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Begroting 2013 en Jaarrekening 2011 Groninger Archieven 

Concept raadsbesiuit 

De raad besluit: 
I. 
II. 

III. 

kennis te nemen van de jaarrekening 2011 van de Groninger Archieven; 
op basis van de cijfers van de jaarrekening 2011, in afwijking van het bepaalde in de 
gemeenschappelijke regeling, gedurende het dienstjaar 2013 in te stemmen met een percentage 
van de maximale omvang van de reserves van maximaal 10,3% van de gezamenlijke bijdragen 
van Rijk en gemeente; 
de begroting 2013 van de Groninger Archieven met inachtneming van voorstel II. goed te 
keuren. 

http://ngen.nl


(Publieks-)samenvatting 

De gemeente Groningen neemt samen met het Rijk deel aan de gemeenschappelijke regeling: 
Regionaal Historisch Centrum "Groninger Archieven". Deze regeling schrijft voor dat het 
Algemeen Bestuur jaarlijks de begroting voor het volgende kalendeijaar vaststelt. De gemeente 
Groningen wordt gevraagd haar goedkeuring aan deze begroting te geven. Daamaast wordt de door 
het Algemeen Bestuur goedgekeurde jaarrekening 2011 ter kennisname aangeboden Het jaarverslag 
is eveneens ter kennisname bijgevoegd. 

Inleiding 

De gemeente Groningen neemt samen met het Rijk deel aan de gemeenschappelijke regeling: 
Regionaal Historisch Centrum "Groninger Archieven". Deze regeling schrijft voor dat het 
Algemeen Bestuur jaarlijks de begroting voor het volgende kalendeqaar vaststelt. De gemeente 
Groningen wordt gevraagd haar goedkeuring aan deze begroting te geven. Daamaast wordt de door 
het Algemeen Bestuur goedgekeurde jaarrekening 2011 ter kennisname aangeboden Het jaarverslag 
is eveneens ter kennisname bijgevoegd. 

Beoogd resultaat 

De gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring aan de begroting 2013 te geven. Daarmee geeft 
de raad toestemming de voorgestelde bijdrage van € 2,083 miljoen euro als partner in de 
gemeenschappelijke regeling beschikbaar te stellen en accordeert zij de begroting 2013 van de 
Groninger Archieven. 

Kader 

Het kader van dit voorstel is de gemeenschappelijke regeling: Regionaal Historisch Centrum 
"Groninger Archieven". In deze regeling is bepaald dat de begroting ter goedkeuring aan gemeente 
en Rijk wordt aangeboden. 

I. Begroting 2013 
_ ^ II. Bedragen x 1.000,— euro 

Baten: 
Bijdrage gemeente Groningen 
Bijdrage Rijk 
Bijdrage Provincie 
Overig 
Totaal baten 5.813 5.667 

Begroting 
2012 

2.049 
2.554 

404 
806 

Begroting 
2013 

2.083 
2.572 

408 
604 



Lasten: 
Personeel 
Direct materiele kosten 
Projectkosten 
Kosten zakelijke dienstverlening 
Huisvestingskosten 
Organisatie/overheadkosten 
Kapitaallasten 
Overig 
Totaal lasten 

2.234 
62 
82 
601 

2.184 
420 
210 
20 

5.813 

2.372 
21 
45 
439 

2.220 
417 
183 
20 

5.717 

Resultaat voor bestemming 
0 

Onttrekking aan reserves 

Toevoeging aan reserves 

Resultaat na bestemming 0 0 

50 

50 

Financiele toelichting 

Reservecapaciteit en bezuinigingen. 
De begroting 2013 sluit met een tekort in de exploitatie. Dit wordt opgevangen door een onttrekking 
aan de reserve weerstandsvermogen. De oorzaak van dit tekort ligt in een door het Rijk opgelegde 
bezuiniging van bijna 45 duizend euro. In haar toelichting op de begroting geven de Groninger 
Archieven aan dat hiervoor een maatregel in voorbereiding is. In 2013 en 2014 zullen naar 
verwachting 6 medewerkers uitstromen. Deze zullen niet volledig worden vervangen. 
De verwachting is dat de maatregel in 2013 nog niet zal leiden tot het volledig realiseren van de 
opgelegde taakstelling waardoor een beroep zal moeten worden gedaan op het weerstandsvermogen 
maar vanaf 2014 zal naar verwachting geen beroep meer op het weerstandsvermogen worden 
gedaan. De door het Rijk opgelegde bezuiniging is in deze begroting verdisconteerd in de geraamde 
bijdrage van het Rijk. 
In de begroting 2013 wordt een omvang van de reserves verwacht die nog 3% (15 duizend euro) 
boven de reglementair toegestane omvang ligt. Gelet op het voorgaande en in lijn met de genomen 
besluiten bij de behandeling van de begrotingen van 2011 en 2012 wordt voorgesteld de Groninger 
Archieven ook voor 2013 toe te staan een hogere maximale omvang van de reserves aan te houden 
dan vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling met de kanttekening dat het surplus aangehouden 
dient te worden als buffer voor het realiseren van de bezuiniging. 

Lasten. 
De Groninger Archieven volgen de gemeentelijke CAO. De salarislasten zijn geindexeerd met 3,7%. 
Het totaal van de personele lasten valt verder hoger uit door meer inhuur vanwege een toename van 
het aantal scanopdrachten alsmede door de inwisseling van goedkopere gesubsidieerde arbeids-
krachten voor duurdere inhuurkrachten via iederz. 
De directe materiele kosten worden lager begroot dan in 2012 omdat de inhaalslag op het materieel 
beheer naar verwachting in 2013 zal zijn afgerond. 
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De huisvestingslasten zijn hoger door een hogere huur van het gebouw Cascade van de RGD 
alsmede door een hogere afdracht aan de facilitaire organisatie van Cascade in verband met hogere 
doorberekende personeelslasten. 
De afschrijvingslasten zijn lager omdat de investering in verfilming/fotografie volledig is 
afgeschreven. 

