J A A R V E R S L A G 2016

Secretaris
Toen ik op 28 maart 2016 officieel als secretaris zitting mocht nemen in het bestuur van de
HVM, gingen mijn gedachten terug naar het begin van de HVM in 1983. De computer had
zijn intrede gedaan, echter de schrijfmachine was nog niet uit beeld. De focus lag op het
verzamelen van verhalen voor de Historische Schetsen en het werven van leden. Intussen is
er veel veranderd. Ook aan de HVM is het digitale tijdperk niet voorbijgegaan. Ik heb dan ook
een aantal uren bij onze vorige secretaris Theo Vroon doorgebracht, die met veel geduld mij
de computergeheimen bijbracht. Waar vroeger alles op een PC bij het bestuur thuis lag
opgeslagen, beschikt de HVM nu over twee grote computers en loopt alle digitale verkeer via
een provider. Intussen snap ik waarom het secretariaat bijna niet te combineren valt met
dagelijkse werkzaamheden, zeker niet als je ook nog, net als Theo, nachtdiensten moet
draaien. In het kort komt het erop neer dat onze vereniging, die zoveel mogelijk de historie
van Maassluis wil uitdragen, niet meer is weg te denken uit de culturele en sociale
samenleving van Maassluis. Ik ben dan ook dagelijks bezig om alle contacten
mededelingen/vragen binnen de HVM coördineren. Dankzij een laptop is veel mogelijk. Wel
ontzettend leuk om te doen, zeker met het huidige bestuur. Jammer dat we nog geen eigen
betaalbare ruimte hebben die als thuisbasis kan dienen. Maar dat wordt hard aan gewerkt.
Bestuur
Het bestuur heeft in 2016 in meer dan complete samenstelling gedraaid. In de
laatstgehouden ledenvergadering was de secretaris, dhr. Theo Vroon volgens rooster
aftredend. Dhr. Vroon stelde zich niet verkiesbaar. In zijn plaats werd dhr. Edwin Broekhart
als nieuwe secretaris benoemd. De penningmeester dhr. Arie Blanker trad op eigen verzoek
terug uit het bestuur en hij was niet herkiesbaar. In de persoon van dhr. Wim de Lege heeft
het bestuur een nieuwe penningmeester gevonden.
De bestuurssamenstelling was op 31 december 2016:
Voorzitter: Dhr. Gertjan van de Velden
Vicevoorzitter: Dhr. Kees Tempelaars
Secretaris: Dhr. Edwin Broekhart
Tweede secretaris, PR en communicatie: Mw. Hetty Baart
Penningmeester en ledenadministratie: Dhr. Wim de Lege
Tijdens de bestuursvergaderingen wordt het bestuur bijgestaan door de adviseurs Hans
Eijsackers en Ineke Vink.
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Algemene Zaken
Bestuursvergaderingen.
Het bestuur heeft 8 keer een vergadering gehouden. Omdat er tussen een paar
vergaderingen te grote tijdsperioden zaten is besloten is om het aantal vergaderingen naar
11 op te voeren.
Promotiekleding.
Het bestuur heeft eind 2016, na uitgebreid offertes te hebben bestudeerd, besloten om
promotiekleding voor de HVM aan te schaffen. Op moment van dit schrijven, februari 2017,
wordt een laatste zogenaamde pas-ronde gehouden, om er zeker van te zijn dat de juiste
maten van een Soft Shelljas en Poloshirt wordt aangekocht.
Aankleding Kraam.
Ook aan de aankleding van de kraam, onder andere aanwezig op de Furieade,
Sleepvaartdag en de Boekenmarkt, zal ruimschoots aandacht worden besteed. Het een en
ander houdt ook verband dat het bestuur het werven van leden bovenaan haar
prioriteitenlijstje heeft staan.
Dodenherdenking en Herdenking zeevarenden.
Bij deze twee herdenkingen was het voltallig bestuur met adviseurs aanwezig.
HizzQuiz.
Ook in 2016 zijn er twee Historische Quizen in Grandcafé De Waker aan de Markt
gehouden. Aan belangstelling heeft deze activiteit niet te klagen. Beide avonden werden
gehouden met een maximaal aantal deelnemers.
