restauratie is verricht aan het 
perkamenten zeiltje van het scheepsmodel uit de Grote 
Kerk van Alkmaar. Het zeiltje vertoonde scheurtjes en het 
gedicht dat op het perkament staat geschreven was op 
sommige plekken bijna niet meer leesbaar. Het 
scheepsmodel betreft een oorlogsschip met 88 kanonnen. 
Het is een eerbetoon aan Michiel de Ruyters tocht naar 
Chatham in juni 1667, en is beschilderd door Caesar van 
Everdingen. 

Het perkamenten zeiltje in behandeling 

Huisvesting en financiën 

In het afgelopen jaar is voldaan aan de bezuinigingsopdracht van ruim 37o. Hiermee zijn de 
gemeentelijke bijdragen in de periode 2011-2014 teruggebracht van C 2 .144.560 naar 
Cl .905.346 , een bezuiniging van bijna 127o. Als daar nog de opgelegde taakstelling ter 
grootte van de jaarlijkse indexering bij opgeteld wordt, komt de totale bezuiniging over de 
afgelopen vier jaar uit op ruim 157o. 

Dit is extra zwaar vanwege het feit dat door de verhuizing een groter deel van de begroting 
vastligt in de niet-beïnvloedbare lasten (huur- en servicekosten). Ook vielen de 
energiekosten hoger uit vanwege het nog niet optimaal functioneren van de 
klimaatinstallatie. Dit, in combinatie met het uit de benchmarks19 gebleken relatief beperkte 
budget en personeelsformatie van het RHCA, leidde ertoe dat in 2014 gezocht moest worden 
naar extra inkomsten en lastenverlagingen. Deze zijn gevonden in inkomsten via 
depotverhuur en bezuinigingen op personeelslasten, digitalisering en het 
activiteitenbudget. 

Voor nieuw beleid, zoals het ontwikkelen van een e-depot, zal dus nieuw geld gevonden 
moeten worden. Voor de eerste fase is hiervoor een reserve Organisatieontwikkeling 
gevormd. Uit dit reserve kunnen de komende periode de kosten worden gedekt. 

1 9 Martin de Caluwé f Westfries Archief, Benchmark archiefdiensten 2011, Hoorn 2011. De uitslagen van deze 
benchmark bevestigden nogmaals dat het RHCA, afgezet tegen het aantal inwoners, zowel qua budget als qua 
formatie bescheiden is. Daar waar de gemiddelde bijdrage per inwoner voor de andere archieven C 7,11 
bedroeg, was dat op dat moment C 5,33 voor het RHCA. Het aantal formatieplaatsen per 10.000 inwoners 
bedroeg voor het RHCA 0,35, terwijl dat voor de overige diensten gemiddeld 0,6 was. 
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Bijlage 1 Bestuur 

Het Regionaal Archief Alkmaar is een zelfstandige organisatie in de gemeenschappelijke 
regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA). In deze regeling nemen in 2014 elf 
gemeenten uit de regio's Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland deel. Het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier neemt deel op basis van een bilaterale 
overeenkomst. 

Algemeen Bestuur 

Samenstelling op 31 december 2014: 
« de heer P.M. Bruinooge (Alkmaar), 
» mevrouw 0. Rasch (Bergen), 
« de heer H. Klijnstra (Castricum), 
* de heer K.F. Schuiling (Den Helder), 
» mevrouw H.R. Oosterop-Van Leussen (Graft-de Rijp), 
» de heer L. Dickhoff (Heerhugowaard), 
« de heer TJ . Romeyn (Heiloo), 
« de heer J.R.A. Nawijn (Hollands Kroon), 
» de heer Ĵ. Nieuwenhuizen (Langedijk), 
« de heer B. Blonk (Schagen), 
« de heer J.C. Hagens (Schermer). 

Adviserend lid: 
» mevrouw M.L. Loef (Provinciale Archiefinspectie). 

Per 1 januari 2015 fuseren de gemeenten Alkmaar, Graft-de Rijp en Schermer tot de nieuwe 
gemeente Alkmaar, en zal de gemeenschappelijke regeling voortaan uit negen gemeenten 
bestaan. Aan het eind van het verslagjaar is dan ook afscheid genomen van de 
vertegenwoordigers van de gemeenten Graft-de Rijp en Schermer. 

Op 21 mei en 17 december 2014 is het Algemeen Bestuur bijeengekomen. 
De voor 26 november uitgeroepen vergadering van het AB is niet doorgegaan omdat er geen 
quorum was. 

Dagelijks Bestuur 

Samenstelling op 31 december 2014: 
« de heer P.M. Bruinooge (Alkmaar), voorzitter, 
» de heer 3. Nieuwenhuizen (Langedijk), portefeuillehouder financiën, 
« de heer K.F. Schuiting (Den Helder), vice-voorzitter, 
« mevrouw H.R. Oosterop-van Leussen (Graft-De Rijp), portefeuillehouder personeel, 
« de heer P.J. Post (RHCA), secretaris. 

Op 5 maart en 1 oktober 2014 is het Dagelijks Bestuur bijeengekomen. 



Bijlage 2 Personeel 

Het Regionaal Archief Alkmaar heeft in 2014 zowel afscheid genomen van collega's als 
nieuwe collega's verwelkomd. Op 31 december 2014 bestond de formatie van het Regionaal 
Archief uit 14,2 FTE en 17 medewerkers. 

Uit dienst getreden: 
« de heer drs. C.P.J.C. Renders, medewerker inspectie en acquisitie. 

In dienst getreden: 
« de heer F.A. van der Horst, medewerker archiefinspectie, 
» mevrouw A. van der Lek, medewerker e-depot en informatiebeheer. 

Medewerkers per 31 december 2014 

Directie en ondersteunende functies 
« de heer drs. PJ . Post, directeur, 
» mevrouw M. Huisman, managementassistent, 
« de heer M. Alphenaar, medewerker informatiebeheer en automatisering, 
« mevrouw B.F. Jansma, medewerker restauratie en conservering. 

Team Dienstverlening 
* de heer drs. H. de Raad, teamcoördinator, 
» de heer drs. J.A.C. van Baar, medewerker studiezaal en educatie, 
« mevrouw E.S. Snijders MA, medewerker dienstverlening, 
« mevrouw drs. A. Ettekoven, medewerker dienstverlening. 

Team Bewerken en Behouden 
» de heer drs. A. Zuurbier, teamcoördinator, 
« mevrouw W.L. Deimveld, medewerker archieven, 
« de heer R.T. Ban kras, archief assistent, 
« de heer J. van Dijl, conservator atlas, 
« mevrouw T.S. Free MA, medewerker atlas, 
» mevrouw M. Joustra, bibliothecaris, 
« mevrouw R.S. Meijer, medewerker bibliotheek 
» mevrouw A. van der Lek, medewerker e-depot en informatiebeheer, 
« de heer F.A. van der Horst, medewerker archiefinspectie. 