Baten 
De gemeentelijke bijdrage is geindexeerd met 1,69% en geraamd op € 2.083.191,-. Naast de 
bijdrage van de gemeente ontvangen de Groninger Archieven ook een bijdrage van het Rijk en sinds 
2012 ook van de provincie. De bijdrage van de provincie is echter in mindering gebracht op de 
bijdrage van het Rijk, die dit als bezuiniging heeft vastgesteld. Daar bovenop is de Groninger 
Archieven door het Rijk nog een korting opgelegd van € 44.883. Dit is vastgelegd in de 
Bestuursafspraken 2011-2015 van VNG, IPO, UvW en Rijk. Het Interprovinciaal Overleg is 
hiermee akkoord gegaan. 

Maatschappelijk draagvlak/participatie ^ 

Nvt. 

Realisering en evaluatie 

II. Jaarrekening 2011 

Inleiding. 
In de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum "Groninger Archieven" is 
voorgeschreven dat het Algemeen Bestuur jaarlijks een financieel verslag uitbrengt dat vergezeld 
dient te gaan van een verklaring omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid, afgegeven door een 
accountant. Daamaast brengt het Algemeen Bestuur een jaarverslag uit van de werkzaamheden en 
het gevoerde beleid. 
In deze jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag wordt verantwoording afgelegd binnen de 
kaders van het beleidsplan 2009 - 2012 "Naar een groter publiek voor de Groninger geschiedenis". 
Als speerpunten hierin zijn met name de digitalisering van de dienstverlening, een verdere 
professionalisering van het behoud en beheer van de coUecties en een actievere doelgroepen-
benadering vermeld waarbij in dit beleidsplan het vergroten van het publieksbereik de hoofd-
doelstelling is. 
Het jaarverslag 2011 van de Groninger Archieven is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. 

Bedragen x 1.000,— euro 

Baten: 
Bijdrage gemeente Groningen 
Bijdrage Rijk 
Overig 

Begroting 
2011 

2.004 
2.909 

268 

Rekening 
2011 

2.004 
2.924 

687 
Totaal baten 5.181 5.615 

Lasten: 
Personeel 
Direct materiele kosten 
Projectkosten 
Huisvestingskosten 
Organisatie/overheadkosten 

2.240 
89 
92 

2.165 
347 

2.349 
60 

461 
2.101 

436 



Kapitaallasten 221 232 
Overig 27 27 
Totaal lasten 5.181 5.666 

Resultaat voor bestemming 0 -51 
Onttrekking aan reserves 
Toevoeging aan reserves ^__ - -
Resultaat na bestemming 0 -51 

Financiele toelichting. 
De jaarrekening 2011 is door de accountant gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring 
voorzien, zowel met betrekking tot het getrouwheidsonderzoek als met betrekking tot het 
rechtmatigheidsonderzoek. 

Het boekjaar 2011 is met een negatief resultaat van 51 duizend euro. Dit resultaat is conform het 
besluit van het Algemeen Bestuur ten laste van de Algemene reserve gebracht. 

Bezuinigingen en reservecapaciteit. 
De omvang van de reserves is door voormelde onttrekking weliswaar afgenomen maar ligt nog 
steeds boven de volgens de gemeenschappelijke regeling toegestane norm. De omvang komt uit op 
11,5 % van de gezamenlijke bijdragen van Rijk en gemeente. De reglementair toegestane maximale 
omvang bedraagt 10%. Het bedrag van de overschrijding is € 74.615,—. 
Bij de behandeling van de begroting 2011 in uw raad in december 2010 is besloten gedurende een 
beperkte periode een maximumomvang van de reserves toe te staan van 12,7% van de gezamenlijke 
bijdragen van Rijk en gemeente. De omvang van de reserves ultimo 2011 blijft binnen de door u 
toegestane marge. 

Toelichting op de balans en exploitatierekening. 
Er is in 2011 voor een bedrag van 303 duizend euro geinvesteerd. Daarvoor is kantoormeubilair, 
automatiserings- en scanapparatuur, een microfilmreader en een balustrade voor de 1̂  en 2^ 
verdieping van het gebouw aangeschaft. 
De omvang van de voorzieningen is toegenomen. Er zijn onder andere voorzieningen opgebouwd 
voor een klimaat-koelmachine voor een van de depots en voor een project waarbij samen met het 
Staatsarchiv in Aurich onderzoek wordt verricht naar het bestaan van bedrijfsarchieven aan 
weerszijden van de grens. 
De personele lasten zijn enerzijds gestegen door CAO-ontwikkelingen voor vast personeel en 
anderzijds door de inzet van Flex-personeel in verband met een toename van scanopdrachten. 
Het project "Temggave Suriname-archief' in opdracht van het Nationaal Archief heeft enerzijds 
gezorgd voor hogere projectkosten maar anderzijds zijn hierdoor de baten navenant hoger 
uitgevallen. 
De huisvestingslasten komen lager uit dan begroot. De energielasten, die hier onderdeel van 
uitmaken, zijn namelijk lager dan geraamd. 



De bijdrage van de gemeente Groningen is verantwoord voor een bedrag van € 2.004.078,- en 
daarmee in overeenstemming met de door de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting 
2011 vastgestelde bijdrage. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Gromngen, 

^emeester, 
(Peter) Rehvmkel 

de secretaris, 
drs. M.A. (Maarten) Ruys 
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Toelichting en doelstellingen begroting 2013 

Algemeen 
Aangezien voor de inrichting van begroting en jaarrekening van het RHC 
Groninger Archieven het Besluit Begroting Verantwoording provincies en 
gemeente (BBV) van toepassing is, is vanaf 2008 de begroting ingericht volgens 
het BBV. 

Het RHC heeft jaariijkse verplichtingen aan vakantiegeld en niet-opgenomen 
veriofdagen. Deze zijn, in verband met de inrichting van de begroting volgens 
het BBV, niet als reservering in de balans opgenomen. Het vakantiegeld wordt 
jaariijks in de begroting opgenomen. 

De begroting van de salariskosten is gebaseerd op de begroting van de 
gemeente/DIA/salarisadministratie. Deze gaat uit van een verwachte mutatie in 
de loonsom van 3,7%. We gaan uit van een stijging van de huur van 1%. Voor 
de overige kosten begroten we eveneens een stijging van 1 % over zowel 2012 
als 2013. De indexering van de bijdrage van Rijk, Gemeente en Provincie wordt 
bij de 'algemene baten' beschreven. 