Culturele BBQ.
Door de Culturele Raad werd in mei 2016 een culturele BBQ gehouden, waaraan ook
bestuursleden van de HVM hebben deelgenomen.
Midden-Delfland vereniging.
Deze vereniging hield in september 2016 een bijeenkomst voor alle culturele instellingen in
het Midden-Delfland gebied. De bedoeling was dat alle deelnemende instellingen met elkaar
kennis zouden maken. Een soort netwerkbijeenkomst eigenlijk. Door middel van 10-minutengesprekken en een hapje en een drankje, is dat ruimschoots gelukt.
Kindermonumentendag.
Op 9 september werd, voorafgaande aan de Open monumentendag, een
kindermonumentendag gehouden. Gestart werd vanuit de Groote Kerk met de groep 7 van
alle scholen uit Maassluis. Zij liepen onder begeleiding van leerkrachten via een aantal
historische punten, bemand door totaal 8 stadsgidsen van onze vereniging. Een enorm
succes dat zeker een vervolg zal krijgen. Totaal liepen 300 kinderen mee.
Huisvesting.
Het is reeds een lang gekoesterde wens om over een ruime vergader- en archiefruimte te
beschikken. Ook een tentoonstellingsruimte, historisch infopunt, historisch café en winkeltje
vallen onder deze wens. Naast de uitstraling van de HVM staat ook dit punt hoog op de
agenda. Werk in uitvoering is niet overdreven gesteld.
Historische brievenbus.
Medio 2016 was de historische brievenbus, naast het Sleepvaartmuseum, aan een grondige
onderhoudsbeurt toe. Het schildersbedrijf Chris van Eijmeren was rond die tijd bezig met het
onderhoud van het Sleepvaartmuseum. Via een lid van de HVM werden de schilders
benaderd om belangeloos de brievenbus mee te nemen in hun werkzaamheden. En zo
geschiedde, wat inhield dat de vereniging het begrote bedrag uitspaarde en aan
promotiekleding kon besteden.
Culturele prijs Maassluis.
Na afloop van de op 29 september gehouden Historische Avond ontving Ineke Vink van de
Culturele Raad, voor haar tomeloze inzet voor de HVM, de Culturele prijs Maassluis,
uitgereikt door burgemeester Haan.
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Gesprekken met politieke partijen.
Voorzitter en vicevoorzitter zijn door lokale politieke partijen uitgenodigd om te komen praten
over zaken die de HVM bezighouden.
Student geschiedenis.
Het bestuur onderhoudt kontakten met een student geschiedenis. De insteek is om jongeren
voor de geschiedenis van onze stad enthousiast te maken.
HVM-Collectiebank.
Eind 2016 hebben onze vrijwilligers de 7.000e foto op de collectiebank geplaatst. Het
volgende streven is het aantal van 10.000 te bereiken.
Uitgifte boekje Henk Fortuin.
Met de uitgifte van Historische Schetsen nummer 69 werd ook een boekje van de werken
van Henk Fortuin gratis mee geleverd. Het boekje is door medewerkers van de HVM
vormgegeven en samengesteld en bekostigd door de Stichting Henk Fortuin.
Lancering Digitaal boek.
Ook eind 2016 is een schrijven van Harry van Ettinger, over zijn jeugd in Maassluis in de
jaren ’30, in een digitaal boek gegoten en gepubliceerd op de website van de vereniging. In
de Historische Schetsen is hieraan ook aandacht besteed, met gevolg dat het boek
menigmaal is gedownload.
Kerstborrel.
Op 15 december werd het historisch jaar afgesloten met de traditionele kerstborrel. De
drukbezochte bijeenkomst werd, zoals gewoonlijk, als zeer prettig ervaren.
Commissie Historie Maassluis
De Commissie Historie Maassluis o.l.v. Ineke Vink vergaderde dit jaar 9 maal. Op de
vergaderingen worden kennis en ervaringen uitgewisseld over de diverse onderzoeken en
werkzaamheden die eenieder voor de vereniging verricht. De commissie bestond op 31 dec.