Verzuimcijfers 

Overzicht van het verzuimpercentage in 2014: 

Jaar Verzuimpercentage 

2005 8,8 

2006 3,67 

2007 2 

2008 3 

2009 5 

2010 2,2 

2011 2,7 

2012 0,94 

2013 7,8 

2014 4,05 

Verzuimpercentage 
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Stagiairs 

Het Regionaal Archief Alkmaar begeleidt graag stagiaires van archivistiek en andere 
opleidingen tijdens hun studie. In 2014 hebben drie studenten hun stageperiode bij het 
Regionaal Archief met succes afgerond. 

» Twan Mars heeft twee stageperiodes doorlopen. Als derdejaarsstudent Cultureel 
Erfgoed aan de Reinwardt Academie te Amsterdam herinventariseerde hij het archief 
van de voorgangers van woningcorporatie Kennemer Wonen. Als vierdejaarsstudent 
van dezelfde opleiding inventariseerde hij tijdens zijn afstudeerstage van een 
halfjaar twee van de vijf archieven van de parochies te Den Helder. 

« Lianne de Beurs, vierdejaars studente Media, Informatie en Communicatie aan de 
Hogeschool van Amsterdam, bewerkte tijdens een afstudeerstage van een halfjaar 
het archief van het Regionaal Archief (herordenen en aanvullingen verwerken). 

« Dorine de Vries, tweedejaars studente Media, Informatie en Communicatie aan de 
Hogeschool van Amsterdam, liep vier maanden stage op verschillende afdelingen 
waaronder de topografisch-historische atlas en communicatie. 

Lianne de Beurs en Twan Mars zijn gedurende de afstudeerstage ingezet voor 
studiezaaldiensten en het verrichten van diverse werkzaamheden voor de topografisch-
historische atlas en communicatie. 



Personeelsvertegen woordiging 

De personeelsvertegenwoordiging (PVT) is het medezeggenschapsorgaan binnen de 
organisatie en is op 31 december 2014 als volgt geformeerd: 

» Renate Meijer, voorzitter, 
« Annemarie Ettekoven, secretaris en waarnemend voorzitter, 
« Mark Alphenaar, algemeen lid met portefeuille ARBO zaken, 
« Willy Deimveld, ambtelijk secretaris. 

Renate Meijer heeft het voorzitterschap overgenomen van Willy Deimveld. Twee nieuwe 
leden traden toe: Annemarie Ettekoven en Mark Alphenaar. Verder is er afscheid genomen 
van Miep Huisman als ambtelijk secretaris en Marijke Joustra als pro-formalid. 
In 2014 hebben zes overleggen plaatsgevonden. 

De PVT heeft zich in 2014 gebogen over: 
» Personele aangelegenheden; de rechtspositie en inzet van tijdelijke medewerkers en 

het aantrekken van een nieuwe inspecteur en medewerker e-depot. 
» Bevraging van besluiten in voorbereiding en jaarstukken; gevolgen van aanhouden 

nullijn. 
« Tijdelijke huisvesting van het Zuid-Afrikahuis in de kantoren en het depot van het 

Regionaal Archief. 
« Cameratoezicht in de studiezaal; privacy t.a.v. personeel. 
« Arbo I BHV; Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) 
« CAR I UWO; nieuwe CAO 'gemeenten 2013-2015'. 
» Beleidsplan 'Bij de ti jd 2015-2018'. 

« Samenkomst MT en communicatie van het besprokene naar het personeel. 

Vrijwilligers en werkgroepen 
Het Regionaal Archief Alkmaar maakt graag gebruik van vrijwilligers en werkgroepen om 
haar bronnen op een steeds dieper niveau online te ontsluiten. Zo worden bronnen ook voor 
minder ervaren onderzoekers, alsmede onderzoekers op afstand, bereikbaar. Tevens betrekt 
het Regionaal Archief zo actief mensen bij de lokale en regionale geschiedbeoefening. 

Vrijwilligers ontsluiten zowel genealogische bronnen als de beeldcollectie.20 Ook is er een 
transcriptiewerkgroep die werkt aan transcripties van moeilijk leesbare, oude bronnen. De 
transcripties worden gepubliceerd op de website van het Regionaal Archief (zie: 
bit ly/RAA transcripties) 

De vrijwilligers genealogie worden begeleid door aangestelde coördinatoren binnen de groep 
vrijwilligers. Deze voeren controles uit en helpen bij vraagstukken. Pas als een coördinator 
vastloopt, neemt hij of zij contact op met het Regionaal Archief. 

» Op 31 december 2014 waren er 42 vrijwilligers, waarvan 38 vrijwilligers genealogie 
en 4 vrijwilligers beeldcollectie. 

« In 2014 zijn 6 vrijwilligers gestopt en 8 nieuwe vrijwilligers gestart. 

Zie 'Bijlage 7 Ontsloten beeldmateriaal in 2014' op pagina 38. 
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» Op 31 december 2014 waren er 34 teden van een transcriptie werkgroep, verdeeld 
over twee teams. 

« Er is in 2014 twee maal een coördinatorenoverleg van vrijwilligers genealogie 
gehouden. 

« Er is in 2014 geen vrijwilligersdag geweest. Alle vrijwilligers hebben eind 2014 een 
kerstattentie ontvangen. 

Welke bronnen van het Regionaal Archief zijn dankzij de vrijwilligers en leden van de 
werkgroep in 2014 nader toegankelijk gemaakt? In totaal zijn circa 84.408 akten 
ingevoerd, nagekeken, aangevuld of gecorrigeerd en drie notulen- of resolutiedelen en 
een verzameling brieven getranscribeerd. In totaal zijn er in 2014 circa 1.750.000 records 
op naam aangemaakt. 

« In 2014 zijn door vrijwilligers genealogie 33 notariële repertoria ontsloten met een 
totaal van 31.832 ingevoerde akten. 

« In 2014 is door vrijwilligers genealogie aan 31 repertoria begonnen, waarvan tot 
eind december circa 22.000 akten zijn ingevoerd. 

» In 2014 zijn door vrijwilligers genealogie 20 registers (8.341 akten) van de 
Burgerlijke Stand volledig nagelopen op fouten en waar nodig aangevuld en 
gecorrigeerd. 

» In 2014 is door vrijwilligers genealogie aan 1 register van de Burgerlijke Stand 
begonnen, waarvan tot eind december 729 akten zijn ingevoerd. 

» In 2014 zijn door vrijwilligers genealogie 4 bevolkingsregisters (6.506 akten) 
volledig nagelopen op fouten en waar nodig aangevuld en gecorrigeerd. 

« In 2014 is door vrijwilligers genealogie aan 7 bevolkingsregisters begonnen, waarvan 
tot eind december circa 15.000 akten zijn ingevoerd. 