Met ingang van 2012 is er volgens het regeerakkoord een korting van de 
bijdrage Rijk van € 448.973. Daarnaast is er met ingang van 2012 een 
provinciale bijdrage van € 404.090. Hierdoor ontstaat er een korting op de 
rijksbijdrage van € 44.883. Deze korting is in de begroting 2013 verwerkt. 

Er wordt een negatief exploitatieresultaat voor bestemming begroot van € 
50.493. Dit resultaat wordt onttrokken aan de reserve weerstandsvermogen. Een 
en ander conform de meerjarenbegroting in het beleidsplan 2013 - 2016. Tot en 
met 2014 wordt er perjaar € 26.571 aan doorbelasting Genlias en STAP betaald. 
In 2013 en begin 2014 vertrekken er 6 medewerkers (5,0 fte). Deze 
medewerkers zullen niet volledig worden vervangen. Hierdoor verwachten we 
vanaf 2014 geen beroep te hoeven doen op het weerstandsvermogen. 

Baten 

Bijdrage partners 
Bijdrage Rijk 
Aangenomen wordt dat de bijdrage van het Rijk in 2013 zal stijgen met 1 % . 
Daarnaast is er een stijging in 2013 van de jaariijkse bijdrage voor luchtzuivering 
van € 9.748. Met ingang van 2012 zal de provincie Groningen een bijdrage 
verstrekken van € 404.090. Dit bedrag is in mindering gebracht op de bijdrage 
van het Rijk. Het kabinet bepaalt medio van ieder jaar de definitieve indexering. 
Begroot wordt € 2.572.035 (inclusief € 42.000 voor behoudsgelden). 

Bijdrage Gemeente 
De index van de gemeentelijke bijdrage wordt voor een deel gebaseerd op de 
door de gemeente Groningen gemaakte salarisbegroting 2013. Voor de 
gemeente Groningen gaan we uit van een stijging van 1,69%. Begroot wordt € 
2.083.191. 



Bijdrage Provincie 
Aangenomen wordt dat de bijdrage van de provincie in 2013 zal stijgen met 1%. 
Begroot wordt € 408.131. 

Totale bijdrage van rijk, gemeente en provincie: € 5.063.357. 

Overige algemene baten 
Het Huis van de Groninger Cultuur, het CAVA en het OVCG zijn inwonend in het 
pand Cascadeplein 4. Zij huren en delen mee in de kosten. Maar ze zijn meer 
dan inwoner, ze zijn partner van de archieven bij verschillende activiteiten. De 
status verschilt. Het GAVA is min of meer onderdeel geworden van de archieven 
en het OVCG is zelfstandig, waarbij de directeur van het RHC zowel bestuurslid is 
van GAVA als OVCG. De bijdrage van GAVA wordt in 2013 bestemd voor 
reservering van vervanging van apparatuur, De directeur van het RHC is 
adviseur/begeleider van het Huis van de Groninger Cultuur en het hoofd 
bedrijfsvoering is bestuurslid. 

De baten van de Beeldbank Groningen zijn bijdragen van 17 gemeenten en 
waterschappen voor de website van de Beeldbank. 

De rentebaten worden begroot op € 7.000. 

Publieks- cq reguliere inkomsten 
De reguliere inkomsten begroten we 1 % hoger. Deze inkomsten zijn een 
onderdeel van de directe dienstveriening aan bezoekers van de studiezaal en 
bezoekers van de websites. De fotografieopdrachten en de kopieerkosten 
(duplicering) zijn sinds een aantal jaren de belangrijkste inkomsten in dit 
overzicht, daarnaast is de opbrengst voor gebruiksrecht gestegen. Door de 
toename van het internetgebruik verwachten we dat de opbrengsten voor 
duplicering gaan afnemen en die van de Beeldbank zal toenemen. De inkomsten 
voor het scannen op verzoek nemen ook toe. Steeds meer bezoekers verzamelen 
digitaal archiefmateriaal om het vervolgens thuis te bestuderen. De trend is dat 
de belangstelHng voor cursussen en workshops langzaamaan afneemt. De 
afdeling publieksactiviteiten ontwikkelt ideeen voor nieuwe activiteiten. De 
opbrengst van de educatieve activiteiten in samenwerking met scholen, HBO en 
universiteit is marginaal. De Groninger Archieven achten het echter van groot 
belang dat het onderwijs zoveel mogelijk gebruik maakt van het aanbod van de 
archieven. 
Sinds 2006 heeft boekhandel Godert Walter een kleine boekenstand in de hal van 
de archieven. Daar worden nieuwe en actuele publicaties op het gebied van de 
regionale geschiedenis aangeboden. Ondanks dat de omzet klein is, voorziet de 
winkel in een behoefte waar vooral de studiezaalbezoekers gebruik van maken. 

Programmagelden/doeluitkeringen 
De lopende projecten eindigen in 2012. 

Dienstverlening aan derden 
Bij de zakelijke dienstveriening is er sprake van specialistische werkzaamheden 
zoals inventarisatie van archieven en digitalisering van archieven en 
beeldmateriaal. Voor de digitaliserings werkzaamheden ten behoeve van het 
Nationaal Archief (teruggave archief Suriname) begroten we € 439.213. Dit 



betreft voor het grootste deel salarislasten, maar ook kosten voor afschrijving 
scanapparatuur, huisvestingskosten en onderhoudskosten. We begroten € 
34.200 voor digitaliseren van bouwdossiers RO/EZ en € 25.000 voor overige 
zakelijke dienstveriening. 

Vrijval uit voorzieningen en gepassiveerde subsidies 
Zie ook 'projectkosten'. 

