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Inleiding

Het jaar 2012 markeert de start van de nieuwe koers van het 
RHC Vecht en Venen. In 2012 zijn de fundamenten gelegd 
voor een goede en efficiënte uitvoering van de vier kernta-
ken. De kerntaken zijn een uitwerking van de wettelijke taken 
genoemd in de Archiefwet en de missie in de Gemeenschap-
pelijke Regeling.

De vier kerntaken zijn:

- Borging van de collectie;                   

-            Educatie ter verspreiding van historische kennis             

 over de regio;

- Dienstverlening aan de burger en de ambtenaar;

- Inspectie en toezicht op het informatiebeheer van 

 de deelnemende gemeenten.

In 2012 heeft het RHC Vecht en Venen de kantooromge-
ving up-to-date gebracht en de basis gelegd om in 2013 te 
automatiseren. Het RHC Vecht en Venen is in het verslagjaar 
naar buiten getreden en er zijn verschillende samenwer-
kingen aangegaan. Tegelijkertijd is er onderzoek gedaan
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naar de huidige website voor de ontwikkeling en uitbrei-
ding van de digitale dienstverlening. Ten slotte zijn er bij de 
gemeente Stichtse Vecht en gemeente De Bilt aspect-archie-
finspecties uitgevoerd naar het digitale informatiebeheer en 
zijn de rapporten daarover begin 2013 gepresenteerd.

Het jaar 2012 is het eerste jaar van de beleidsperiode tot en 
met 2015. De doelen zijn gehaald en het RHC Vecht en Venen 
bouwt de komende jaren verder op dit stevige fundament. 

Het RHC Vecht en Venen is zowel een archiefbewaarplaats 
als een publieksinstelling. De strategische koers (visie 2012-
2015) richt zich op professionalisering, verbinding, publieks-
bereik en toezicht. Het RHC Vecht en Venen gaat van een 
traditionele archiefinstelling naar een moderne organisatie 
gericht op zowel historische archieven als digitaal archiefbe-
heer en dienstverlening.     
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  Kennismaking

Het RHC Vecht en Venen is een gemeenschappelijke 
regeling op archiefgebied waaraan de gemeenten De 
Bilt, De Ronde Venen en Stichtse Vecht deelnemen. Het 
RHC Vecht en Venen is een dienstverlenende organisatie 
die vanuit zijn cultuurhistorische collectie producten en 
diensten ontwikkelt voor zijn klanten ten behoeve van 
de stimulering van kennis over het lokale en regionale 
verleden. 

Het RHC Vecht en Venen is een open organisatie en 
draagt dit op verschillende terreinen uit. Het doen van 
onderzoek of het bekijken van een tentoonstelling is voor 
iedereen gratis. De gedigitaliseerde collecties zijn volle-
dig en kosteloos toegankelijk op onze website. Samen-
werking met lokale en regionale organisaties gaan wij 
enthousiast aan. Ten slotte dragen wij, door uitvoering te 
geven aan onze wettelijke toezichtstaak op de gemeen-
telijke informatiehuishouding, bij aan een transparante 
overheid.   

Het RHC Vecht en Venen heeft vier beleidslijnen gefor-
muleerd: professionalisering , verbinding, publieksbereik 
en toezicht. 
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De organisatie

Het bestuur 

Het algemeen bestuur van het RHC Vecht en Venen bestond 
in 2012 uit mevr. drs. M.M. van ’t Veld (voorzitter en burge-
meester gemeente Stichtse Vecht), dhr. M. Divendal (burge-
meester gemeente De Ronde Venen) en dhr. A.J. Gerritsen 
(burgemeester gemeente De Bilt). Daarnaast waren mevr. 
drs. I.E.C.M. Broos (provinciaal archiefinspecteur provincie 
Utrecht) en mevr. B.F.J. Ypma MA (directeur / streekarchi-
varis RHC Vecht en Venen en secretaris algemeen bestuur) 
adviserend lid van het algemeen bestuur.

De medewerkers

Het team van het RHC Vecht en Venen bestond in het ver-
slagjaar uit de medewerkers: directeur / streekarchivaris 
mevr. B.F.J. Ypma MA (1fte), adjunct streekarchivaris dhr. 
A. Hagen (1fte), senior archivist mevr. drs. E. Drees (0,8fte), 
senior archivist dhr. drs. B. Jagt (0,8fte), junior archivist 
mevr. P. Engelberts (0,6fte), junior archivist mevr. B. van 
Tol-Burgers (0,6fte), medewerker studiezaal en materiële 
verzorging mevr. drs. W. de Kruijter-Zandstra (0,2fte) en 
projectmedewerker archiefbewerking (tijdelijk) dhr. C.J. de 
Kruijter (0,3fte)
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Vrijwilligers

Het RHC Vecht en Venen wordt ondersteund door negentien 
enthousiaste en betrokken vrijwilligers. De taken van de 
vrijwilligers lopen uiteen, maar houden vooral verband met 
het toegankelijk maken en houden van de unieke collectie. 
De groep bestond in 2012 uit mevr. W. Becker, mevr. M. van 
Dijk - Witjas, dhr. P. van Dorssen, mevr. N. van Haaften, dhr. 
T. Hertsenberg, mevr. M. Kennis, dhr. J. Klijn, dhr. F. Klok, dhr. 
T. Kooijman, mevr. J. Nieuwland, dhr. W. van Schaik, mevr. 
W. Storimans, mevr. A. van Straalen, dhr. A. van Tol, dhr. S. 
Veerhuis, dhr. B. de Zwart, mevr. M.J. van Eijk, mevr. A. Stam 
en mevr. L. Verbeek.
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De collectie

Overdracht gemeentearchieven

De gemeenten brengen na de wettelijke termijn van twintig 
jaar de archieven over naar de archiefbewaarplaats. De 
archieven worden na overbrenging eerst geplaatst in het 
quarantaine depot. In dit depot krijgen de archiefbescheiden 
de tijd om te acclimatiseren en wordt eventueel aanwezig 
ongedierte verwijderd. Het archief wordt materieel verzorgd 
en kan verplaatst worden naar een van de depots. Omdat 
de archieven veelal niet in goede en geordende staat zijn 
overgebracht en ook een dossierinventaris ontbreekt, volgt 
een bewerkingsproject door het RHC Vecht en Venen. 