» In 2014 zijn door de werkgroep transcriptie de eerste drie delen notulen of 
resoluties over de periode 1546 tot 1597 van de vroedschapresoLuties van Alkmaar 
getranscribeerd. Dit is een meerjarig project, het is de bedoeling alle resoluties (ook 
wel 'notulen') van de vroedschap21 van Alkmaar tot circa 1800 te transcriberen. 

» In 2014 is door de werkgroep transcriptie een verzameling brieven van de 
Alkmaarse VOC-bestuurder WoLlebrand Geleynsz de Jonge uit de 17e eeuw 
getranscribeerd. 

2 1 Vergelijkbaar met de moderne gemeenteraad. 
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Bijlage 3 Stichting Vríenden van het Archief van Alkmaar e.o 

Het Regionaal Archief heeft met haar Vrienden een achterban van 325 mensen. 

Het bestuur 

Samenstelling per 31 december 2014: 
» Dhr. J.C.M. (Joost) Cox, voorzitter, 
* dhr. F. (Fred) Timmer, secretaris, 
» dhr. S.P.A. (Simon) Zuurbier, penningmeester, 
» dhr. M. (Maarten) Noot, algemeen lid. 

Activiteiten 

Er zijn in het verslagjaar geen aankopen gedaan door de Vrienden van het Archief. De 
stichting heeft financiële ondersteuning verleend bij de opzet van de tentoonstelling '101 
ogenblikken' in het Stedelijk Museum Alkmaar. Alsmede aan de uitgave 'Helder Den Helder' 
met gedigitaliseerde glasplaatnegatieven. 

Jaarlijks Vríendenuitje op vrijdag 23 mei 
naar Willemsoord in Den Helder. De groep 
van 37 vríenden kreeg een rondleiding 
door het Koninklijk Instituut voor de 
Marine en bezocht Reddingmuseum Dorus 
Rijkers 

Naast het jaarlijkse vriendenuitje zijn de Vrienden uitgenodigd de tentoonstelling '101 
ogenblikken' in het Stedelijk Museum Alkmaar te bekijken. Fotograaf Theo van Houts was 
daarbij aanwezig om vragen te beantwoorden en zijn foto's toe te lichten. 

Archivaria 

Archivaria is een nieuwsbrief speciaal voor de Vrienden. In 2014 zijn twee nummers 
verschenen, in juni en december. Bij de verzending van het eerste nummer is aan de 
ontvangers gevraagd of zij op toezending van de papieren uitgave prijs stellen. Circa 
honderd Vrienden hebben hier positief op geantwoord. Het tweede nummer is dan ook 
alleen aan hen fysiek verstuurd. Archivaria is tevens als PDF op de website geplaatst. 



Bijlage 4 Ontvangen archieven in 2014 

Ontvangen overheidsarchieven in 2014 

« Gemeente Schermer, 1970-1992 
« Dienst Openbare Werken Heerhugowaard, 1964-1988 
» Gemeente Schagen, (1933) 1980-1995 (2000) 
« Bouwvergunningen gemeente Bergen (Bergen I, Bergen I I , 

Bergen aan Zee, Egmond, SchoorL) 1901-2000 
« Woningkaarten gemeente Schagen 1937-1982 en 1983-1994 
« Milieuarchief Alkmaar, 1945-1989 
» Milieudienst Kop van Noord Holland, 2007-2013 
« Aanvullingen op diverse gemeente- en waterschapsarchieven: 

- Gemeente Schagen 1943-1979 
- Gemeente Schagen 1980-1995 
- Diverse waterschapsarchieven (stukken afkomstig van dhr. A.B. Mann) 
- Kamer van Koophandel Alkmaar 
- Gemeente Graft De Rijp, 1970-1992 
- Gemeente Bergen 1922-1969 (wegenleggers, overige opgenomen in atlascollectie) 
- Gemeente Langedijk 1941-1989 
- Gemeente Schermer tot 1992 
- Polder Koegras 
- Daalmeerpolder 

Totaal omvang overheidsarchieven: 254,5 m 

Omvang: 28,5 m 
Omvang: 5,1 m 
Omvang: 21, 5 m 
Omvang: 162 m 

Omvang: 6 m 
Omvang: 25,5 m 
Omvang: 2,3 m 
Omvang: 3,6 m 

Ontvangen particuliere archieven in 2014 

Programmaraad Alkmaar, 2000-2013 
Vereniging Volksonderwijs, afdeling Bergen, ca. 1935-ca. 1985 
Rijwielhandel Coersen te Alkmaar, ca. 1940-ca. 1980 
Biljartclub Ouderen West (B.O.W.) te Alkmaar, ca. 1972-ca. 2012 
Vrouwen van Nu, afdeling Akersloot, ca. 2000 
(Doopsgezind) Broederschapshuis "Dopersduin" te SchoorL, 
circa 1932 - circa 1995 
Vrouwen van Nu, afdeling Schermeer, ca. 1955-ca. 2013 
Sint Jozefschool te De Rijp, ca. 1870-2013 
Basisschool Het Kompas te Schermerhorn, ca. 1920-ca. 2010 
Kegelclub De Burg te Alkmaar 
Stichting Volksmuziekschool Bergen 
Gymnastiekvereniging Voorwaarts te Koedijk, ca. 1895-ca. 1979 
Petrus Canisius College Alkmaar 
Kegelclub De Unie te Alkmaar 
Aanvullingen op diverse particuliere archieven: 
* Schaakvereniging VVV te Alkmaar 
* Vereniging De Ambachtsschool voor Alkmaar en omstreken 
* Stichting 't Hooge Huys te Alkmaar 

Omvang: 1,5 m 
Omvang: 0,1 m 
Omvang: 0,5 m 
Omvang: 0,1 m 
Omvang: 0,3 m 
Omvang: 8 m 

Omvang: 0,4 m 
Omvang: 1 m 
Omvang: 4 m 
Omvang: 0,1 m 
Omvang: 0,2 m 
Omvang: 0,3 m 
Omvang: 6 m 
Omvang: 0,1 m 
Omvang: 14,3 m 



* Vredeskerkje te Bergen aan Zee 
* Noord-Hollandse betaalde voetbalclub AZ (uitgelijste fotoprint) 
* Filmtheater Provadja te Alkmaar 
* Plattelandsvrouwen, Vrouwen van Nu, afdeling Alkmaar 
* Vereniging Kaas- en Botercontrolestation Noord Holland te Alkmaar 
* Bewonersraad "Voorzorg", Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland 
* Overleg Stadsvernieuwing Alkmaar (OSA) 
* VVV Bergen aan Zee 
* Vereniging Protestants Christelijk Basisonderwijs 
* Christen Democratisch Appel (CDA), afdeling Alkmaar 
* Collectie Max Teeuwisse (Jazzcafé bij 'Max') te Den Oever (digitale bestanden) 
* Uitgeverij Kluitman te Alkmaar 
* Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland 
* Volkshogeschool te Bergen 
* Stukken afkomstig van G.J. van Leersum op o.a. archief Sociëteit "De Club" te 