Doelstelling 
De doelstelling voor de komende jaren is een lichte stijging van de 
publieksinkomsten en de inkomsten uit zakelijke opdrachten. De zakelijke 
opdrachten zijn zowel afkomstig van de overheid als uit de particuliere sector. De 
Groninger Archieven beschikken over een gespecialiseerd aanbod op het gebied 
van digitalisering, archiefbewerking en archiefopslag. Uitgangspunt voor 
samenwerking met het bedrijfsleven is dat de te bewerken archieven of 
beeldcollecties deel uit moeten (gaan) maken van de coilectie van de Groninger 
Archieven. Met overheidsinstellingen en andere culturele instellingen worden 
samenwerkingsovereenkomsten afgesloten ervan uitgaande dat beide partijen 
profiteren van de werkzaamheden. 
In 2013 zijn ook huurinkomsten van het depot in Hoogkerk in de begroting 
opgenomen. Zo lang het depot nog niet volledig in gebruik is bij de Groninger 
Archieven worden delen verhuurd aan andere archiefinstellingen. Gezien de 
belangstelHng uit het veld behoort dit wel tot de mogelijkheden. Gemeente en 
Rijk hebben mondeling aangegeven dat deze inkomsten ten goede kunnen 
komen aan de kerntaken van de Groninger Archieven. Het Rijk heeft wel 
aangekondigd dat het restdeel van het Rijk alleen nog mag worden gebruikt voor 
archiefinstellingen die een functie vervullen voor het Rijk of door middel van een 
overeenkomst verbonden zijn aan de Groninger Archieven. 
Er bestaan grote kansen voor dienstveriening op de zakelijke markt en de 
Groninger Archieven zullen daar, binnen de wettelijke en inhoudelijke 
beperkingen, gebruik van maken. 

Kosten 

Salariskosten 
De lonen, salarissen en sociale lasten worden in 2013 verhoogd met 3,7% 
inclusief de verhoging van de ONP premie vanaf 1 april 2012 en de jaariijkse 
verhoging van de salarisancienniteit. De salarisbegroting, verzorgd door de 
gemeente Groningen afd. DIA/salarisadministratie, houdt rekening met deze 
index. Door uitstroom van oudere medewerkers is de stijging van de 
salarislasten ten opzichte van 2011 gering. Aan het Surinamearchief wordt € 
212.713 doorberekend. 

Overige personele kosten 
De stijging van deze kosten wordt met name veroorzaakt door personeel voor de 
scanafdeling. De laatste jaren is een ontwikkeling gaande waarbij de 
gesubsidieerde arbeidsplaatsen van de Dienst Sociale Zaken verdwijnen en er 
steeds meer een beroep moet worden gedaan op de Dienst Sociale Werkplaats 
(lederz). 



Doelstelling 
De belangrijkste financiele doelstelling van het personeelsbeleid is het 
vasthouden aan een budget tussen 45% en 50% van het totale budget. De 
komende jaren zullen een aantal medewerkers om leeftijdsredenen vertrekken. 
De overgang naar nieuwe gekwalificeerde medewerkers zal binnen genoemde 
percentages moeten worden gerealiseerd. 

Collectiebeheer 
Hier is sprake van kosten die direct gerelateerd kunnen worden aan het 
collectiebeheer. Er zijn een paar thema's te onderscheiden: kosten depot en 
kosten verfilming en digitalisering. 
Het rijk stelt € 42.000 beschikbaar voor materieel behoud. 

Overige producten publieksbereik 
Voornamelijk PR en marketingkosten. De Groninger Archieven ontwikkelen geen 
apart tentoonstellingsbeleid. De presentaties in de hal ondersteunen de andere 
activiteiten zoals bijvoorbeeld boekpresentaties, nieuwe inventarissen en 
activiteiten van het OVCG, het Huis van de Groninger Cultuur of het Poparchief. 
Een autonoom tentoonstellingsprogramma is te kostbaar in verhouding tot de 
bezoekersaantallen, Een uitbreiding van de activiteiten zou het beleid in de 
toekomst kunnen veranderen. 

Gevarieerd dienstverleningspakket 
Naast diverse kosten met betrekking tot de studiezaal is de aanschaf van boeken 
voor de bibliotheek hier opgenomen. De uitbreiding van de bibliotheek is het 
enige budget collectie-uitbreiding en wordt hier opgevat als een vorm van 
dienstveriening. 

Projectkosten 
De lopende projecten eindigen in 2012. 

Huren 
De stijging van de huur wordt geindexeerd op 1%. 

Exploitatiekosten 
De stijging van deze kosten ten opzichte van de realisatie 2011 wordt beinvloed 
door hogere kosten voor electra en gas. 

Doelstellingen 
Naast Cascadeplein 4 beschikken de Groninger Archieven over het nieuwe depot 
in Hoogkerk. Het depot dat kon worden gerealiseerd met steun van Rijk en 
Gemeente. Cascadeplein 4 zal verder worden verbeterd. In 2008 en 2009 is de 
hal aangepast en beter geschikt gemaakt voor publieksactiviteiten. In 2013 zal 
een plan worden gepresenteerd voor de aanpassing van de studiezaal en de 
overige publieksruimtes. 



Licenties en onderhoudskosten ICT 
De daling van deze kosten wordt met name veroorzaakt door eennrialige kosten 
voor de website Alle Groningers in 2011. De kosten van ICT zullen de komende 
jaren verder toenemen. Digitalisering is een speerpunt van het Rijksbeleid en 
van het eigen beleid. Maar digitalisering is niet alleen de presentatie van 
gegevens via internet. De andere kant is het beheer van de databestanden. De 
laatste jaren is daar veel in geinvesteerd door nieuwe servers en een betere 
back-up. Ook voor 2013 wordt hier verder in geinvesteerd. Glasvezelkabel maakt 
het mogelijk om de verbindingen sneller te maken. 

Doelstellingen 
De Groninger Archieven regelen vanaf 2007 het beheer en de opslag van digitale 
data op een structurele wijze. De samenhang tussen scanning, presentatie en 
beheer wordt systematisch opgezet en uitgewerkt. 

Rentekosten 
In januari 2004 is een lening door de Rabobank verstrekt van € 600.000. De 
lening wordt afgelost in 10 jaar. Daarnaast is in januari 2007 een 2^ lening door 
de Rabobank verstrekt van € 450.000 eveneens met een looptijd van 10 jaar. 

Afschrijvingen 
Ondanks investeringen in een nieuw netwerk in 2012 blijven de afschrijvingen 
ongeveer op hetzelfde niveau, doordat de afschrijving voor de depotinrichting is 
gedaald. 

Dotaties aan projecten 
Ten behoeve van de projecten Poparchief, Groninger Forum en het Verhaal van 
Groningen wordt totaal € 20.000 verstrekt. 

De daadwerkelijke bijdrage aan deze projecten heeft een veel grotere waarde. 
Vooral de personele bijdrage aan het Groninger Forum, die nu opgevangen wordt 
door de salariskosten van de Groninger Archieven, bedraagt ten minste € 
100.000 op jaarbasis. De uren voor het Forum worden voornamelijk gemaakt 
door de directieleden en medewerkers van de afdeling Nieuwe Media Beeld en 
Geluid. 