De bewerking bestaat uit het beschrijvend inventariseren 
en ordenen van de archieven volgens nationale normen en 
standaarden. Na deze bewerking voldoet het archief aan de 
geldende regelgeving, kan het duurzaam bewaard worden 
en is het archief goed toegankelijk voor de burger en de 
ambtenaar. Daarnaast levert de bewerking ook een kosten-
besparing op. 
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Na bewerking is het archief beter toegankelijk en kan op een 
efficiënte manier geraadpleegd worden. Hierdoor verbetert 
ook de informatievoorziening aan de ambtelijke organisatie 
van de gemeente. Ten slotte wordt het archief tijdens bewer-
king geschoond en vindt vernietiging plaats van niet blijvend 
te bewaren stukken. 

In 2012 zijn de archiefbewerkingsachterstanden verkleind 
door de bewerking van de archieven van de voormalige 
gemeente Maartensdijk in opdracht van De Bilt, de voorma-
lige gemeente Abcoude in opdracht van De Ronde Venen en 
de archieven van de voormalige gemeenten Maarssen en 
Breukelen in opdracht van gemeente Stichtse Vecht.   

Cultuurhistorische collectievorming

Naast de gemeentelijke archieven beheert het RHC Vecht 
en Venen ook particuliere archieven. Het RHC Vecht en 
Venen heeft een passief acquisitiebeleid. Archiefvormers 
benaderen met grote regelmaat het RHC met bijzondere 
archiefstukken. Het RHC neemt enkel schenkingen aan als 
de stukken zowel uniek zijn als representatief voor de lokale 
en regionale geschiedenis. 
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Een archiefvormer of een eigenaar schenkt niet zomaar zijn 
of haar archiefstukken. Het team van het RHC Vecht en Venen 
heeft binding met de regio en is een betrouwbare partner. De 
particuliere archieven worden toegankelijk gemaakt voor het 
publiek met de hulp van onze vrijwilligers. Dit deel van de 
collectie is zeer geliefd bij de (amateur) historici en dient met 
grote regelmaat als bron voor lokale en regionale publicaties. 

Het RHC ontving op 18 april het archief van mevr. Els de 
Bouter. Verschillende lokale kranten zoals de VAR hebben 
aandacht besteed aan deze feestelijke gebeurtenis. Het 
archief is een verzameling van informatie vanaf de jaren 
’70 over Groenekan en omgeving met prachtige illustraties 
van de hand van mevr. de Bouter. In 2014 verschijnt er een 
publicatie gebaseerd op o.a. bestudering van het archief 
door vrijwilliger dhr. F. Klok. 

De beeldcollectie is uitgebreid met acht prenten van etsen 
en gravures met historische voorstellingen van de kernen uit 
Stichtse Vecht waaronder een fraai ingekleurde prent van 
het huis Elsenburg dat vroeger naast het huidige gemeen-
tehuis Goudenstein lag. Ook is er een geacquireerd van de 
herberg ´t Zwarte Varken waarin de bijeenkomsten van het 
gerecht van Maarsseveen werden gehouden. Naast prenten 
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is ook fotografisch materiaal aan de collectie toegevoegd 
waaronder een foto van het voormalige gemeentehuis van 
Maartensdijk van F. Moesman uit Bilthoven. Een zeer bij-
zondere aanwinst is een unieke ansichtkaart met daarop de 
oude vrachtwagen van de Koekjesfabriek De Lindeboom.

Bibliotheek

Het RHC Vecht en Venen beschikt over een goed uitgeruste 
historische bibliotheek. Goed archiefonderzoek begint altijd 
bij de historische bibliotheek. De bibliotheek biedt kennis 
over de geschiedenis van de regio. De bibliotheek wordt 
ieder jaar aangevuld door schenkingen, een klein aantal 
aankopen en door abonnementen op historische periodie-
ken en de lokale kranten. 

Schenkingen bestaan vooral uit publicaties waaraan het RHC 
Vecht en Venen een bijdrage heeft geleverd door bijvoorbeeld 
historisch beeldmateriaal ter beschikking te stellen. 

Het RHC bezit een unieke collectie kranten betrekking 
hebbende op De Bilt en omgeving. Het betreft plaatselijke 
couranten vanaf 1914 en het streeknieuws uit het Utrechts 
Nieuwsblad vanaf 1972. De catalogus en de gedigitaliseerde 
kranten zijn raadpleegbaar op onze website.
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Restauratie en conservering

De collectie van het RHC Vecht en Venen beslaat meer dan 
vijf eeuwen. Veel geraadpleegde stukken kunnen in de loop 
der tijd beschadigd raken en restauratie is dan noodzake-
lijk. De restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd door 
Restauratie-atelier Helmond. Het archief is bij dit ISO-gecer-
tificeerde bedrijf in goede handen. 

In het verslagjaar zijn delen van de doop-, trouw-, en begraaf-
boeken van de Nederlands Hervormde gemeenten Abcoude, 
Baambrugge, Kockengen, Loenen, Mijdrecht en Nigtevecht 
gerestaureerd. Delen van de doop-, trouw-, en begraafboeken 
van de Rooms Katholieke parochies van Abcoude, Loenen, 
Maarssen en van de Rooms Katholieke staties Teckop en 
Uithoorn zijn gerestaureerd. Ten slotte zijn de doop-, trouw-, 
en begraafboeken van de gereformeerde kerk Westbroek en  
het kadaster van Maartensdijk weer in goede staat.

Digitalisering

Het RHC Vecht en Venen zet in op digitale toegankelijkheid. 
Daarvoor wordt ieder jaar een selectie van de collectie gedi-
gitaliseerd door het bedrijf Microformat. Dit bedrijf is al ruim 
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dertig jaar actief op het gebied van het omzetten van papie-
ren archiefstukken naar nieuwe dragers en werkt ook voor 
de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief.

Alleen digitaliseren van de archieven is niet genoeg. De 
digitale opnamen moeten samen met een indexering in een 
database worden opgenomen. Het RHC Vecht en Venen wordt 
bij deze omvangrijke klus geholpen door de enthousiaste 
vrijwilligers. Door het toevoegen van een beschrijving bij een 
digitale afbeelding kan de bezoeker via een zoekmachine op 
onze website de collecties digitaal doorzoeken.