Alkmaar en archief Familie de Lange 
* Stoom Rijtuig- en Carosseriefabriek Jac. Met te Alkmaar, 1902-1928 
* Hervormde Gemeente Heiloo 
* Collectie WO I 
* Collectie WO I I 
* R.K. Parochie Sint Dominicus te Alkmaar 
* Voetbalvereniging AFC'34 te Alkmaar 
* Collectie Briefhoofden en Handelscorrespondentie en/of firma A. Meiboom 
* Vereniging Sportraad Alkmaar 
* Stichting Jaap Min 
* Stichting Adriaan Roland Holst Fonds 
* Hollandse Dansgroep 't Duivelspaard 
* Advocatenkantoor Mr. F. Zeiler 
* Archief Melchert Schuurman 
* Collectie Aanwinsten (stukken van gebr. Dapper, lid van de rundveefokvereniging 

"De Duinstreek" te Egmond aan de Hoef, afkomstig van P. Bakkum te Schoorl) 
* Collectie Aanwinsten (stukken afkomstig van dhr. A.B. Mann) 
* Stukken afkomstig uit de nalatenschap van Ph. M. Bosscher, gebracht door dhr. 

A.C. Nobels (o.a. Collectie Aanwinsten) 
* Collectie Aanwinsten; aantekeningen van T.B. Roep over het boekje gelukkig door 

werken (portret van Cornells Willem Bruinvis)(nr. 1567) 
* Collectie Aanwinsten (doop/begraaf-document uit 1712-1729 van mevr. Houter-

Gootjes te Groenveld overgedragen door J. van Lunsen) 
* Collectie Aanwinsten (aantekeningen en gekopieerde stukken betreffende Hofje 

Laurens van Oosthoorn) 
* Collectie Aanwinsten ((huwelijks)jubiLeumposter Wieringer Eilandmuseum Jan 

Lont te Hippolytushoef, 1851) 
* Collectie Aanwinsten (aanteken(schooL)schriftjes van dhr. Bloedjes te Limmen) 
* Collectie Aanwinsten (stukken Oranjevereniging Alkmaar) 
* Collectie Aanwinsten (stukken afkomstig van dhr. M. Kracht). 

Totaal omvang particuliere archieven: 34,9 m 
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Bijlage 5 Ontsloten archieven in 2014 

In 2014 kwamen 9 nieuwe inventarissen tot stand en zijn 13 inventarissen voorzien van een 
aanvulling of bewerkt. In totaal is hiermee 60 meter archief ontsloten. 

Gereed gekomen inventarissen op archieven in 2014 

« Milieudienst Kop van Noord-Holland 
« Voorgangers wooncorporatie Kennemer Wonen te Alkmaar 
» Doopsgezind Broederschapshuis Dopersduin te Schoorl 
« H. Petrus- en Paulusparochie te Den Helder 
« H. Nicolaasparochie te Den Helder 
» Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen (0LV00) parochie te Den Helder 
» Vredeskerkparochie te Den Helder 
« Gereformeerde kerk te Den Helder 
« Woningkaarten Schagen 

Bewerkte of aangevulde inventarissen op archieven in 2014 

» Dienst Openbare Werken Heerhugowaard 1950-1988 
» Gemeente Koedijk 1814-1972 
« Gewest Kop van Noord-Holland 
« Familie Kessler-de Lange 
» Parochie Wieringermeer 
» H. Nicolaasparochie te Den Helder 
« H. Petrus- en Paulusparochie te Den Helder 
« Hofje van de Stichting Paling en Van Foreest 
» Collectie Briefhoofden en Handelscorrespondentie 
» Ambachtsschool Alkmaar 
» Collectie Aanwinsten 
« Collectie Elders 
» Voorgangers woningcorporatie Kennemer Wonen 



Bijlage 6 Aanwinsten beeldmateriaal in 2014 

« 44 fotoafdrukken afkomstig uit het gemeentearchief van Alkmaar, afbeeldende een 
documentaire reeks van panden met gevelreclame. 

» Twee huwelijksportretten van dhr. L Krijff uit 1905, een groepsfoto met cadetten uit 
ca. 1910 en een prentbriefkaart van de Academie te Groningen. Met biografisch 
schetsje. 

» Twee fotoalbums met foto's van het bestuur (uitjes, openingen, etc.) van Reigersdaal 
te Heerhugowaard. Alsmede drie luchtfoto's uit '77, '80 en '85 (KLM) en een 
ansichtkaart van Willibrordus. 

« Bewaargeving van foto/beeldcollectie van de Historische Vereniging Callantsoog. 
» 16mm-kleurenfilm zonder geluid over de kunstskibaan I I Primo te Bergen NH rond 

1972. Beelden van vermoedelijk Oostenrijkse skileraar, oefeningen op de baan en ten 
overstaan van publiek. 

» Veertien dozen met foto- en jubileumalbums en overige personalia betreffende en 
van dhr. Jan Kok, hoofdonderwijzer van de Van Brederodeschool te Bergen NH. 

« Diverse losse aanwinsten, aanvullingen en losse afbeeldingen afkomstig uit de 
collectie "Straten Alkmaar". 

» Fotoafdruk groepsportret vakantiekolonie bij pension Bergeroord aan de 
Dorpsstraat 15 te Bergen NH, alsmede van pensionhouders J.C. van Pomeren en A. de 
Boer (tussen 1919 en 1926) en kinderen in het bos. Tevens gastenboek van het 
pension en achttien prentbriefkaarten van Bergen en Bergen aan Zee. 

» Zes fotoafdrukken afbeeldende de intocht der Canadezen in 1945 op de 
Ken nemerstraatweg te Alkmaar (in beeldbank RAA003018970 t /m RAA003018975). 

« Serie van twaalf fotokaarten en twee fotoafdrukken (zwart-wit) uit 1939 met als 
onderwerp Nederlandse militairen gemobiliseerd in Alkmaar. Inclusief brief met korte 
biografische schets. 

« Vier fotoafdrukken van circa 1897 - 1918, afbeeldende de mobilisatieperiode te Den 
Helder. Inclusief biografische gegevens. 

« Twee fotoalbums met foto's van de restauratie van de Grote Sint Laurenskerk te 
Alkmaar uit de jaren 1923-1926. De albums bevatten in totaal 111 (deels 
genummerde) fotoafdrukken en een lijst met beschrijvingen, ondertekend door de 
opzichter der restauratiewerken P.J. de Kort (1 jul i 1926). 

» Fotoafdruk van docenten en leerlingen aan de Rijkskweekschool (1949) poserend in 
het Rosarium op het Nassauplein. Met kopie namen van personen en brief met 
herinneringen aan de opleiding. 

« Diverse archiefstukken, kaarten, foto's en een linnen 'vlag' met het wapen van de 
Hondsbossche uit de nalatenschap van opzichter van de Hondsbossche Zeewering, 
polder Het Koegras etc. dhr. H.G.Th. Mann. 

