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Verdere samenwerking KVAN/BRAIN: opiniërend

Inleiding
De verenigingen KVAN en BRAIN zijn sinds de ALV van december 2015 een intensieve,
niet vrijblijvende samenwerking aangegaan. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke
strategische agenda zoals vastgesteld in december 2016. Beide organisaties hebben nog
afzonderlijke begrotingen,maar werken met een gezamenlijke exploitatiebegroting. De
besturen van KVAN en BRAIN, vergaderen en besluiten gezamenlijk en bereiden ook
samen het werkprogramma van de beide verenigingen voor, waarover de
gecombineerde ledenvergaderingen besluiten.
De ALV van december 2016 is akkoord gegaan met de uitbreiding van het gezamenlijke
bureau met een bureaucoördinator. Deze rapporteert aan de gezamenlijke besturen.
Hiermee is een enorme stap gezet in een gezamenlijk optrekken. De eerste resultaten
over 2017 laten zien dat de verenigingen er hierdoor in slagen hun positionering te
verbeteren (zie voortgangsrapportage onder agendapunt 3a). Maar dit is niet een
toekomstbestendig model.
Personele Unie
De besturen van beide verenigingen vinden dat de ervaringen en resultaten van de
samenwerking in de afgelopen twee jaar voldoende noodzaak geeft om een volgende
stap te zetten. Zij hebben daarom de wens de besturen van beide verenigingen in 2018
verder te integreren. Zij willen daarmee bereiken:
 slagvaardiger te kunnen opereren bij de uitvoering van het werkprogramma en
zodoende sneller en meer resultaat te kunnen boeken ten aanzien van de
verbetering van de positionering van KVAN/BRAIN als de koepelorganisatie van
archiefprofessionals en –instellingen
 de herkenbaarheid van en de duidelijkheid over KVAN/BRAIN als
koepelorganisatie te vergroten.
Daarom is het wenselijk de buitenwereld nog duidelijker te laten zien dat beide
verenigingen gezamenlijk opereren vanuit één agenda, een bureau en één begroting.
Het bestuur is van mening dat een volgende stap daarom logisch, maar vooral
noodzakelijk is om de ingezette beweging krachtig voort te zetten.
Om deze reden stellen de besturen voor om:
 Met ingang van juni 2018 de besturen om te vormen tot een personele unie. Dit
betekent dat er 1 voorzitter van KVAN/BRAIN zal zijn, die statutair gezien zowel
de voorzitter van KVAN als de voorzitter van BRAIN is. Ditzelfde zal gelden voor
de penningmeester, secretaris en overige leden.
 Een voordracht te doen voor nieuwe leden van dit bestuur, met aandacht voor de
continuïteit
 Vooralsnog wel statutair twee organisaties te behouden.
 Het nieuwe bestuur te vragen om te verkennen op welke termijn en onder welke
condities een verder samengaan van beide organisaties kan plaatsvinden. Hierbij
denkt het huidige bestuur aan een termijn van 2 a 3 jaar
 Het nieuwe bestuur te vragen om een permanente ethische commissie aan te
wijzen die op kan treden bij geschillen in het kader van vermeende
belangentegenstellingen cq onvoldoende belangenbehartiging van het bestuur
ten opzichte van een van de aangesloten verenigingen. Dit betekent dat leden bij
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deze commissie klachten kunnen indienen wanneer zij denken dat het bestuur
de belangen van of KVAN of BRAIN niet genoeg in evenwicht laat zijn.
In de komende periode (tot juni 2018) deze ethische commissie via onderzoek
voor te bereiden: welk mandaat heeft de commissie, wat kan wel en wat kan niet
worden aangemeld.

Het bestuur wil in de komende maanden alle leden de gelegenheid geven hun mening
hierover uit te spreken.
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Besluit ten aanzien van huidige bestuur

Het huidige bestuur KVAN/BRAIN bestaat uit het bestuur van KVAN en het bestuur van
BRAIN. Het voorzitterschap tijdens de vergaderingen wordt afgewisseld, evenals de
vertegenwoordiging.
BRAIN
In de afgelopen periode zijn binnen het bestuur van BRAIN mutaties opgetreden. Het
bestuur heeft ervoor gekozen open gevallen plekken niet in te vullen. Het huidige BRAIN
bestuur bestaat uit: Chantal Keijspers (voorzitter), Bennie Blom (penningmeester) en
Ella Kok-Majewski (secretaris).
KVAN
Het bestuur van KVAN bestaat uit: Hannie Kool-Blokland (voorzitter), Peter van Beek
(secretaris), Hildo van Engen (penningmeester), Petra Links (lid), Richard van den Belt
(lid), Chantal Menting (lid).
De termijn van de penningmeester is feitelijk verlopen. Het bestuur stelt voor met het
oog op het eerdergenoemde voorstel en de continuïteit die op dit moment nodig is de
aanstelling van Hildo van Engen te verlengen tot juni 2018.
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