
Verslag vergadering werkgroep archiefbeheer 16 april 2019 
 

Aanwezig: Hugo Schoevaerts, Erik Heymans, Stijn Simons, Wouter Vanderbist, Lydia 
Keurvels, Louis Leten, Willy Sevenants en Felix Goossens. 
 
Verontschuldigd: Ann Peeters. 
 
 
Deze vergadering stond volledig in het teken van de opstelling en aanpassing van een 
standaard formulier waarin we onze te archiveren documenten kunnen inboeken en 
meteen ook digitaal kunnen opslaan. Lydia had zo’n document uitgewerkt aan de hand 
van een excel-bestand, waarin kan worden ingevuld, het volgnummer te beginnen vanaf 
D00001, het type (krant, document, brief, nota, enz)., titel van het item, korte 
omschrijving, classificatie-nummer (volgens een, vorige vergadering opgesteld schema), 
de bron (vanwaar is het item afkomstig, datum (deze zal worden genoteerd als 
20190120), plaats (in welke archiefdoos waar het document of item zich bevindt) en de 
omvang (map, stuk, deel, enzoverder). 
 
Na kennismaking met het voorstel van document besliste de vergadering om de 
bibliotheek met daarin de opslag van tijdschriften en boeken apart te houden en niet in de 
opslaginventaris van de te archiefdocumenten in te schrijven. Voor de foto’s werd eerst 
nog getwijfeld om deze apart te houden, maar zij worden voortaan wel opgenomen in de 
inventaris. Wat ook een apart klassement zal gehouden, zijn de doodsprentjes en 
doodsbrieven, omdat hiervan al een uitgebreid excel-bestand van bestaat met momenteel 
meer dan 10.000 items. 
 
Tijdens de vergadering werd een begin gemaakt (via de laptop van Wouter) om tot een 
inventarislijst te komen. Met deze opstart werd al meteen duidelijk dat het classificatie-
schema nog heel wat aanpassingen zal vergen en dat over de compactheid van een 
omschrijving nog enkele discussie zullen volgen. Ook werd de vraag gesteld naar het 
verdere verloop. 
 
Hierop werd door Hugo een voorstel geformuleerd om eerst documenten te scannen en 
deze dan door te sturen naar de leden van de vergadering om ze thuis rustig in de 
inventarislijst op de eigen laptop in te schrijven. Ondanks enig protest van uw 
verslaggever werd deze werkwijze aangenomen als een soort ‘proefwerking’. 
 
Een datum voor een volgende vergadering werd wegens tijdsgebrek niet voorgesteld, 
maar zal zo snel mogelijk worden meegedeeld. 
 
Verslaggever 
Felix Goossens   
 

 