In het verslagjaar zijn meedere delen van het bevolkings-
register gedigitaliseerd. Het gaat om de registers van De 
Bilt (1840-1921), Loenersloot (1850-1936), Ruwiel (1860-
1939), Tienhoven (1850-1937) en Westbroek (1829-1939). 
De persoonskaarten van Maartensdijk (1918-1939) zijn 
gedigitaliseerd. Ook zijn de fotocollecties van Nieuwersluis 
en Vreeland gedigitaliseerd.
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Publieksbereik en archiefeducatie

Nieuwe huisstijl

Bij een nieuwe koers hoort een nieuwe frisse huisstijl. Gra-
fisch vormgever Annemarie Zijl heeft in opdracht van het 
RHC niet alleen het logo, het briefpapier en de affiches aan-
gepakt, ook het aangezicht van de gevel van het gebouw. 
In vrolijke groene letters staat de naam van het RHC op de 
veertien meter brede raampartij van het gebouw. 

Cursusaanbod

Het RHC Vecht en Venen heeft op het gebied van educatie 
veel te bieden. In 2012 bood het RHC Vecht en Venen twee 
cursussen aan op het gebied van de paleografie. Deze cursus 
had tot doel de archiefonderzoeker het lezen van oud schrift 
te leren. Paleografie is het bestuderen en ontcijferen van 
oude handgeschreven teksten. Niet alleen zijn de letters en 
cijfers door de eeuwen heen anders geschreven, ook maakte 
men in vroeger tijden gebruik van afkortingen. Ruim acht-
tien cursisten hebben tijdens de cursus zo’n tachtig teksten 
bestudeerd en oude handschriften leren lezen en begrijpen.
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Op verzoek werden diverse groepen ontvangen met een 
programma op maat. Verschillende groepen hebben op deze 
manier een kijkje in de depots mogen nemen en hebben 
uitleg gekregen over het doen van archiefonderzoek.

Tentoonstelling

Het RHC Vecht en Venen heeft in oktober 2012 deel geno-
men aan de nationale Maand van de Geschiedenis. Overal in 
Nederland organiseerden honderden instellingen een breed 
scala aan activiteiten met het thema Arm en Rijk.

Het RHC Vecht en Venen organiseerde tijdens de Maand 
van de Geschiedenis de tentoonstelling Arm & Rijk in Vecht 
en Venen. Aan de hand van foto’s schetsten wij een beeld 
van de tegenstellingen tussen de armen en de rijken in de 
gemeenten Stichtse Vecht, De Ronde Venen en De Bilt. 

De opening op 28 september werd opgeluisterd door het 
vioolspel van conservatoriumstudent mevr. Judith Noordzij, 
die voor de gelegenheid een speciale selectie van klassieke 
stukken ten gehore bracht. Mevr. Ellen Drees verzorgde 
de introductie op de tentoonstelling. Verschillende kran-
ten, zoals de VAR, hebben aandacht besteed aan de druk 
bezochte opening. 
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Op 18 oktober waren alle leden van de historische vereni-
gingen en instellingen in het werkgebied van het RHC Vecht 
en Venen uitgenodigd voor de Open Dag. Geïnteresseerden 
konden op de Open Dag kennis maken met het archief. 
Niet iedereen is bekend met het archief en op welke manier 
men archiefonderzoek doet. Tijdens de Open Dag werden er 
meerdere rondleidingen door de tentoonstelling gehouden 
en mocht men onder begeleiding van de medewerkers van 
het RHC Vecht en Venen een kijkje nemen in de depots. 
Kunsthistoricus mevr. Lorraine Decombé verzorgde een 
lezing over de schilderkunst in de Vechtstreek. 

Naast het organiseren van activiteiten in het Cultuurhuis 
heeft het RHC Vecht en Venen medewerking verleend aan 
twee tentoonstellingen. In onze collectie bevinden zich de 
maquettes van Boom en Bosch te Breukelen en Kasteel 
Nijenrode. De maquettes zijn in tijdelijke bruikleen gegeven 
aan de maquette-expositie HET GROOTSE verkleind, waar 55 
maquettes van buitenplaatsen tentoon stonden gesteld op 
diverse locaties in Nederland waaronder de Keukenhof en 
Kasteel Geldrop. 
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De Historische Kring D’Oude School heeft in april 2012 
de tentoonstelling Toen en Nu georganiseerd waarvoor het 
RHC Vecht en Venen beeldmateriaal ter beschikking heeft 
gesteld.

In april vonden de voorstellingen van het project ‘De lucht-
wachters’ op initiatief van ArtOloco plaats rondom Molen de 
Hoop  in Loenen aan de Vecht. Het RHC heeft voor de bij-
behorende tentoonstelling diverse objecten en archiefstuk-
ken in bruikleen gegeven en bijgedragen door middel van 
archiefonderzoek.  

Het RHC Vecht en Venen was ook aanwezig met een presen-
tatie op de Dag van de Geschiedenis in Vinkeveen georgani-
seerd door de Historische Verenging de Proosdijlanden. 
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Dienstverlening

Digitale dienstverlening

De website van het RHC Vecht en Venen is voor de klant vaak 
de eerste kennismaking met het RHC Vecht en Venen en een 
belangrijke bron van informatie. De site is in ontwikkeling en 
krijgt een steeds grotere rol in onze dienstverlening en het 
contact met de burger en de ambtenaar. 

De website biedt een overzicht van de bronnen en heeft 
een zoekingang op de catalogus van de historische biblio-
theek en diverse bronnen voor onderzoek op het gebied 
van de genealogie en woonomgeving. De website heeft in 
2012 bijna 33.000 bezoeken gekregen met een gemiddelde 
bezoekduur van 5 minuten.

Studiezaal

Het RHC Vecht en Venen richt zich met zijn producten en 
diensten op twee doelgroepen. De eerste doelgroep is de 
gemeenteambtenaar die bij uitvoering van zijn taak archief-
stukken behoeft. De tweede doelgroep is divers en bestaat 
uit de wetenschappelijke onderzoeker, de amateur histori-
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cus, de historisch geïnteresseerde burger, scholieren en de 
rechtzoekende burger. Ten slotte wordt de studiezaal ook 
bezocht door onderzoekbureaus, bijvoorbeeld in het kader 
van bodemonderzoek.