2016 uit de volgende actieve leden: Arie Blanker, Rien de Braber, Edwin Broekhart, Wim
Duijvestijn, Jan van Gelderen, Freek Goos, Henk van den Hoek, Rien Koene, Rien Luijten,
Jaap van der Sar, Kees van der Sar, Jan Schakel, Ineke Vink, Dick van Wassenaar en Henk
Wigt.
Redactiecommissie.
De redactiecommissie bestond op 31 december uit Rien Luijten, Jan Schakel, Ineke Vink en
Dick van Wassenaar. Ineke Vink is hoofdredacteur, Jan Schakel ondersteunt o.a. in het
aanleveren van diverse Schetsjes, Dick van Wassenaar neemt de samenstelling van de
kalender en de jaarrubriek voor zijn rekening, Rien Luijten adviseert waar nodig, op grond
van zijn lange ervaring. De redactie werd in 2016 ondersteund door 3 lay-out vormgevers:
Kees Broere, Freek Goos, Gertjan van de Velden. Artikelen voor de boekjes werden
aangeleverd door de leden van Commissie Historie. Verder zijn er diverse leden en nietleden die op onregelmatige basis advies gaven, artikelen instuurden, onderzoek deden en
andere hand- en spandiensten verleenden, uit zichzelf of op verzoek.
Projectgroep Canon.
Eind 2014 is deze projectgroep gestart en bestond op 31 december 2016 uit Edwin
Broekhart, Jan Schakel en Ineke Vink. In 2015 is onderzoek gedaan naar alles wat met het
samenstellen van een canon samenhangt: eisen, inhoud, omvang, aanpak, samenstelling,
vormgeving, etc. In 2016 zijn de bijna alle vensters in concept gereedgekomen. Er zijn foto’s
bijgezocht en bronnen. Er zijn plannen gemaakt voor de vulling van de website en de uitgave
van een boek. In 2017 wordt de afronding van het project en de presentatie verwacht. De
klankbordgroep is dit jaar tweemaal bij elkaar geweest. Marloes Wellenberg van het
Erfgoedhuis Zuid-Holland en David van der Houwen, ex-wethouder cultuur, voorzagen de
eerste conceptvensters van kritische noten en aanwijzingen waarna ze definitief zijn
gemaakt.
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Werkgroep Indexering.
Deze werkgroep, bestaande uit Henk Wigt, is dit jaar overgeheveld naar de Commissie
Collecties.
Producten.
*Dit jaar zijn Historische Schetsen nr. 68 en 69 verschenen. Aan beide boekjes is een nieuwe
rubriek toegevoegd waardoor het boekje weer 16 pagina’s dikker is geworden: 96 pagina’s. In
het meiboekje stonden historische beschouwingen van actuele gebeurtenissen uit 2015. In
het novemberboekje stond een actualiteitenrubriek over 60 jaar geleden.
*Er zijn ongeveer 120 items op voorraad voor publicatie.
*Kalender 2017 is samengesteld met foto’s van straathandelaars.
*Het redactie- en lay-outteam heeft meegewerkt aan de totstandkoming van een boekje over
Henk Fortuin. Als wederdienst kon de HVM alle leden een boekje toesturen.
*Elke 4 weken is een Historisch Schetsje geleverd aan de Schakel, zo mogelijk aansluitend
bij een actualiteit, in totaal 12 maal. In september is gestopt met elke 4 weken een Schetsje
te leveren voor de krant Westland Toen. Voor de website van de WOS, rubriek
streekhistorie, is 4 maal een Schetsje aangeleverd, aansluitend bij een actualiteit.
*Het hele jaar is het Historisch Logboek bijgehouden waarin gedetailleerd alle
gebeurtenissen en veranderingen in Maassluis zijn vastgelegd met de bron voor meer
informatie.
*Er zijn vier Historische Avonden georganiseerd:
- februari: kunst en straatmeubilair in Maassluis (Ineke Vink)
- april:·Vlietlanden (Jacques Moerman). Na de pauze twee films, over de aanleg van de
Foppenplas en Van der Markt, de laatste poldermachinist.