» Eén spoel super8 fi lm, kleur, stom, "brand van de kerk in Oude Niedorp" uit 1977. 
Vervaardiger dhr. A. Smit te Nieuwe Niedorp. 

» Drie dozen krantenfoto's met knipsels als aanvulling op Collectie Hans Koolwijk. 
« Drie foto's uit maart 1943 afbeeldende leden van de Lutherse Jongerenkring Alkmaar. 

De namen staan achterop geschreven. 
» Twee gravures met drie vergezichten, afbeeldende het Hof van Sonoy, Koedijk en 

Haringhuizen in 1726. 



« Prentbriefkaart afbeeldende vermoedelijk de Dorpsstraat in Nieuwe Niedorp. Met 
stempel 1934. 

« Zes prentbriefkaarten afbeeldende Egmond aan Zee en Bergen aan Zee (o.a. 
Straatweg, strand met omroeper, gestrande Katwijker bom, hotel Zeerust). 

» Twee prentbriefkaarten afbeeldende Schagen (Torenstraat, Heerenboschstraat, Stil Ie 
Laan, Oude Slot en de markt). 

» Twee klassenfoto's van de Rijks HBS te Alkmaar. Het betreft dezelfde klas in 1937 en 
1942. Met enkele namen achterop. 

» Fotoafdruk op karton van een poserende groep kinderen en volwassenen vermoedelijk 
op Texel. 

» Prentbriefkaarten in kleur en zwart-wit, betreffende 20 x Bakkum, 5 x Alkmaar, 3 x 
Callantsoog, 2 x Egmond aan Zee, 2 x Onze Lieve Vrouwe ter Nood Heiloo, 13 x 
Bergen (aan Zee), 3 x Camperduin, 3 x Texel, 3 x Castricum, 1 x Den Helder, 4 x 
Schoorl, 1 x Groet. Plus foto familie in Den Helder. 

» CD-Rom bevattende 48 digitale foto's van het interieur en exterieur van het 
Regionaal Archief Alkmaar aan de Bergerweg. 

» Twee miniatuurfoto's afbeeldende een meisje in bakkerskleding en twee kinderen op 
een stoel. Met onderschrift 'Chocolade H. Ringers'. 

« Portretten van Jan Jimmink, Grietje van der Oord, Cornell's Blaauboer en Maartje 
Jimmink. 



Bijlage 7 Ontsloten beeldmateriaal in 2014 

In het digitale beheersysteem Memorix Maior worden gedigitaliseerde of digitale 
afbeeldingen beheerd. Aan deze beelden kan een beschrijving worden toegekend, waarna 
deze na publicatie te zien is op de beeldbank. In 2014 zijn in totaal circa 1.850 
afbeeldingen beschreven, door medewerkers, stagiaires en vrijwilligers: 

Collectie Regionaal Archief Alkmaar: circa 150 
Fotocollectie Monumentenzorg gemeente Alkmaar: circa 250 
Gemeentelijke fotocollectie Nieuwe Niedorp: circa 150 
Gemeentelijke fotocollectie Bergen NH: circa 150 
Collectie prentbriefkaarten: circa 200 
Collectie Historische Vereniging Sint Pancras: circa 100 
Collectie Historische Vereniging Callantsoog: circa 200 
Collectie Historische Vereniging Schagen: circa 90 
Collectie Glasplaatnegatieven Den Helder: circa 400 
Collectie JosPé: circa 65 

Bijlage 8 Aanwinsten bibliotheek in 2014 

De bibliotheekcollectie werd aangevuld met 438 uitgaven, waarvan 163 door aankoop en 
275 door schenking. 

245 aanwinsten betreffen de geschiedenis van de regio. 
25 kinderboeken van de Alkmaarse uitgeverij Kluitman zijn afkomstig van particulieren. 

168 aanwinsten betreffen onderwerpen die van belang zijn bij regionaal-historisch en 
genealogisch onderzoek, zoals de Tachtigjarige Oorlog, de Tweede Wereldoorlog, 
waterstaatsgeschiedenis, naamkunde, cartografie, monumenten en historisch erfgoed. 

Alle aanwinsten zijn beschreven in de bibliotheekcatalogus. 

De Koninklijke Bibliotheek schonk circa 1000 kinderboeken van Uitgeverij Kluitman. Deze 
titels zijn nog niet in de catalogus opgenomen. 



Bijlage 9 Overzicht 

Fysiek bezoek 
Geraadpleegde archieven in de studiezaal 
Van de ruim 1.000 aanwezige archieven zijn in 2014 uit circa 360 archieven stukken 
aangevraagd. In totaal gaat het om bijna 7.000 aanvragen, waarvan vooral archieven die 
veel genealogische gegevens bevatten, zoals de notariële archieven en oud-rechterlijke en 
weeskamerarchieven. Ook is er veel aangevraagd uit de oudere gemeentearchieven. Doordat 
er steeds meer recentere gemeentearchieven overgedragen zijn, zien we een frequente 
raadpleging van deze archieven door de gemeentelijke administraties zelf. 

Educatie 

Cursussen en workshops 
Overzicht van de cursussen en workshops bij en door het Regionaal Archief, en het aantal 
deelnemers. 

» Introductiemiddagen, totaal 56 deelnemers. 
» Genealogisch spreekuur, totaal 18 deelnemers. 
» Cursus lezen van oud schrift voor beginners. Totaal 20 deelnemers. 
» Cursus lezen van oud schrift voor gevorderden. Totaal 8 deelnemers. 
« Workshop regionaal-historisch onderzoek. Totaal 10 deelnemers. 
» Workshops genealogie in samenwerking met KopGroep Bibliotheken en Bibliotheek 

Kennemerwaard (Limmen, Schoorl, Schagen, Heerhugowaard). Totaal 60 deelnemers. 

Scholen 

Overzicht van de scholen uit het basis en middelbaar onderwijs die een bezoek brachten aan 
het Regionaal Archief. 

« Het Regionaal Archief ontving 191 middelbare scholieren van onder meer het 
Murmellius Gymnasium, de Berger Scholengemeenschap en het Regius College 
Schagen. Zij werden geholpen bij bijvoorbeeld het schrijven van een profielwerkstuk. 

» Het Regionaal Archief ontving 474 basisschoolleerlingen. 