In 2012 werd de studiezaal van het RHC Vecht en Venen 
1380 keer bezocht. De bezoekers voor de tentoonstelling 
zijn niet meegerekend. Dit is een kleine daling ten opzichte 
van 2011, toen de studiezaal 1452 keer werd bezocht. Deze 
daling is conform de nationale trend, waarbij archiefonder-
zoek steeds meer digitaal plaatsvindt. De studiezaal wordt 
pas later in het onderzoek bezocht, wanneer men begelei-
ding van een archivaris nodig heeft of de originele stukken 
wil inzien ter controle. De studiezaal werd ook benaderd via 
e-mail en telefoon. Er zijn 361 informatieverzoeken (excl. 
vervolgvragen binnen eenzelfde onderzoek) via e-mail ont-
vangen en afgehandeld.  



jaar-
verslag
2012

23

16%

10%

9%
65%

Digitale aanvragen

Stichtse Vecht

De Bilt

De Ronde Venen

Anders

50%

9%

13%

28%

Bezoeken

Stichtse Vecht

De Bilt

De Ronde Venen

Anders

Cirkeldiagram 1: Bezoeken. In 2012 werd het archief 1380 keer bezocht. De grafiek 
toont de verdeling van de gemeenten waarvan de bezoekers inwoner zijn.

Cirkeldiagram 2: Digitale aanvragen. In 2012 werd het archief 361 keer benaderd via 
e-mail. De grafiek toont de verdeling van de gemeenten waarvan de klanten inwoner zijn.
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Samenwerking en verbinding

In de Cultuurnota 2012-2015 van de Provincie Utrecht 
wordt bij publieksbereik  ingezet op samenwerking tussen 
instellingen op digitaal gebied. Het RHC Vecht en Venen 
werkt samen met vele lokale en regionale instellingen en 
amateurinitiatieven in de regio op het gebied van erfgoed 
en educatie. In 2012 heeft het RHC Vecht en Venen, in het 
kader van de cultuurnota, ingezet op samenwerking binnen 
digitale projecten.

In 2012 heeft het RHC Vecht en Venen deelgenomen aan 
het project ‘ Op en Rond de Buitenplaats’ van Stichting 
Vechtsnoer. Dit project werd gefinancierd door de Provincie 
Utrecht in het kader van het Jaar van de Buitenplaats. In het 
kader van dit project zijn ruim 1000 prenten, foto’s, schil-
derijen en archiefstukken van ruim tien verschillende instel-
lingen gedigitaliseerd. Het RHC Vecht en Venen heeft, naast 
inbreng van een selectie van de collectie voor digitalisering, 
de digitalisering van de verzamelde stukken georganiseerd 
en begeleid. Tevens heeft zij kennis ingebracht rondom het 
registreren en ontsluiten van de digitale opnamen.
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Op initiatief van het RHC Vecht en Venen is eind 2012 
het project Boeren in ’t Veen ontwikkeld in samenwerking 
met de Openbare Bibliotheek Angstel Vecht en Venen en 
Museum De Ronde Venen. In de cultuurnota van de Provin-
cie Utrecht ligt de focus op het onder de aandacht brengen 
van het agrarisch cultuurlandschap tijdens het Jaar van de 
Boerderij. Voor dit project lanceren we in 2013 onder andere 
de gezamenlijke website www.venenopdekaart.nl.

Op deze site wordt informatie over het agrarische erfgoed in 
De Ronde Venen en omgeving verzameld in samenwerking 
met Historische Verenging de Proosdijlanden en Historische 
Vereniging Abcoude-Baambrugge. Bezoekers kunnen online 
agrarische monumenten bekijken en hierbij direct zien welke 
boeken of documenten over de locatie beschikbaar zijn bij 
de lokale bibliotheek en in het archief of museum. Ook kun-
nen zij met een mobiele app een wandel- of fietsroute volgen 
die langs historische boerderijen en andere interessante 
plekken leidt. 

Het project heeft daarnaast als doel verbanden en samen-
werking tussen diverse natuur-, cultuur- en erfgoedinstellin-
gen te versterken en zorgen voor een betere afstemming van 
activiteiten.
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Publicaties

Het RHC Vecht en Venen ondersteunt initiatieven op het 
gebied van historisch onderzoek en het verspreiden van ken-
nis over het (recente) verleden. De ondersteuning vind plaats 
op het gebied van ondersteuning tijdens onderzoek en het 
gratis ter beschikking stellen van beeldmateriaal. 

In 2012 heeft het RHC de volgende publicaties ondersteunt: 
Vinkeveen, van Demmerik tot Waverveen, eindredactie 
P.J.J.M. van Wees (april 2012); Rienk Miedema, Ellen Drees, 
’t  Jodendom in Bilthoven (december 2012); Karel & Marcel 
Beesemer, N.V. Natuurbad ‘De Biltsche Duinen’ (september 
2012); Ode aan Breukelen, Redactie C. Flinkers, F. van der 
Zande (december 2012); Stichting Groene Parels, Pron-
ken en ploeteren aan de Vecht (DVD t.g.v. het Jaar van de 
Historische Buitenplaats 2012); Stichting Groene Parels, 
Vechtse Paradijzen (t.g.v. het Jaar van de Historische Bui-
tenplaats 2012); De keuken van... de zes kernen!, redactie 
Stella Feijtes  (t.g.v. 900 jarig bestaan van De Bilt); ‘Regeren 
is ook…achteruitzien’, redactie Ruud Woutersen (uitgave 
t.b.v. oud-bestuurders De Bilt t.g.v. 900 jarig bestaan van De 
Bilt); Daniela Hooghiemstra, De geest in dit huis is liefderijk. 
Het leven en De Werkplaats van Kees Boeke (1884-1966) 
(ondersteuning onderzoek). 



jaar-
verslag
2012

27



jaar-
verslag
2012

28

Toezicht

Archiefinspectie

Gemeentelijke archiefinspectie is het toezicht dat de gemeen-
tearchivaris krachtens de Archiefwet uitoefent op het in die 
wet bepaalde omtrent het beheer van de niet-overgebrachte 
archiefbescheiden van de gemeenten. Met de invoering van 
de wet Revitalisering Generiek Toezicht is het archieftoezicht 
vanuit de provincie meer algemeen geworden en vindt het 
toezicht achteraf plaats. Het gemeentelijk toezicht zal wor-
den versterkt. In het aanvullend beleidskader archieftoezicht 
is uiteengezet op welke manier de gemeentearchivaris jaar-
lijks verslag dient te leggen. Door de verandering van wet- en 
regelgeving is de taak van de gemeentearchivaris op het 
gebied van toezicht zwaarder geworden. De toezichtstaak 
werd voorheen uitgevoerd door zowel de gemeentearchivaris 
als de provinciaal archiefinspecteur.  