- september: documentaires van ‘De strijd van Maassluis’ aflevering visserij (Bas Booister).
Na de pauze lezing over de visserij door Jan van de Voort van het Museum Vlaardingen.
- november: de berging van de Ping An (Peter Smit)
Commissie Stad & Monument
Ondanks het feit dat er in 2016 geen bijzondere feiten te vermelden zijn, is het voor ‘Stad en
Monument’ een goed jaar geweest.
Stadswandelingen.
Wellicht nog steeds als effect van het feest van 400 zelfstandigheid van Maassluis in 2014,
maar ook door een geslaagde Furieade in oktober 2016, een bezoek van de Spido uit
Rotterdam en de landelijke aankomst van Sinterklaas in de haven van Maassluis in
november, is er een stijging geweest van het aantal stadswandelingen. Zijn er gemiddeld ca.
40 wandelingen per jaar, in 2016 waren het er 57! Daaraan hebben zo’n 850 personen
deelgenomen.
In het kader van de Fortuin-herdenking en –tentoonstelling in het Museum Maassluis werd er
een aanzet gegeven tot een Fortuin-wandeling aan de hand van het eerdergenoemde
verschenen boekje.
Gidsenbestand.
Er waren in 2016 slechts enkele personele wisselingen, waardoor we in dat jaar wederom
over 20 gidsen konden beschikken.
Zoals gebruikelijk vond er een voorjaars- en een najaarsvergadering plaats op
zaterdagochtenden in het Museum Maassluis. In discussie kwam de uitbreiding van de
gidsentaak tot gastheer/-vrouw van de stad in het kader van citypromotie, citymarketing e.d.,
maar daarover werden nog geen afspraken gemaakt.
Cursus ‘Ervaar Maassluis!’
Was de vorige ‘gidsencursus’ gehouden in het voorjaar van 2015, een nieuwe cursus werd
gepland voor het voorjaar van 2017. Daarbij werd de naam aan de lokale ontwikkelingen
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aangepast tot ‘HVM-cursus Ervaar Maassluis!’ en was zij in eerste instantie bedoeld voor in
de stad geïnteresseerden, en in mindere mate voor uitbreiding van het gidsenbestand.
Commissie naamgeving.
De voorlopig laatste discussie over naamgeving van straten in 2014-2015 betrof de nieuwe
wijk ‘Wilgenrijk’ in de Dijkpolder. In 2016 was daarover, naast de reguliere vergadering,
slechts incidentele mailwisseling nodig, omdat de straatnamen al door de Commissie waren
uitgekozen en aan het College van B & W aangeboden. In deze commissie zit de
burgemeester, een ambtenaar stadsontwikkeling en -historie, namens de HVM Dick van
Wassenaar en Hans Eijsackers. De commissie wordt geassisteerd door een ambtelijk
secretaris.
Historische Polderwandelingen.
Rob Houweling en Wim den Oudsten hebben, namens de Historische Vereniging Maassluis,
een aantal wandelingen langs de Weverskade en de Zuidbuurt georganiseerd. Als gids trad
op Frits van Ooststroom, boerderijenkenner bij uitstek.
Enkele HVM-gidsen zullen opgeleid worden om zijn expertise over te nemen en uit te
dragen.
Commissie Collecties HVM
Werkruimte.
De Commissie Collecties HVM beheert het beeld- en woordmateriaal van de HVM. Een
enthousiaste groep vrijwilligers verricht werkzaamheden die uiteenlopen van archiveren,
digitaliseren van beeldmateriaal, inrichten en in stand houden van de HVM-website tot het in
beeld brengen van de ontwikkeling van en gebeurtenissen in Maassluis. De beschikbare
ruimte is nauwelijks genoeg voor de werkzaamheden die deze groep vrijwilligers uitvoeren.
Eind 2016 is afgesproken dat we een tweetal archiefkasten op de educatiezolder kunnen
plaatsen. Dat verschaft een beetje extra ruimte. Een fatsoenlijke ontvangstruimte voor onze
cliënten is nog steeds een grote wens.