RHC Groninger Archieven 
Begroting staat van baten en lasten over 2013 

Baten 

I Algemene baten 
Bijdrage partners 
Overige algemene baten 

Subtotaal algemene baten 

I I Diverse baten 
Publieksinkomsten / reguliere inkomsten 
Programmagelden en doelultkeringen 
Dienstverlening aan derden 

Subtotaal directe baten 

I I I Overige baten 
Vrijval uit voorzieningen / gepassiveerde subsidies 
Bijzondere baten 

Subtotaal overige baten 

Totaal baten 

Realisatie 
2011 

4.969.635 
55.061 

5.024.696 

40.841 
27.672 

500.799 
569.313 

15.061 
6.000 

21.061 

5.615.070 

Begroting 
2012 

5.006.404 
49.658 

5.056.062 

45.190 
40.000 

670.004 
755.194 

1.442 
0 

1.442 

5.812.698 

Begroting 
2013 

5.063.357 
53.727 

5.117.084 

44.719 
0 

505.213 
549.932 

0 
0 
0 

5.667.016 

Kosten 
I Personele kosten 

Salariskosten 
Overige personele kosten 

Subtotaal personele kosten 

I I Directe materiele kosten 

i n Projectkosten 
Project WiGeDok 
Beeldbank Groningen 
Belnoudsgelden 
Hou 't was 

Subtotaal projectkosten 

IV Kosten zakeliike dienstverlening 

V Huisvestingskosten 
Huren 
Exploitatiekosten 

VI Organisatie en overheadkosten 
Licenties & onderhoudskosten ICT 
Organisatie & overheadkosten 

v n Kapltaalkosten 
Rentekosten 
Afschrijvingen 

Subtotaal Indirecte materiele kosten 

VIII Overige kosten 
Dotaties aan voorzieningen 
Buitengewone kosten 

Subtotaal overige kosten 

Totaal kosten 

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor bestemming 

Toevoeging aan reserves 
Onttrekking aan reserve weerstandsvermogen 

Resultaat na bestemming 

2.191.650 
156.964 

2.348.614 

60.451 

18.281 
3.517 

42.iD00 
12.388 
76.186 

2.120.284 
113.841 

____2.2_34̂ 125 

6.1i§Z?.. 

40.000 
0 

42.000 
0 

82.000 

2.231.738 
140.526 

2.372.264 

21.305 

0 
3.500 

42.000 
0 

45.500 

384.867 600.804 439.213 

1.725.854 
374.948 

200.579 
235.420 

18.566 
213.597 

.2^768.963. 

27.186 
0 

27_.J186 

5.666.268 

-51.198 

0 
0 

-51.198 

1.752.888 
431.320 

174.394 
245.425 

14.317 
195.546 

2̂ 813̂ 8?p_, 

20.000 
0 

20.000 

5.812.698 

0 

0 
0 

0 

1.779.882 
440.247 

179.412 
237.152 

9.485 
173.048 

2.819.225 

20.000 
0 

20.000 

5.717.508 

-50.493 

0 
50.493 

0 



RHC Groninger Arcliieven 
Begroting programmarekening 2013 

Omschrijving Realisatie 
2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Baten 
I Algemene baten 

Bijdrage partners 
Bijdrage Rijk 
Bijdr Rijk Beh gelden 
Bijdrage Gemeente 
Bijdrage Provincie 

Ov algemene baten 
Huis vd Gron. Cultuur 
stichting GAVA 
stichting OVCG 
Beeldbank Groningen 
Ov. alg. baten 
Rentebaten 

2.923.556 
42.000 

2.004.079 
0 

"4.969T635" 

13.087 
0 

14.029 
13.500 
4.110 
10.336 

•"ssToe'f 

II Diverse baten 
Publ- cq reguliere inkomsten 
Fotografie / scans 
Duplicering 
Gebruiksrecht 
Schriftelijke Inlichtingen 
Genlias 
Beeldbank 
Godert Walter 
Webshop 
Cursussen 
Faciliteiten 
Opbrengst huisvesting 
Overige 

Programgelden/doejuitk 
Project WiGeDok 
Hou 't was 

10.234 
4.019 
7.828 
2.861 
1.082 

0 
497 
141 

1.514 
5.027 
4.313 
3.324 

•46T841' 

18.281 
9.391 

"27.ei2 

Dienstverl. aan derden 
Zakelijke dienstverlening 74.438 
Teruggave arch. Sur. | 410.030 
Opbrengst depotverhuur 16.331 

506"79"9' 

I I I Overiae baten 
Vrijval uit voorzieningen/ 
gepassiveerde subsidies 
Res. afschr. RO/EZ | 
Res. afschr. Server H'ker 
Res. afschr Hou ' t was 

9.704 
3.459 
1.898 

'isTos'f 

5.024.696 

2.511.744 
42.000 

2.048.570 
404.090 

"5.066.40i' 

13.283 
0 

12.875 
13.500 

0 
10.000 
'49T65"8' 

10.845 
4.804 
7.610 
3.026 
1.603 
3.000 
598 

1.240 
471 

5.338 
3.000 
3.655 

'45Ti90' 

40.000 
0 

"46T600' 

569.313 

59.200 
600.804 
10.000 

"676T604" 

0 
1.442 

0 
"iT442' 

5.056.062 

755.194 

2.530.035 
42.000 

2.083.191 
408.131 

"5"063T357" 

13.416 
0 

14.311 
15.000 
4.000 
7.000 

•517727' 

10.440 
4.100 
7.985 
2.919 
1.104 
3.200 
507 

0 
1.544 
5.128 
4.400 
3.391 

"447719" 

59.200 
439.213 
6.800 

0 
0 
0 

""•0" 

5.117.084 

549.932 



RHC Groninger Archieven 
Begroting programmarekening 2013 

Omschrijving Realisatie 
2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Bijzondere baten 
Beeldbank Groningen 
Bijzondere baten 