In 2012 heeft een doorstart plaatsgevonden van de aspect-
inspectie bij gemeente De Bilt. Deze digitale RODIN inspectie 
is in gezamenlijkheid met de Provinciaal archiefinspecteur 
uitgevoerd. RODIN is opgesteld door de gemeentelijke 
en de provinciale archiefinspecteurs en wordt landelijk
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ingezet voor de toetsing van het digitaal informatiebeheer 
bij overheidsinstellingen. Dit instrument is gebaseerd op 
alle relevante wet- en regelgeving, normen en standaards  
en geldt voor alle gedigitaliseerde en digital born (archief)
bestanden in het DMS, afdelingsgebonden applicaties of 
andere systemen. Het richt zich op good governance (ade-
quate sturing, beheersing, verantwoording en toezicht) en 
geeft inzicht in de mate waarin de organisatie op dit gebied 
‘in control’ is. Het referentiekader heeft betrekking op de 
gehele digitale beheeromgeving. De resultaten worden begin 
2013 gerapporteerd aan het college van B&W.

In het najaar van 2012 is ook bij gemeente Stichtse Vecht 
een inspectie uitgevoerd naar de kwaliteit van het digitaal 
informatiebeheer binnen de organisatie. Deze toets is uit-
gevoerd door de archiefinspecteur van de provincie en de 
streekarchivaris als interne archieftoezichthouder. Onder-
zocht is in hoeverre het digitaal informatiebeheer binnen 
de gemeentelijke organisatie voldoet aan de Archiefwet en 
-regelgeving en de NEN-normen voor het beheer van digitale 
informatie. Ook voor deze inspectie is het RODIN model inge-
zet. De resultaten worden begin 2013 gerapporteerd aan het 
college van B&W.   
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  Archiefinspectie

Archief, oftewel procesgebonden informatie, vormt het 
geheugen van een organisatie. Overheidsinstellingen 
produceren informatie, op papier en digitaal, bij het uit-
voeren van hun taken en gebruiken deze weer voor uit-
eenlopende doeleinden: als ondersteuning bij het werk, 
als bewijs en ter verantwoording van hun handelen ten 
overstaan van burgers, bestuur en subsidieverstrekkers. 

De kwaliteit van deze procesgebonden informatie is 
van grote invloed op de prestaties van de overheid, voor 
bestuur en burgers. Het is een voorwaarde voor trans-
parantie, burgerparticipatie, rekenschap en verantwoor-
ding, doelmatigheid en cultuurhistorisch erfgoed. 

Toezicht op informatie- en archiefbeheer is geen 
vrijblijvende zaak. Naast de voorschriften van de 
Archiefwet, brengen wetten als de Wet Openbaar-
heid Bestuur (WOB), de Algemene Wet Bestuursrecht 
(AWB), de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
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en allerlei vakspecifieke wetgeving, verplichtingen met 
zich mee ten aanzien van informatie en archiefbeheer. 

Naast deze wettelijke kant, is een archiefinspectie ook 
bedoeld om een bijdrage aan de ontwikkeling van een 
organisatie te leveren. Een inspectie biedt, net als een 
accountantsonderzoek op het gebied van financieel 
beheer of een audit op het gebied van de bedrijfsvoe-
ring, duidelijkheid over de kwaliteit van het informatie-
beheer in een organisatie, de knelpunten en de risico’s 
en aanbevelingen voor mogelijke oplossingsrichtingen. 

Bron: Flyer Archiefinspectie HUA / RHC Vecht en Venen
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Toelichting jaarrekening 2012

De jaarrekening 2012 van het RHC Vecht en Venen valt uit 
met een batig saldo. Het resultaat na bestemming van 2012 
is € 376,- positief. Zowel op de lastenkant als op de baten-
kant zijn er verschillen op te merken tussen de begroting 
van 2012 en de uiteindelijke jaarrekening. De drie grootste 
verschillen op de lastenkant zijn waar te nemen bij de posten 
salariskosten, accountantskosten en kapitaallasten. Op de 
batenzijde valt op dat de specifieke inkomsten en verhuur 
ruimtes voor hogere inkomsten heeft voorzien dan vooraf 
begroot.

Analyse lastenzijde

Salariskosten: minus € 12.223,-

De salariskosten worden begroot op de maximum salarisbe-
dragen per functie. De rekening toont de het totaal van de 
werkelijke salarissen. 

Kantoorkosten: overschrijding € 947,-

De kantoorkosten bestaan vooral uit de kosten van software 



jaar-
verslag
2012

35

en hardware van ICT en de kopieerapparatuur, maar ook 
kosten voor bijvoorbeeld enveloppen, koffie en papiervernie-
tiging vallen onder deze post. 

In 2012 liepen enkele langlopende contracten af en zijn alle 
contracten opnieuw bekeken. Indien nodig zijn nieuwe con-
tracten afgesloten met meer marktconforme aanbieders. Er 
is gekozen voor een nieuwe partner op het gebied van ICT van 
de kantooromgeving. Daarnaast zijn er gunstigere afspraken 
gemaakt met de leverancier van de kopieerapparaten.

Accountantskosten: minus € 3.700,-

De rekening van het RHC Vecht en Venen behoeft geen ver-
plichte accountantsverklaring. Om toch een controle van de 
rekening te laten uitvoeren heeft het RHC Vecht en Venen 
een kascommissie ingesteld bestaande uit vertegenwoordi-
gers van de deelnemende gemeenten. 