Hoffotografen.
Naast de beeldbankbeheerders, archiefbeheerders en digitaliseerders maken ook de HVMhoffotografen deel uit van deze commissie. Op regelmatige basis leggen zij alle
veranderingen in Maassluis op beeld vast voor het HVM-archief. In 2015 volgden zij zo’n 30
projecten in en rond Maassluis, variërend van de reconstructie van kademuren, bruggen en
het opknappen van straten. Een klein deel van de door hen is op de HVM-Collectiebank te
bewonderen.
Collectiebank.
-Dankzij de steun van de heer Berry Uilkema van Wedomedia B.V. beschikt de HVM over
een online historische beeldbank waar we onze (media)bestanden kunnen beheren en, veel
belangrijker, kunnen tonen. Met de ontwikkeling van de ‘collectiebank.nl’ levert Wedomedia
een belangrijke bijdrage aan het behoud van ons erfgoed door inzet van middelen en
expertise op het gebied van digitale beeldarchivering.
-De HVM-Collectiebank is verder gevuld en bevat per 31 december 2016 naast 7.445 foto’s,
uit het verleden ook 2.024 foto’s die een beeld schetsen van het meer recente verleden
(vanaf 2012 tot nu).
-Maar dat is niet alles. Belangstellenden kunnen ook alle Historische Schetsten van en over
Maassluis tot en met jaargang 2014 bekijken en, indien gewenst, downloaden.
-De filmcollectie is nog niet uitgebreid en bevat nog steeds 14 films. Wel zijn er plannen
gemaakt en deels uitgevoerd, om oude fragmenten van vele smalfilmmakers te bewerken en
op de Collectiebank te plaatsen.
-De werkzaamheden aan de Wim van der Stelt Collectie gaan onverminderd door en
inmiddels zijn 1430 foto’s uit die verzameling op onze Collectiebank te bewonderen.
-Een nieuwtje vormde de digitale uitgave van het boek ‘Mijn herinneringen’ van Harry van
Ettinger. Ook deze publicatie staat op de Collectiebank en is sinds de lancering al 225
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gedownload. Dankzij dit succes zijn we voornemens om dit in de toekomst vaker uit te
voeren.
Werkgroep Onderzoek Archief HVM.
In het Archief van de HVM bevinden zich heel veel, fragmentarische, gegevens die we nog
moeten ordenen en bestuderen. Maar ook buiten de HVM is nog veel interessants te vinden
(o.a. archief gemeente Maassluis, Stadsarchief Vlaardingen, het archief van het
Hoogheemraadschap van Delfland, het Nationaal Archief, de Koninklijke Bibliotheek). Ideaal
zou zijn dat de HVM alle beschikbare gegevens ordent en bestudeert, daarmee nieuwe
informatie maakt die kennis oplevert, waardoor inzicht ontstaat. Om dit ideaal te
verwezenlijken is het volgende plan uitgewerkt:
Voor elk, voor de historie van Maassluis van belang geacht, onderwerp is een bundel
samengesteld (lees: is een thema bepaald) van de gegevens die tot dusver beschikbaar,
bestudeerd en geanalyseerd zijn. Geen van deze bundels is volledig, de ontbrekende
gegevens worden geduid als ‘witte vlekken’.
Het is de taak van de in december 2016 ingestelde werkgroep Onderzoek Archief HVM om
zich in 2017 op het HVM-Archief te storten om deze klus te klaren. De leden zullen allereerst
orde scheppen in de dossiers en deze schonen. Na afloop van deze uitdagende klus zullen
zij per thema/onderwerp de dan beschikbare gegevens bestuderen en de witte vlekken
trachten in te vullen. Indien nodig voeren zij aanvullend eigen onderzoek uit. In de
afsluitende fase schrijven de leden van de werkgroep artikelen over het thema/onderwerp die
moeten resulteren in HVM-publicaties en/of presentaties voor de Historische Avonden.
Website.