Digitalisering 

Kranten 
De meeste van onderstaande titels zijn in 2014 beschikbaar gekomen voor raadpleging via de 
website. Op al deze titels, behalve de Uitkijkpost, geldt een auteursrechtelijke beperking van 
zeventig jaar: 

» ALkmaarsche Courant 
1940 - 1942; 1946 - 1960 (43.000 pagina's) 

» Dagblad voor Noord-Holland: ALkmaarsche editie 
1942 - 1945 (2.206 pagina's) 

* Nieuw Noordhollandsch Dagblad: voor Alkmaar en omgeving 
1945 - 1947 (3.532 pagina's) 
1949 - 1952 (7.138 pagina's) 
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« NoordhoLlands Dagblad: dagblad voor Alkmaar en omgeving 
1952 - 1970 (74.410 pagina's) 

« Uitkijkpost: nieuwsblad voor Heiloo e.o. 
1952 (16 pagina's) 
1955 - 2008 (34.826 pagina's) 

Naar buiten met de collectie 

Lezingen 
Voor onderstaande groepen zijn door medewerkers van het Regionaal Archief lezingen gegeven 
op externe locaties. Met ab doel bekendheid te geven aan zowel de instelling zelf ab de 
archieven en collecties. 
Locatie ļ onderwerp Aantal bezoekers 

» Theater De Vest WO I-lezing 45 
» Oud brandweerlieden in Egmond aan Zee 45 
» Bewoners vakantiepark Mooyeveld in Egmond-Binnen 60 
« Beeldbank gemeentelijke fotocollectie in Nieuwe Niedorp 160 
» Bibliotheek Egmond aan den Hoef 60 

Onderstaande lezingen hebben plaatsgevonden in het kader van het Alkmaars Historisch Café. 
Locatie I onderwerp Aantal bezoekers 

« Bestaat West-Friesland wel 45 
« Van Oostsanen, de eerste Hollandse meester 70 
« Melchert Schuurman, een muziekleven in dienst 

van de NSB en Waffen-SS 85 
« Kaas, concurrentie en waterstaat 50 
» Buiten schot, Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 50 
« Koning Willem I, Oranjevorst in tijden van revolutie 

en oorlog 60 

Rondleidingen 
ĩn 2014 hebben verschillende werkbezoeken plaatsgevonden en ontvingen we 50 

gemeenteambtenaren uit Den Helder (20) en Bergen (30). Tevens hebben er verschillende 

bijeenkomsten plaatsgevonden in het kader van de ontwikkeling van het e-depot en 

metadatamodellen
22

. 

Daarnaast zijn verschillende gezebchappen rondgeleid door studiezaal, depot en 

expositieruimtes van het Regionaal Archief: 

Gezelschap Aantal bezoekers 

« Platform Erfgoed Heerhugowaard 6 

» 2 x Vrouwen van Nu 43 

» 3 x Historische vereniging 'De Zijpe' (inclusief cursus) 35 

« Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) 

afdeling Oostelijk West-Friesland 18 

« Seniorenconvent Alkmaar 20 

:

 Zie 'E-depoť onder 'Dienstverlening aan overheidspartners' op pagina 6 voor meer informatie. 
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« CNV Onderwijs afdeling Noord-Holland Noord 34 
» Commissie Geschiedschrijving van het Westfries 

Genootschap 5 
* Kern 8 Werkgroep Zomeractiviteiten Heerhugowaard 20 
« GGD Hollands Noorden (Alkmaar) 8 
« Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (WAO) 

afdeling Bergen 15 
« Probusclub Schagen 20 
« Voorjaarsledendag VTHA 35 

Publicaties 
Publicaties door medewerkers van het Regionaal Archief in 2014: 

» Diverse medewerkers: 'Ik was erbij', wekelijkse rubriek in de Alkmaarsche Courant. 
« Mark Alphenaar: Archieven en social media : succes komt niet vanzelf. In : 

Archievenblad, jaargang 118 (2014), nummer 8, pagina 22-25. 
» Jesse van Dijl e.a.: Helder Den Helder: foto's van de oude stad 1910-1938. - Alkmaar 

: Regionaal Archief Alkmaar, 2014. - 159 pagina's. 
« Tessa S. Free: Archiefwetenschappelijke paradigma's in de praktijk van het 

Nederlandse archievenveld. - Amsterdam : Free, 2014. - 81 pagina's. - Masterscriptie 
Archiefwetenschap, Universiteit van Amsterdam. 

Gepubliceerde onderzoeken 
Diverse bezoekers publiceerden onderzoeken waarbij gebruik werd gemaakt van de archieven 
en collecties van het Regionaal Archief Alkmaar. Naast vele artikelen in de tijdschriften van 
de historische en genealogische verenigingen verschenen de volgende publicaties: 

» 300 jaar Dappers in SchoorL f Henk Burgering. - SchoorL: Henk Burgering, 2014. - 84 
pagina's. 

« Autobusdiensten in Noord-Holland, boven het Noordzeekanaal f Jan Duinmaijer. -
Hoorn : Jan Duinmaijer, 2013. - [256] pagina's. 

» Bij het 75ste ziekentriduum op Kapel: een korte historie ļ W.A.M. Admiraal. - Heiloo 
: R.K. Parochiebestuur, 2014. - 32 pagina's. - Geschiedenis van de driedaagse 
kerkelijke viering voor zieken en invaliden op Kapel bij Onze Lieve Vrouw ter Nood, 
Heiloo. 

» Een buurt ontspoord : een onderzoek naar de wijze waarop de Spoorbuurt de 
saneringsplannen overleefde ļ John Groen. - [Alkmaar] : John Groen, 2014. - 19 
pagina's. - Scriptie onderzoekswerkgroep Moderne Geschiedenis, Universiteit van 
Amsterdam. 

» Delft gezien door de ogen van het Delftse geslacht Stuijling ļ door J.W. Stolk. -
[Plaats van uitgave niet vastgesteld] : J.W. Stolk, 2014. - 257 pagina's. - Bevat 
informatie over de Alkmaarse tak Stuylingh. 

« Den Helder in de jaren '50 ļ Marinus Vermooten. - [Den Helder: Marinus Vermooten, 
2014]. - 435 pagina's. 

» Digitale lesbrief oorlogsmonument Harddraverslaan : handleiding voor de docent. -
Alkmaar: 5 Mei Comité, 2014. - 3 pagina's + usb-kaart. - Samengesteld met 
medewerking van het Regionaal Archief Alkmaar. 



» Door de paus uit Langedijk verdreven : de geschiedenis van Sint Pontianus van Broek 
I Theo Ettema. - [Plaats van uitgave niet vastgesteld] : Theo Ettema, [2014]. - 248 
pagina's. - Beschrijving van Pontianus van Spoleto, patroon van de kerk en van het 
dorp Broek op Langedijk. 

« Driessen Aerospace : van loodgieter tot wereldspeler, 1938-2008 Į samenstelling en 
redactie Peter van Tr igt ; eindredactie Jolanda van der Toorn-Hoeksma. - Edam : 
Orange House, 2014. - 439 pagina's. - Het bedrijf is gevestigd in Limmen. 

« Duinvermaak, al meer dan 100 jaar! : geschiedenis van Duinvermaak in woord en 
beeld ļ met bijdragen van Theo de Graaff ... [en anderen]. - Bergen : Duinvermaak, 
2014. - 21 pagina's. 

» De familie Zuurbier: het begon in de Schermer f samengesteld door Simon Zuurbier. 
- Castricum : Simon Zuurbier, 2014 (SchoorL: Pirola). - 344 pagina's. 