Onvoorziene uitgaven: minus € 1.059,-

Het bedrag dat voor deze post wordt gereserveerd is ieder 
jaar gelijk. In 2012 vielen de onvoorziene kosten laag uit. 
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Kapitaallasten: overschrijding €  14.067 / Dekking afschrij-
ving depots en inrichting uit reserve: minus €13.485,10

De kapitaallasten bestaan uit de afschrijving van de inrich-
ting en ICT hardware van het RHC Vecht en Venen. In de 
begroting 2012 is geen rekening gehouden met de afschrij-
ving van de inrichting. Bij de vorming van de reserve ‘reali-
satie RHC Vecht en Venen’ is rekening gehouden met deze 
hogere afschrijving en wordt de totale kapitaallasten gedekt 
uit deze reserve. 

Diverse posten: minus € 1.152,- en overschrijding € 729,-

Afwijkingen lager dan circa € 900,- per post worden niet 
nader toegelicht.

Analyse batenzijde

Specifieke inkomsten: minus € 2.931,- 

Het project betreffende het wegwerken van de archiefbe-
werkingsachterstanden van de voormalige gemeenten Breu-
kelen en Maarssen in opdracht van de gemeente Stichtse 
Vecht was lager begroot dan de werkelijke inkomsten.
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Verhuur ruimtes: minus € 6.768,-

De inkomsten door de verhuur van depotruimten is zes maal 
verhoogd. Het RHC Vecht en Venen heeft door goede PR een 
partij aangetrokken die voor langere termijn ruimte huurt in 
de depots. 

Dekking reserve eenmalig bedrijfsvoering: minus € 23.600,- 

In de begroting van 2012 is deze reserve bedrijfsvoering 
opgenomen om het tekort, ontstaan door het omlaag bren-
gen van de omslagbijdrage vanwege de taakstellende bezui-
niging, op te vangen. De onttrekking uit de reserve is niet 
aangesproken vanwege de hoger uitvallende baten en de 
lager uitvallende lasten.   

Overige baten: minus € 1.960,-

In tegenstelling tot vorige jaren heeft gemeente De Ronde 
Venen ervoor gekozen de materialen gebruikt door het RHC 
Vecht en Venen tijdens het bewerkingsproject niet financieel 
te vergoeden maar te compenseren door het zuurvrije ver-
pakkingsmateriaal aan te leveren.
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Omschrijving 2012 2011

Vaste activa
Materiële vaste activa
Investeringen met economisch nut 191.882 223.167

Totaal vaste activa 191.882 223.167

Vlottende activa
Uitzettingen < 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen 136.013 40.063
Overige vorderingen 4.717 358
Totaal 140.730 40.421

Liquide middelen
Bank 74.660 86.856

Overlopende activa 7.720 7.720

Totaal vlottende activa 223.111 134.997

TOTAAL GENERAAL 414.993 358.164

Balans: Activa
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Omschrijving 2012 2011

Eigen vermogen
Eigen vermogen
Resultaat 2012 376 40.106

Bestemmingsreserves
Reserve Realisatie RHC 189.034 219.209
Reserve bedrijfsvoering 78.352 27.534

267.386 246.743

Totaal eigen vermogen 267.762 286.849

Vlottende passiva
Vlottende schulden < 1 jaar
Schulden aan openbare lichamen 142.319 61.126
Overige schulden 4.911 10.190

147.231 71.315

Overlopende passiva 0 0

Totaal vlottende passiva 147.231 71.315

TOTAAL GENERAAL 414.993 358.164

Balans: Passiva
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Nr. Omschrijving lasten Rekening 
2011

Begroting 
2012

Rekening 
2012

2 Salariskosten c.a. 316.809 313.946 301.723
4 Huisvestingskosten 221.623 223.367 223.191
6 Studiekosten/seminairs e.d. 0 2000 1.732
8 Kantoorkosten 48.890 34.700 35.647
10 Reiskosten dienstverkeer 513 510 92
12 Diensten t.b.v. administratie 6.500 21.912 22.245
14 Accountantskosten 2.375 3.700 0
16 Onvoorziene uitgaven 650 1.624 565
22 Digitalisering en internet 5.090 5.000 4.888
24 PR en onkosten vrijwilligers 1.726 2.520 2.641
26 Collectievorming 2.438 2.500 2.628
27 Specifieke uitgaven 37 1.500 1.647
28 Restauratie en conservering 14.497 11.500 11.132
30 Kapitaallasten 31.285 17.218 31.285

Totaal lasten voor bestemming 652.433 641.977 639.416

30a Reserveringen 30.958 10.477 10.712
30c Dekking afschrijving depots en inrichting uit reserve 0 -16.690 -30.175

Totaal lasten na bestemming 683.391 635.784 619.953

Rekening van Baten en Lasten: Lasten
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Nr. Omschrijving baten Rekening 
2011

Begroting 
2012

Rekening 
2012

3 Bijdragen deelnemers 563.265 546.310 546.310
5 Overige baten 6.487 5.000 3.040
7 Specifieke inkomsten 87.820 58.041 60.972
8 Verhuur ruimtes 1.185 1.333 8.101
9 Leges 2.342 1.500 1.906

Totaal baten voor bestemming 661.098 612.184 620.329

11 Reserveringen 62.399 23.600 0

Totaal baten na bestemming 723.498 635.784 620.329

Resultaat Rekening 
2011

Begroting 
2012

Rekening 
2012

Resultaat voor bestemming (negatief) 8.666 -29.813 -19.087
Toevoeging/onttrekking reserves 31.441 29.813 19.463
Resultaat na bestemming 40.106 0 376

Rekening van Baten en Lasten: Baten
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ACTIVA
Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut 191.881,94

Aanschaf archiefkasten 4.797,50
Afschrijvingen t/m 2011 -3.358,25
Afschrijving 2012 (8e jaar van 10 jaren) -479,75

959,50

Aanschaf tekening-ladenkasten 6.306,00
Afschrijving t/m 2011 -3.784,82
Afschrijving 2012 (6e jaar van 10 jaren) -630,60