De HVM-website trekt gemiddeld zo’n 30 bezoekers per dag. Op 21 januari waren dat er wel
110. De webmaster kon in 2016 32 nieuwsitems plaatsen die gretig werden gelezen.
Volgens de analyse van Google trekken de ‘Column’ en het ‘Nieuws’ redelijk veel bezoekers.
Postbezorging.
Een aantal malen per jaar moet er post verzonden worden naar de ca. 1250 leden van de
vereniging. Dat was ook in 2016 weer een flinke klus. Er is een grote groep vrijwilligers die
als nijvere postduiven in weer en wind alle post in Maassluis bezorgen en daarmee de HVM
een grote hoeveelheid portokosten bespaart. De supervisie van de distributie is dit jaar in
handen gelegd van Jan Schakel. De novemberverzending van kalender 2017, Historische
Schetsen 69 en het boekje ‘Zo was het Maassluis van Henk Fortuin’ waren een ware
vuurdoop voor hem.
Vraagbaak HVM
De ‘Vraagbaak’ van de HVM wordt onderhouden door Dick van Wassenaar. Hij ontvangt via
verschillende ingangen zoals de HVM-website, de HVM-Collectiebank of Facebook vragen
over de geschiedenis van Maassluis. Het zijn vragen van het type Wie, Wat, Waar en
Wanneer waarvoor hij, met behulp van andere HVM-leden, het antwoord probeert te vinden
en deze dan aan de vraagsteller retourneert. In het jaar 2016 bedroeg het aantal vragen
gesteld door personen uit Maassluis en daarbuiten 28 (38 in 2015). In de meeste gevallen
kon daarop binnen enkele dagen een bevredigend antwoord worden gegeven, in een
incidenteel geval niet. De antwoorden werden in veel gevallen gewaardeerd met een
bedankbriefje van de aanvrager.
Stichting ‘HCR-Maassluis’, Historische Culturele Reizen
De HVM heeft sinds 1988 diverse excursies georganiseerd o.a. naar de Vlietlanden, Fort Hoek
van Holland, de hofjes in Haarlem, Huis Doorn etc. Vanaf 1990 werd er zelfs per luxe
touringcar naar het buitenland gereden en werden België, Engeland en Hongarije bezocht. De
initiator Rien Luijten kreeg in 1993 de medewerking van Rinus van de Ree en zijn vrouw Lenie.
Een jaar later werd de Stichting HCR officieel opgericht en de akte verleden bij een notaris.
Tot en met 2009 waren er nog excursies, maar bij gebrek aan opvolging van het genoemd
bestuur is de Stichting in 2010 in slaap gebracht.
In 2016 heeft de HVM de reisclub nieuw leven ingeblazen en werd er in samenwerking met de
Historische Vereniging ‘Haerlem’ op 20 mei jl. een busreis naar Haarlem georganiseerd. Het
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programma bestond o.a. uit een stadswandeling onder leiding van een gids, een warme lunch
en een rondvaart door Haarlem en een stukje Spaarne.
Het bestuur van de HCR bestaat uit mevrouw Hetty Baart en de heren Edwin Broekhart en
Wim de Lege. In 2017 is de HCR voornemens in het voorjaar, bij voldoende belangstelling,
wederom een dagtocht te organiseren.
ICT-groep
Weliswaar achter de schermen, maar onmisbaar zijn onze automatisering deskundigen Theo
en Erik Vroon. Hieronder doen zij verslag.
Er zijn op het moment vier pc-stations in gebruik in het HVM-kantoor:
PCHVM01 (2014) (station L. Valkenburg/T. Vols)
Deze PC is tijdens de verhuizing nieuw aangeschaft, alsmede het scherm. De systeem HD is
door een SSD vervangen. De bestaande HD is wel gehandhaafd in dit station op verzoek om
extra opslagcapaciteit te hebben i.v.m. indexering van (veel) fotowerk.
PCHVM02 (2014) (station R. Ouwenbroek)
Deze PC is tijdens de verhuizing nieuw aangeschaft. Het bijbehorende scherm is van het
Museum; het station is ingericht als een wisselstation voor zowel medewerkers van het
Museum als voor de HVM. De systeem HD is door een SSD vervangen.