Totaal baten 

Kosten 
I Personele kosten 

Salariskosten 
Lonen en salarissen 

Sociale lasten 
Pensioenlasten 

Surinamearchief 
Loonkostensubsidie 
Aan projecten doorberekf 

Overige pers kosten 
Ultzendburo's 
Flex Personeel 
DSW personeel 
Verrekening TaS 
WIW personeel 
Gedetacheerd 
Opieidingskosten 
Inhuur Arbodienst 
Medische beh.kstn.pers 
EHBO & BHV I 
Kosten vrijwilligers/stag 
Verzorging salarisadm 
Kstn. OR 
Overige pers. kosten 

o
 

o
 

9
 9

 
V

D
 

V
D

 

21.061 

5.615.070 

I I Directe materiele kosten 

2.064.744 
"2.0"64T744' 

211.585 
262.849 

'2"".5"'39Ti'78' 
-286.635 

-15.000 
-45.893 

"Y.Ygilss'o' 

11.426 
50.040 
36.158 

0 
5.468 
2.758 

12.889 
963 

1.373 
6 

4.142 
13.005 

342 
18.394 

"fseTgw" 

Collectiebeheer 
Transportkosten archief 1,539 
Aankoop archivalia | 0 
Onderhoudskosten depot 0 
Gebruiksgoederen depot 58.400 
Externe kosten depot | 1.187 
Gebr. goed. verfilm./foto 2.865 
Ondh. app. cons./restaur 714 
Gebr. goed. cons./rest. 3.512 
Externe kosten verfilminc 460 
Externe kstn digitaliserin; 5.950 
Bijdrage behoudsgelden -42.000 

"fiTeYf" 

2.548.917 
-388.633 

0 
-40.000 

"2.I26T284" 

2.348.614 

20.000 
0 

23.052 
0 

1.190 
0 

35.000 
970 

2.827 
1.913 
5.698 
9.440 

251 
13.500 

TisTsTi" 

4.288 
3.000 
3.000 

43.000 
1.168 
2.972 

948 
5.523 
1.733 

0 
-42.000 

1.442 

5.812.698 

2.444.451 
-212.713 

0 
0 

•2'23"iT73"'8' 

2.234.125 

36.731 
51.046 
36.885 

-65.578 
5.578 
7.000 

35.000 
982 

1.401 
6 

4.225 
13.266 

349 
13.635 

•i40r526"' 

4.331 
3.030 
3.030 

15.000 
1.180 
3.003 

958 
5.578 
1.749 
5.950 

-42.000 

5 .667.016 

2.372.264 



RHC Groninger Archieven 
Begroting programmarekening 2013 

Omschrijving Realisatie 
2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

IV 

Ov prod publieksbereik 
Drukkosten catalogi/broc 112 
Cascadeplein 4 0 
Feith-magazine 11.542 
Onderzoeksgids 0 
Kosten cursussen 734 
Tentoonstellingskosten 2.677 
Evenem./open dagen 886 
Kosten rondleidingen 704 

TeTeYs' 

Gevarieerd dienstverl pakket 
Boeken I 6.654 
Boeken voor verkoop | 950 
Ondh. readers & printers 1.313 
Kosten studiezaal | 2.253 
Verbruiksgoederen kop a 0 

"ii'rfo 

III Projectkosten 
Project WiGeDok 
Beeldbank Groningen 
Behoudsgelden 
Hou 't was 

18.281 
3.517 

42.000 
12.388 

Kosten zakeliike dienstverlening 
Teruggave arch. Sur. 

V Huisvestingskosten 
Huren 
Huur RGD 1.652.869 
Depot Hoogkerk 72.985 

" L Y f i l S M ' 
Exploitatiekosten 
Beheerskosten 47.522 
OZB Cascadeplein 19.329 
OZB Hoogkerk 0 
Onderhoud gebouw 15.269 
Onderhoud installaties 11.635 
Luchtzuivering depots 57.152 
Levering&diensten Hoogk 16.084 
Schoonmaak Hoogkerk 2.132 
Elektra 114.780 
Gas 47.088 
Water 955 
Schoonmaakartikeien 1.666 
Schoonmaakbedrijven 62.179 
Bewaking/beveiliging 17.076 
Verrekening TaS 0 
Overige huisvestingkstn. -37.918 

Y74T94'8" 

60.451 

76.185 

384.867 

2.100.802 

3.706 
5.329 

0 
15.662 

414 
489 

3.217 
624 

"297441" 

4.000 
1.000 
2.254 
1.552 

0 
'8780''6" 

40.000 
0 

42.000 
0 

1.672.503 
80.385 

"l'.7"527888" 

29.282 
18.513 

1.299 
10.960 
18.996 
67.329 
16.553 

1.692 
142.000 

61.500 
1.150 

224 
60.556 
22.730 

-28.087 
6.623 

43i73Yo" 

61.879 

82.000 

600.804 

2.184.208 

3.000 
0 
0 
0 

749 
2.731 

904 
718 

"87102' 

6.788 
969 

1.339 
2.299 

0 
•Ti739"5' 

0 
3.500 

42.000 
0 

1.705.430 
74.452 

"i77"7978Y2' 

48.477 
19.718 

0 
15.576 
11.869 
58.300 
16.407 

2.175 
143.420 

62.115 
974 

1.699 
63.429 
17.420 

-28.087 
6.756 

21.305 

45.500 

439.213 

2.220.128 



RHC Groninger Archieven 
Begroting programmarekening 2013 

Omschrijving Realisatie 
2011 

Begroting 
2012 

VI Organisatie en overheadkosten 
Licenties & ondhkstn. ICT 
Dig depot + hosten Pictui 
Ziggo / glasvezel 
Archiefbank 
Abonnement internet 
Extern netwerkbeheer | 
Contributie Eduglas 
Schaduw infrastruct RC 
SLA met AKSI-automatis( 
Hosten toegangen De Re< 
Onderhoud MAIS-flexis 
Abonnement Sophos 
Onderhoud Exact 
GroningerArchiefnet 
Convenant e-depot 
Lie. microsoft/Surfdienste 
Hosten 4 websites Adix 
Ondh. Decos 
Doorbel. Genlias/STAPl 
WatWasWaar.nl 
Licenties Oracle 
Tijd registratie Atrea 
Hosting Alle Groningers 
Beheerkosten Cartago | 
Ov. licenties en onderhou 