1.890,58

Aanschaf inrichting 2008

R.H.C. inrichting depots en kantoren 221.938,62
Afschrijving t/m 2011 -66.581,58
Afschrijving 2012 (4e jaar van 10 jaar) -22.193,86

133.163,18

Aanschaf inrichting 2009 (afschrijving vanaf 2010) 79.812,40
Afschrijving t/m 2011 -15.962,48
Afschrijving 2012 (3e jaar van 10 jaar) -7.981,24
Totaal 55.868,68

Totaal vaste activa 191.811,94

Toelichting op de Balans: Activa
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ACTIVA
Vlottende activa

Uitzettingen < 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen:
Gemeente Stichtse Vecht, aanpassing huur 2009/2010 10.751,75
Gemeente Stichtse Vecht, koffiegeld en leges 1.916,04
Restant subsidie Provincie Utrecht oprichten RHC 5.000,00
Gemeente De Ronde Venen, project archiefbewerking 10.102,54
Gemeente Stichtse Vecht, project archiefbewerking 37.713,01
Gemeente Stichtse Vecht, materiaalkosten project archiefbewerking 892,50
Gemeente De Bilt, project archiefbewerking 21.543,46
Belastingdienst 4e kwartaal 2012 44.054,00
Gemeente De Bilt, materiaalkosten project archiefbewerking 755,77
Gemeente Stichtse Vecht, kasstorting leges 1.287,83
Gemeente Stichtse Vecht, kasstorting koffiegeld 293,40
Omgevingsdienst regio Utrecht, verhuur depotruimte 1.262,74
Belastingdienst P13 2012 correctie 440,08
Totaal 136.013,12

Overige uitzettingen < 1 jaar:

Debiteuren 77,00
Doxis, verhuur depotruimte periode 06/12-2012 4.640,35
Totaal 4.717,35

Liquide middelen

BNG 74.660,17

Overlopende activa 7.720,00

Totaal vlottende activa 223.110,64

Totaal activa 414.992,58
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PASSIVA
Eigen vermogen 267.385,89

Resultaat 2012 375,93

Reserves

Bestemmingsreserve realisatie RHC
Balans 1 januari 2012 219.209,00
Bij: dotaties 2012 0,00
Af: onttrekkingen kapitaallasten 2012 -30.175,10
Balans 31 december 2012 189.033,90

Bestemmingsreserve bedrijfsvoering
Balans 1 januari 2012 27.533,71
Bij: resultaat 2011 40.106,32
Bij: dotaties 2012 10.711,95
Balans 31 december 2012 78.351,99

Toelichting op de Balans: Passiva
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PASSIVA
Vlottende passiva

Vlottende schulden < 1 jaar:

Schulden op openbare lichamen

Gemeente Stichtse Vecht, doorbelasting cultuurhuis 2011 14.000,00
Gemeente Stichtse Vecht, doorbelasting cultuurhuis 2012 14.000,00
Gemeente Stichtse Vecht BNG lease ict-apparatuur 2011-2012 18.373,60
Gemeente Stichtse Vecht loonkosten 11/12-2012 64.302,48
Gemeente Stichtse Vecht, belasting 2010 163,00
Gemeente Stichtse Vecht Econocom ict apparatuur 18.373,60
Gemeente Stichtse Vecht uren administratie 7.832,50
Belastingdienst periode 13 2012 5.274,20

142.319,38

Overige schulden

Crediteuren bedrijven 4.134,48
Crediteuren personen 776,90

4.911,38

Totaal vlottende passiva 147.230,76

Totaal passiva 414.992,58
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2 Salariskosten Begroting 2012 Rekening 2012
Salariskosten, incl. sociale lasten 313.601,00 304.117,40
UWV premie 0 -2.394,03
Premie ongevallenverzekering 345,00 0,00

313.946,00 301.723,37

4 Huisvestingskosten Begroting 2012 Rekening 2012
Gemeente Stichtse Vecht, huur gebouw 193.837,00 193.313,87
Diverse kosten 29.530,00 29.877,44

223.367,00 223.191,31

6 Studiekosten/seminairs Begroting 2012 Rekening 2012
Diverse kosten 2.000,00 1.732,15

8/8a Kantoorkosten Begroting 2012 Rekening 2012
Kantoorkosten RHC 33.000,00 34.556,86
Ongedierte bestrijding depots 1.700,00 1.090,00

34.700,00 35.646,86

10 Reiskosten Begroting 2012 Rekening 2012
Uitgaven voor dienstreizen 510,00 91,89

12 Diensten t.b.v. de administratie Begroting 2012 Rekening 2012
Inhuren personeel 2012 21.912,00 22.244,52

14 Accountantskosten Begroting 2012 Rekening 2012
Controlekosten jaarrekening 3.700,00 0,00

16 Onvoorziene uitgaven Begroting 2012 Rekening 2012
Het opvangen van de loonkostenontwikkeling en de inflatie 1.624,00 565,00

Toelichting op de Rekening van Baten en Lasten: Lasten
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22 Digitalisering en internet Begroting 2012 Rekening 2012
Digitaliseren van archiefbestanden en het ter beschikking 
stellen van namenindexen en archiefinventarissen op 
internet

5.000,00 4.887,89

24/24a Voorlichting en publiciteit en onkostenvergoeding 
vrijwilligers

Begroting 2012 Rekening 2012

PR 1.020,00 1.504,89
Vergoeding vrijwilligers 1.500,00 1.135,66

2.520,00 2.640,55

26/26a Collectievorming Begroting 2012 Rekening 2012
Diverse acquisities 1.500,00 1.609,54
Lidmaatschappen 1.000,00 1.018,45

2.500,00 2.627,99

27a/b Specifieke uitgaven Begroting 2012 Rekening 2012
Auditorium 1.500,00 1.613,84
Specifieke uitgaven 0,00 33.16

1.500,00 1.647,00

28/a Restauratie en conservering Begroting 2012 Rekening 2012
Restauratie & conservering 5.500,00 5.499,50
Materiële verzorging 6.000,00 5.632,29