» Het geheim van Kluitman : 150 jaar geschiedenis van een uitgeverij, 1864-2014 ļ 
met bijdragen van Marnix Croes, Berry Dongelmans, Janneke van der Veer... [en 
anderen]. - Alkmaar: Kluitman, 2014. - 360 pagina's. 

» Genealogie van de familie Bleeker uit Eenigenburg ļ door Wim Nypels; tekeningen 
Ton Schotten. - [Plaats van uitgave niet vastgesteld] : J.W.A.M. Nypels, 2014. - 193 
pagina's. 

« Genealogische overzicht van de familie van Toontje Poland 1796-1857 : zijn 
voorouders en zijn dochters Į Ank Poland. - Leiden : Ank Poland, 2014. - 60 pagina's 
+ 1 bijlage. 

» De historie van AFC'34 f door Gerard Krom. - Alkmaar: AFC'34, 2014. - 245 pagina's. 
» Historisch onderzoek Langhuis Kreil 28, Barsingerhorn ļ J. van Lunsen. -

[Schoorldam] : J. van Lunsen, 2014. - 19 pagina's. 
« Honderd jaar winkelen in de Stationsstraat in Bergen NH ļ Frits David Zeiler. -

Bergen : Boekhandel Thomas, 2014 (Schoorl: Pirola). - 32 pagina's. 
« Houtzaagmolen De Drie Gebroeders uit West-Graftdijk afgebeeld op een tabaksdoos 

uit 1836 I Leo den Engelse. - In: Molinologie, nummer 42 (2014), pagina 21-29. 
« Husidina : geschiedenis van Huisduinen en Den Helder tot 1814 I Jan T. Bremer. -

Den Helder: Helderse Historische Vereniging, 2014 (Schoorl: ňrola). - 352 pagina's. 
« Ich, Felder: Dichter und Rebell ļ Herausgeber Ulrike Längler, Jürgen Thaler. -

Bregenz : Vorarlberg Museum, 2014. - 329 pagina's. - Betreft de Oostenrijkse 
schrijver Franz Michael Felder (1839-1869). - Uitgegeven bij de tentoonstelling, 
Bregenz, juni-november 2014. 

« Het land achter de Hondsbossche : een cultuurhistorisch monument ļ William 
Siewertsen ; in samenwerking met Piet Glas. - [Plaats van uitgave niet vastgesteld] : 
W. Siewertsen, 2014 (Schoorl: Pirola). - 242 pagina's. 

» Levenstekens : gekaapte brieven uit het Rampjaar 1672 f door Judith Brouwer. -
Hilversum : Verloren, 2014. - 352 pagina's. - Ook verschenen als proefschrift 
Groningen, 2013. 

« Mysteries rond de Meester van Alkmaar Ã 'De zeven werken van barmhartigheid', 
1504 I S.G. Bleichrodt-Vegter. - [Alkmaar] : Netty Bleichrodt-Vegter, 2014. - 111 
bladen. - Masterscriptie, Universiteit van Amsterdam, 2012. 

» Onder "De Houtmarkt" : opgravingen bij Laat f Bloemstraat in 1998 en 1999 (98BL0, 
99BL0) I Peter Bitter en Guus van den Berg ; met medewerking van Rob Roedema ... 
[en anderen]. - Alkmaar: Gemeente Alkmaar, Monumentenzorg en Archeologie, 
2014. - 277 pagina's. - (Rapporten over de Alkmaarse monumentenzorg en 
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archeologie [RAMA] ; 18) 
« Het Oude Hof in Bergen : inspiratie, kunst, kennis en natuur ļ auteurs: Marleen 

Bouma-Kalshoven ... [en anderen]. - Wormerveer: Uitgeverij Noord-Holland, 2014. -
125 pagina's. - Uitgegeven bij de tentoonstelling 'Inspiratie; kunst, kennis en 
natuur' in Kranenburgh, Bergen, april-juni 2014. 

» Over pastoors, polderjongens en parochianen : de geschiedenis en verhalen rond de 
Spoorbuurtkerk in Anna Paulowna van circa 1866 tot heden ļ door Hans Kapiteijn en 
Jos van Kuijeren ; [omslagillustratie door Jos Groneschild]. - [Anna Paulowna : H. 
Kapiteijn, 2014]. - 212 pagina's. 

» 'Pantsers stooten door, stuka's vallen aan': Melchert Schuurman : een muziekleven in 
dienst van de NSB en de Waffen-SS ļ Gerrit Valk. - [Amsterdam] : Boom, 2014. - 191 
pagina's. - Biografie van de Alkmaarse componist en muziekleraar Melchert 
Schuurman (1900-1967). 

» Parenteel en geschiedenis van de familie Roodenburch - Rodenburg, Noord-Holland ļ 
Tiny Rodenburg. - Bergen : Tiny Rodenburg, 2014. - 302 pagina's. 

» La pointe et ľombre : dessins nordiques du musée de Grenoble, XVIe-XVIIIe siècle V 
David Mandrella. - Paris : Somogy editions ďart, 2014. - Overzicht van Hollandse, 
Vlaamse en Duitse kunstenaars uit de 16e-18e eeuw in het Musée de Grenoble. -
Uitgegeven bij de tentoonstelling, maart-juni 2014. - Een schilderij van Hendrick 
Bloemaert (1601-1672) bevindt zich in de Corneliuskerk, Limmen. 

» De polsstokbriefjes van Alkmaar: topstuk Į Arjan Nobel. - In : Holland : historisch 
tijdschrift, jaargang 46 (2014), nummer 2, pagina 86-87. 

» René Descartes in Egmond 1643-1649 ļ Peter J.H. van den Berg. - Egmond-Binnen : 
BP, 2014. - 157 pagina's. 

» Scheurbuik en pest: enige recepten geplukt uit het memorie-boek van Reijer 
Gerritssoon f verzorgd door Eric van der Wal. - Bergen : Eric van der Wal, 2014. - 13 
pagina's. - Het memorieboek bevindt zich in het Archief van de gemeente Bergen 
(1464-1813), inventarisnummer 2. 

» De schilder Alexander Kläzener en de Sint Laurentiuskerk te Alkmaar ļ G. van Kleef. -
Alkmaar: G. van Kleef, 2014. - 12 pagina's. 

« De stad, het vuil en de beerput: een archeologisch-historische studie naar de 
opkomst, verbreiding en neergang van de beerput in stedelijke context (13de tot 
18de eeuw) ļ Roos van Oosten. - Leiden : Roos van Oosten, 2014. - 335 pagina's. -
Proefschrift Leiden. - Studie over de stedelijke hygiënische infrastructuur, aan de 
hand van onderzoek in Alkmaar, Haarlem, Leiden, Dordrecht, Deventer, Amersfoort 
en Den Bosch. 