Org.- en overheadkstn. 
Kantoorbenodigdheden 
Drukwerk & papier 1 
Tele/datacommunicatie 
Onderhoud scanapparatu 
Verrekening ondh TaS 
Ondh. ov. inventaris 
Ondh. kantoor en studiez 
Ondh. depotinr./app. 
Onderhoud ICT 
Porti en vracht 
Postbus en postverzendir 
Investering inr. < € 2.30i 
Kleine inv. Hoogkerk | 
Inv. kant./studiez < € 2.: 
Inv. depot/app. < € 2.30 
Inv. ICT < € 2.300 | 
Inv. ov. inventaris < € 2. 
Huur kntr./studie/scan af 
Accountantskosten 
Ontwikkeling website 
Publiciteitskosten 
Advertentiekosten 
Externe adviezen 
Assuranties 
Tijdschr./abonnementen 
Transportkstn dep Hoogk 
Deel. reiskstn. binnenl. 
Representatle | 

Verzorging koffie autorn. 
Inkopen faciliteiten 
Faciliteiten div. kosten | 
Bestuurskosten 

30.415 
12.665 

5.391 
350 

13.619 
890 

15.841 
10.650 
37.497 
12.709 

1.925 
8.130 

714 
5.000 

89 
853 

5.893 
4.782 
2.500 
3.149 

556 
25.000 

1.759 
202 

26o757"9' 

12.399 
4.674 

11.962 
8.187 

0 
1.180 
2.115 
2.513 

50 
218 

22.575 
1.124 
1.577 
6.801 
2.980 

28.248 
3.084 

27.398 
18.907 
24.596 

0 
2.267 
1.913 

15.851 
5.114 

810 
6.405 

960 
2.482 
3.072 

500 
21 

47.500 
3.600 
5.554 

753 
14.594 

903 
14.586 
14.254 
19.334 
11.800 

1.925 
1.735 

0 
5.000 

328 
1.159 
5.188 

16.708 
5.151 
3.185 

566 
0 
0 

571 
•1747394" 

9.966 
4.741 
9.952 
5.139 

-3.000 
708 

4.413 
2.810 

42 
487 

25.148 
2.526 
3.720 
5.789 
1.594 

20.000 
10.000 
48.276 
17.924 

7.634 
879 

3.255 
2.000 

17.673 
7.640 
1.364 
7.214 
2.000 
8.500 
2.681 
1.284 
1.070 

Begroting 
2013 

31.027 
4.284 
5.500 

357 
13.892 

907 
16.159 
10.864 
25.500 
12.954 

1.964 
8.293 

728 
5.101 

91 
870 

6.011 
26.571 

2.550 
3.212 

567 
0 

1.795 
204 

"1797412' 

12.648 
4.768 

12.202 
8.352 

-3.000 
1.204 
2.158 
2.564 

51 
223 

23.029 
1.147 
1.609 
6.938 
3.040 

28.816 
3.146 

27.949 
19.287 
25.091 

0 
2.312 
1.951 

16.170 
6.236 

827 
6.533 

979 
2.531 
3.134 

510 
22 

http://WatWasWaar.nl


RHC Groninger Archieven 
Begroting programmarekening 2013 

Omschrijving 

Kasverschillen 
Diverse kstn Hoogkerk 
Onderzoekpublicaties 
Afschr dub deb 
Overige alg. kosten 

VII Kaoitaalkosten 
Rentekosten 
Bankrente en -kosten 
Rentekosten lening I 
Rentekosten lening I I 

Afschrijvingen 
Kantoormeubilair 
Kantoormachines 
Automatiseringsapp. 
Software 
ICT soft- & hardware 
Afsluiting ballustrades 
Depotinrichting 
Verfilming/fotografie 
Kantine inrichting 
Readers & printers 
Depot dakconstructie 
Inrichting/installaties 
Koffieruimte 
Verbouwing Hoogkerk 
Tech. Install. Hoogkerk 
Inrichting depot Hoogk 
Inrichting hal 
Verrekening TaS 

VIII Overige kosten 
Dotaties aan project 
Bijdrage poparchief 
Bijdrage Groninger For 
Schatkamers v Ned/A^ 
Bijdrage Verhaal v Gro 

Totaal kosten 

Resultaat ui t gewoni 
bedrijfsvoering voor 
bestemming 

Mutaties in reserves 
Onttrek weerst verm 
Donatie 

Resultaat na bestem 

Realisatie 
2011 

169 
3.715 

0 
1.241 
9.311 

235.420 
435.999 

276 
6.903 

11,387 
187566" 

2.152 
3.806 

56.176 
502 

0 
0 

62.560 
35.391 

214 
264 
533 

3.682 
6.312 

12.613 
10.396 

erl 11.158 
7.836 

0 
2r37597' 

232.163 

en 
18.496 

un 0 
IW 1.190 
n. 7.500 

27.186 

5.666.268 

i 

-51.198 

0 
0 

0 

ming -5i.i98 

Begroting 
2012 

154 
2.377 
2.500 
2.000 
4.965 

2457425" 
419.819 

550 
4.444 
9.323 

14.317 

11.612 
990 

97.027 
0 
0 
0 

46.336 
23.033 

0 
0 

533 
3.681 
6.312 

12.613 
10.396 
11.157 
7.191 

-35.335 
l'957545" 

209.863 

7.500 
5.000 

0 
7.500 

20.000 

5.812.698 

0 

0 
0 

0 

0 

Begroting 
2013 

173 
3.790 

0 
1.266 
9.498 

2377152" 

2.074 
7.411 
9.485 

4.806 
5.574 

77.307 
13.333 
6.129 
8.300 

37.475 
0 

2.800 
0 

533 
3.681 
6.312 

12.613 
10.396 
11.158 
7.966 

-35.335 
l"7l7648" 

7.500 
5.000 

0 
.Zi5P0. 

416.564 

182.533 

20.000 

5.717.508 

50.493 
0. 

-50.493 

50.493 

0 
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1. Accountantsverslag 
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REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM "GRONINGER ARCHIEVEN" T E GRONINGEN 

1.1 Informatie over de Gemeenschappelijke Regeling 

i 
Rechtsvorm 

I Blijkens publicatie in de Staatscourant d.d. 24 oktober 2001 werd de Gemeenschappelijke Regeling getroffen 
tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Gemeente Groningen tot oprichting van het 

g openbaar lichaam Re^onaal Historisch Centrum "Groninger Archieven", dat gevestigd is te Groningen. 