11.500,00 11.131,79

30 Kapitaallasten Begroting 2012 Rekening 2012
Niet volledig gespecificeerd 17.218,00 0,00
Afschrijving aanschaf archiefkasten 8e jaar 0,00 479,75
Afschrijving tekeningladenkasten 6e jaar 0,00 630,60
Afschrijving RHC inrichting 10 jaar 4e jaar gedeelte 0,00 22.193,86
Afschrijving RHC inrichting 10 jaar 3e jaar gedeelte 0,00 7.981,24

17.218,00 31.285,45
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Totaal lasten voor bestemming 641.977,00 639.415,77

30a Reserveringen Begroting 2012 Rekening 2012
Reserveringen 2% -235,00 0,00
Toevoeging bedrijfsvoeringreserve 2% 10.712,00 10.711,95

10.477,00 10.711,95

30c Dekking afschrijving depots en inrichting uit reserve Begroting 2012 Rekening 2012
Dekking afschrijving depots en inrichting uit reserve -16.690,00 -30.175,10

Totaal lasten na bestemming 635.784,00 619.952,62
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3 Bijdragen deelnemers (voorschot op basis van Begroting 2012)
Verdeelsleutel 1: op basis van aantal meters archief in beheer 2012
Tarief 1 meter archief = € 55,59
Gemeente meters bedrag
Stichtse Vecht 781,00 43.415,79
De Bilt 419,00 23.292,21
De Ronde Venen 604,00 33.576,36

1.804,00 100.284,36

Verdeelsleutel 2: restauratiekosten op begroting gemeenten naar RHC
Gemeente: bedrag
Stichtse Vecht 2.300,00
De Bilt 1.500,00
De Ronde Venen 1.700,00

5.500,00

Verdeelsleutel 3: restant op basis van aantal inwoners per 1 januari 2011; restant € 429.813,27
Gemeente: inwoners bedrag
Stichtse Vecht 63.050 182.978,92
De Bilt 42.049 122.031.41
De Ronde Venen 43.004 124.802,94

148.103 429.813,27

De voorschotbijdrage van de deelnemers voor 2012 ziet er als volgt uit:
Gemeente: bijdrage aanvulling Totaal
Stichtse Vecht 228.694,71 0,00 228.694,71
De Bilt 146.823,62 0,00 146.823,62
De Ronde Venen 160.079,30 0,00 160.079,30

535.597,63 0,00 535.597,63

Voorschotbijdrage deelnemers Begroting 2012 Rekening 2012
535.597,63 535.597,63

Toelichting op de Rekening van Baten en Lasten: Baten
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Bijdrage 2012 reservering 2% van de begrote lasten i.v.m. bedrijfsvoering:
Gemeente: Begroting 2012 Rekening 2012
Stichtse Vecht 4.574,00 4.573,89
De Bilt 2.936,00 2.936,47
De Ronde Venen 3.202,00 3.201,59

10.712,00 10.711,95

5 Overige baten Begroting 2012 Rekening 2012
Overige baten 5.000,00 1.327,32
Creditrente 0,00 175,40
Opbrengst DVD "Breukelen 1964" 0,00 105,00
Auditorium 0,00 275,00
Onderzoekskosten en scans 0,00 834,05
Cursus genealogie 0,00 323,53

5.000,00 3.040,30

7 Specifieke inkomsten Begroting 2012 Rekening 2012
Gemeente De Ronde Venen, project 8.454,00 8.454,00
Gemeente De Bilt, project 18.028,00 18.028,00
Gemeente Stichtse Vecht, project 31.599,00 34.489,86

58.041,00 60.971,86

8/a Verhuur ruimtes Begroting 2012 Rekening 2012
Verhuur vergaderruimte 500,00 659,11
Verhuur depotruimte RHC 833,00 7.441,47

1.333,00 8.100,58

9 Leges Begroting 2012 Rekening 2012
Ontvangsten van derden voor geleverde diensten 1.500,00 1.906,23

Totaal baten voor bestemming 612.184,00 620.328,55
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10 Dekking reserve bedrijfsvoering Begroting 2012 Rekening 2012
Dekking reserve eenmalig bedrijfsvoering 23.600,00 0,00

Totaal baten na bestemming 635.784,00 620.328,55

Resultaat Begroting 2012 Rekening 2012
Resultaat voor bestemming -29.813,00 -19.087,22
Mutaties reserve en voorzieningen 29.813,00 19.463,15
Resultaat na bestemming (positief) 0,00 375,93
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Toelichting Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat 
berusten op de grondslag van verkrijgings- of vervaardigingsprijs of nomi-
nale waarde, tenzij hierna anders is bepaald.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking 
hebben.

Balanswaardering

Vaste activa

Investeringen met economisch nut
Afschrijving van de activa vindt plaats in het jaar van investering. De ter-
mijn voor afschrijving van computers is 5 jaar.
De nieuwe locatie van het R.H.C. te Breukelen is op 15 november 2008 
in gebruik genomen.De afschrijving over de inrichting zal vanaf 2009 
geschieden. Hierbij wordt de waarderingsgrondslag van de voormalige 
gemeente Loenen gevolgd, waardoor de afschrijvingstermijn 10 jaar is.

Vlottende activa

Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overige activa en passiva

Voor zover in het vorenstaande niet anders is aangegeven, worden activa 
en passiva gewaardeerd op de nominale waarde.

Resultatenbepaling

Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde 
waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij 
zijn gerealiseerd. Lasten worden opgenomen in het jaar waarin zij voor-
zienbaar zijn.
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Colofon

Breukelen, juli 2012

Het RHC Vecht en Venen is het samenwerkingsverband 
op archiefgebied tussen de gemeenten De Bilt, De 
Ronde Venen en Stichtse Vecht.

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen
Schepersweg 6e 
3621 JK Breukelen 
Postbus 120
3620 AC Breukelen
telefoon: 0346-259425
e-mail: info@rhcvechtenvenen.nl
website: http://www.rhcvechtenvenen.nl
twitter: @rhcvv

Foto p. 2: Directeur en oud-werknemers biscuitfabriek 
De Lindeboom, Mijdrecht, ca. 1905
Foto p. 32: Mevr. van Doesburg (echtgenote directeur 
biscuitfabriek), Mijdrecht, circa 1905
Foto p. 53: Burgemeester Eijk van Zuijlichem, 
Maartensdijk, 1895
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