» Theo Colenbrander, 1841-1930 ļ Arno Weltens ; met een bijdrage van Willemijn 
Lindenhovius ; redactie Annemiek Rens, Willemijn Lindenhovius. - Assen : Drents 
Museum, 2014. - Zwolle : WBooks. - 143 pagina's. - Uitgegeven bij de 
tentoonstelling, Drents Museum, Assen, maart-september 2014. - Theo Colenbrander 
leverde een bijdrage aan het Album Amicorum voor A.L.G. Bosboom-Toussaint. 

» Toerisme in Egmond aan Zee : de totstandkoming en de toekomst ļ Florian 
Willemssen, Justin van Schepen. - Alkmaar: Willemssen/Van Schepen, 2014. - 28 
pagina's. - Profielwerkstuk Murmellius Gymnasium, Alkmaar. 

* De Westfriese familie Aaij ļ Aay Į Aey ļ Aeij f Aai ļ Aij ļ Ai ļ Ei : de Winkelder, 
Bovenkarspelder, Hensbroeker en Ilpendammer tak ļ [P.D. Aaij]. - [Plaats van 
uitgave niet vastgesteld] : [P.D. Aaij], 2014. - 126 pagina's. 

« De eerste editie van het Alkmaarse Shuffle Magazine. 
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Samenwerken 

Samenwerken met cultuur en erfgoedpartners 
In 2014 zijn in samenwerking met en voor een aantal historische verenigingen lezingen 
georganiseerd. Veelal leden van de verenigingen bezoeken deze bijeenkomsten. 
Gezelschap Aantal bezoekers 

« Historische Vereniging Bergen 180 
» Historische Vereniging Koedijk 35 
» Historische Vereniging Sint Pancras 50 
» 2x Helderse Historische Vereniging 300 
» Stichting Historisch Egmond 120 

Medewerking aan publiekspresentaties 
Het Regionaal Archief werkte mee aan de realisatie van de volgende tentoonstellingen door 
middel van bruiklenen: 

» Tentoonstelling 'De natte handelsoorlog rond de drooglegging van De Waert', 
Poldermuseum Heerhugowaard, 1 april -10 november 2014. 

« Tentoonstelling 'Voetbalhelden van Kluitman', Stedelijk Museum Alkmaar, 30 
augustus 2014 - 1 februari 2015. 

» Voor het Raadhuis in De Rijp is een replica vervaardigd van de eerste druk uit 1649 
van de Kleyne chronycke van Leeghwater, ter gelegenheid van de renovatie van het 
Raadhuis voor Kom'ngsdag. 

» Tentoonstelling, 'De Groote oorlog en het kleine dorp', Museum Het Sterkenhuis te 
Bergen NH, 17 mei 2014 - 30 november 2014. 

» Tentoonstelling 'De andere kant van Jaap Min', Oude Ursulinenkapel aan de Nesdijk 
te Bergen NH, oktober 2014. 

« Tentoonstelling 'Inspiratie, de Hollandse buitenplaats en haar invloed', Museum 
Kranenburgh te Bergen NH. 

Het Regionaal Archief werkte mee aan de realisatie van de volgende tentoonstellingen door 
middel van het leveren van digitale afbeeldingen: 

« Noord-Holland Biënnale (NHBNL) in Alkmaar en Den Helder. 
» Kunstzesdaagse op het GGZ-terrein te Heiloo. 
» Tentoonstelling 'De Alkmaarse Vrouw' in het Stedelijk Museum Alkmaar. 
« Digitale historische route door VVV Hart van NH. 
» Tentoonstelling 'Willem van Oranje' in Prinsenhofmuseum te Delft. 
» 'Naar de boeren! Kinderevacuaties in de hongerwinter' in het Verzetsmuseum te 

Amsterdam. 
» 'Op Reis' in de bibliotheek van Egmond (door Stichting Historisch Egmond). 
» De virtuele Oculus Rift - ride door de binnenstad van Alkmaar door NMTrix Studio's. 
» Citytrip Alkmaar. 
« Open Dag boerderij Nijenburg te Heiloo door Cultuurcompagnie NH. 



Representatie 

» Alkmaarse Historische Reeks van de Stichting Alkmaarse Historische Publicaties 
Paul Post heeft zitting in het bestuur van de stichting. 

« Commissie Geschiedschrijving van het Westfries Genootschap 
Harry de Raad heeft zitting in deze commissie. 

« Historisch Platform van de Historische Vereniging Alkmaar 
Jan van Baar heeft zitting in deze werkgroep, die een educatief pakket voor de 
laagste klassen van het voortgezet onderwijs samenstelt (Alkmaar in de klas). 

« Werkgroep Cultuur Primair en brochure Formule C 
Jan van Baar heeft zitting in deze werkgroep, waarin onder auspiciën van Artiance 
alle cultuurhistorische instellingen van Alkmaar zitting hebben. De werkgroep richic 
zich op cultuureducatie in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs in 
Alkmaar, Graft-De Rijp en Bergen. In de brochure wordt al het aanbod gebundeld. 

» Memorix Gebruikersvereniging (Picturae Heiloo) 
Mark Alphenaar en Jesse van Dijl namen deel aan de gebruikersdag. 

» Archiefbibliothecarissen Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht 
Marijke Joustra en Renate Meijer hebben zitting in dit overleg. 

» Kring van Archivarissen in Noord-Holland (KANH) 
Paul Post heeft zitting in het bestuur. 

« Stichting UIT-IN-ALKMAAR 
Paul Post heeft zitting in het bestuur van dit samenwerkingsverband van culturele 
instellingen in Alkmaar. 

« Werkgroep Cultuurhistorie van de Stichting UIT-IN-ALKMAAR 
Harry de Raad participeert in deze werkgroep, die onder meer verantwoordelijk is 
voor de organisatie van de lezingencyclus in het kader van het Alkmaars Historisch 

» Platform Erfgoed Heerhugowaard 
Harry de Raad neemt deel aan de vergaderingen van dit platform. 

» Platform Erfgoed Bergen 
Harry de Raad neemt deel aan de vergaderingen van dit platform. 

« Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) 
Tessa Free had tot oktober 2014 zitting in het bestuur, heeft zitting in het bestuur 
van KVAN-SNAAI, is redactielid van het KVAN-Archievenblad en neemt deel aan de 
commissies Lobby en Onderwijs. 

» Vereniging Topografisch-Historische Atlas (VTHA) 
Jesse van Dijl en Tessa Free nemen deel aan de voorjaarsledendag, waarvan het 
Regionaal Archief gastheer was. Jesse van Dijl neemt tevens deel aan de 
najaarsledendag, waar hij een presentatie hield. 

« Tijdschrift Geestgronden van Stichting Historisch Egmond 
Jesse van Dijl is redactielid. 

« Platform Archiefrestauratoren Noord-Holland, Zuid-Holland, Brabant en Utrecht 
Benita Jansma neemt deel aan vergaderingen van dit platform. 

Zie ook 'Lezingen' onder 'Naar buiten met de collectie' (Dienstverlening aan publiek) op pagina 21. 

Café. 
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