PCHVM03 (2015) (station J. Verwey)
Deze PC is nieuw aangeschaft nadat de oorspronkelijke PC, die uit de Kuiperij was
meeverhuis, het had begeven in september 2015. Het bijbehorende scherm is van het
Museum; het station is ingericht als een wisselstation voor zowel medewerkers van het
Museum als voor de HVM. De systeem HD is door een SSD vervangen.
PCHVM04 (2007) (station P. Damsteeg)
Is de enig overgebleven PC uit de Kuiperij. Scherm is tegelijk met de PC aangeschaft en het
geheel functioneert uitstekend, maar zal als eerste worden vervangen. Dat zal in 2017
gebeuren. Daarom is er dit jaar niets aan dit station meer gedaan.
PROMETHEUS (2016) Server
De server dateert oorspronkelijk uit 2010 en was toe aan een upgrade, vooral omdat de
plannen om meer en meer zaken direct op de server te draaien, zoals ledenadministratie en
financiële administratie, ervoor zorgde dat de capaciteit en de snelheid niet voldoende
zouden zijn. De upgrade is door het bestuur einde vorig jaar goedgekeurd en de kosten
(moederbord, processor en (meer) geheugen) werden begroot op € 750,-. In april is de
upgrade ter hand genomen en zijn een zwaardere voeding, een nieuw moederbord,
processor en geheugen geïnstalleerd. Totale kosten hiervan bedroegen € 636,90.
Op verzoek van de penningmeester is begonnen de ledenadministratie en financiële
administratie centraal op de server te beheren. Voordeel daarvan is centrale opslag van de
gegevens met de mogelijkheid van een goed back-up-beheer en toegankelijkheid van de
gegevens mocht de betrokken bestuursleden iets overkomen. Hiervoor is een nieuwe versie
van het pakket ‘Informer’ aangeschaft, dat draait op een apart daarvoor ingerichte virtuele
server. Dat kon vrij eenvoudig worden gerealiseerd door de virtualisatie van onze systemen
in 2015 na de grote stroomstoring. Virtualisatie betekent dat er verschillende virtuele servers
draaien op 1 fysieke server. Het voordeel van meerdere servers met verschillende functies is
dat een defect niet direct ons hele systeem platlegt, maar slechts een gedeelte. Bovendien is
het veel gemakkelijker onderhoud en back-up te plegen.
Zoals eerder al genoemd zijn van de PC-stations PCHVM01, 02 en 03 in oktober de harde
schijven vervangen voor SSD’s. Dit om de snelheid en de betrouwbaarheid van de systemen
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te vergroten. Op PCHVM01 is de oorspronkelijke HDD op verzoek gehandhaafd om extra
lokale opslagcapaciteit te hebben. Kosten hiervan € 196,50.
De voorgenomen aanschaf van een nieuwe laptop voor de vereniging voor
presentatiedoeleinden is in goed overleg voorlopig uitgesteld. Het Office 365-abonnement is
in november voor een jaar verlengd. Kosten € 99,-

Begroting en rekening 2016.
Voor 2016 was er de volgende begroting:
Begroot:
Reëel:
Serverupgrade
€ 750,€ 636,90
Vervangen HD’s PCHVM 01, 02 en 03 voor SSD’s
€ 200,€ 196,50
Vervangen laptop
€ 750,€ 0,Office 365
€ 100,€ 99,-Totaal:
€ 1.800,€ 932,40
Van de begrote € 1.800,- is slechts € 932,40 gebruikt omdat is besloten de laptop van de
vereniging (voorlopig) niet te vervangen. De overige vervangingen en aanschaffingen zijn
volgens plan uitgevoerd en binnen budget gebleven. Op dit moment wordt nog gekeken naar
de mogelijkheid om Photostation-software aan te schaffen en ook een upgrade van de
scannersoftware, omdat de oude software niet meer werkt onder moderne Windowsversies.
Ook bestudeert Erik Vroon of de VPN-toegang naar de HVM-servers functioneler en
gemakkelijker kan. Het blijkt wel dat de wensen op dit gebied per gebruiker erg verschillend
zijn.
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