!| Doelstelling en activiteiten 
De doelstelling luidt volgens artikel 2 van deze Gemeenschappelijke Regeling: de belangen van de minister en de 

jl gemeente bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden, coUecties, individuele documenten, schilde-
rijen en dergelijke die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Groningen en de gemeentelijke 

1 archiefbewaarplaats van Groningen in gezamenlijkheid te behartigen. 

I Bestuur 
Het algemeen bestuiir bestaat per 31 december 2009 mt vier leden, waarvan twee door de Raad van de Gemeente 

1 Groningen zijn aangewezen en twee door de iVlinister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 

1 De raad van Gemeente Groningen wordt vertegenwoordigd door: 

I 
mevrouw drs. J.C.M van Schie, vice-voorzitter (tot mei 2010); 
de heer drs. T. Schroor, vice-voorzitter (vanaf mei 2010); 
de heer mr. J. Seton, lid; vanaf oktober 2001. 

J De minister wordt vertegenwoordigd door: 
» mevrouw drs. J.AJ. Stam, voorzitter; vanaf januari 2005; 

3 » de heer drs. D. Mulder, lid; vanaf juni 2007. 

S De directie wordt gevoerd door de heer drs. E. de Jonge, die per 14 maart 2005 door het algemeen bestuur ge
mandateerd is tot het vertegenwoordigen van genoemd bestuur in onderstaande zaken; 

S • het aangaan van contractuele verplichtingen en betalingen, mits het totaal van de aangegane verplichtingen 
biimen de goedgekeurde begroting valt; 

^ • het aangaan van leningen, mits het bestuur daar haar goedkeuring aan verleent; 
s| • het in dienst nemen, ontslaan en schorsen van personeel, met uitzondering van de directeur; 

• het vertegenwoordigen van het bestuur in en buiten rechte. 
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1.2 Jaarverslag i 
i 

Balans 
j Het boekjaar 2011 is met een negatief resultaat na bestemming van €51.199 afgesloten (pag. 8). Vooruitlopend 

op het besluit van het bestuur is het resultaat na bestemming over 2011 ten laste gebracht van de algemene re-
^ serve. 

% De a^emene reserve is als gevolg van het negatieve resultaat gedaald naar € 288.145 ^ag. 7). Dit is 5,8% van de 
gezamenlijke bijdragen van Rijk en Gemeente. Het eigen vermogen (algemene reserve en bestemmingsreserves) 

% bedraagt € 571.578 (pag. 7). Dit is 11,5% van de gezamenlijke bijdragen van Rijk en Gemeente. Het surplus bo
ven de 10% is specifiek bestemd voor komende bezuinigingen als onderdeel van de bestemmingsreserve weer-

1 standsvermogen. 

3 De iftvesterbgen van € 303.252 hebben betrekking op kantoormeubilair, automatiseringsapparatuur, depotin-
ticJiting, scanapparatuur, microfilmreader en balustrade 1' en 2' verdieping. De balustrade 1' en 2« verdieping ad 

a € 83.000 is vergoed door het ministerie van OCW (pag. 10). 

» De desinvesteringen van 611.652 hebben betrekking op verwijderde apparatuur (pag. 10). 

8 Overige vorderingen; het te ontvangen bedrag van het Nationaal Archief van € 163.052 heeft betrekking op een 
g digitaliseringsopdracht voor het digitaliseren van het Surname archief. Het te ontvangen bedrag van € 91.719 
^ heeft betrekking op het project WiGeDok (Wirtschaftsgescbichtliche Dokumentation). Binnen dit project wordt 
g samen met het Staatsarchiv in Aurich onderzoek verricht naar het bestaan van bedrijfsarchieven aan beide zijden 
" van de grens ^ag. 11). 

I 
^ Mede door de investeringen zijn de liquide middelen gedaald ten opzichte van 2010 ^ag. 11). 

i 
Voorzieningen (pag. 14 ev): De voorziening Hou' t was is inmiddels afgerond. De voorziening klimaat-

u koeknachine depot G wordt gefinancierd door het Rijk. De voorziening premiekorting 62-f is een gevolg van de 
CAO-afspraken dat de premiekorting die de werkgever ontvangt voor medewerkers in de leeftijd van 62 — 65 

g jaar, besteed zal worden aan deze medewerkers voor een verbeterde inzet. De vooi"ziening balustrade is bestemd 
voor een aanpassing met veiligheidsglas voor de balustrades op de 1« en 2' verdieping in verband met het af-

g schermen van vluchtweg incl. ARBO-voorziening. De voorziening Technische vervangingsinvesteringen is e 
bijdrage van het Rijk ten behoeve van vei-vanging van ARBO-voorzieningen (scanruimte). 

IS een 

Baten en lasten 
De bijdrage van het Rijk (indusief behoudsgelden) is gestegen met 0,51%. Gemeente plus 0,87%. 

Overige algemene baten: de stichting Huis van de Groninger Cultuur, de stichting Oorlogs- en Verzetscentrum 
Groningen en de stichting Gronings Audio Visueel Archief vergoeden jaarlijks een bedi-ag aan de Groninger 
Archieven. Besloten is de vei^oeding van GAVA binnen GAVA te bestemmen voor vervanging apparatuur. De 
baten bij Beeldbank Groningen betreffen jaarlijkse bijdragen van gemeenten en waterschappen aan de website 
(pag. 19). 

De stijging van de zakelijke dienstverlening wordt verklaard door werkzaamheden aan het project 'temggave 
archief Suriname' in opdracht van het Nationaal Archief ^ag. 19). 

De opbrengst depotverhuur wordt ontvangen van de Rechtbank Groningen, het Drents Archief, de gemeenten 
Winsum, Noorderveld en Sneek (pag. 19). 

Bijzondere baten: betreft de verkoop van activa van de afdeling restauratie (pag. 20). 

Salarislasten: de tonen en salarissen zijn ten opzichte van 2010 gestegen met 0,7% (pag. 21). 

De stijging van de overige personeelskosten wordt grotendeels verklaard door de kosten voor Flex personeel ten 
behoeve van de scanafdeling (pag. 21). 
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1.2 Jaarverslag (vervolg) j ^ 

De stijging van de projectkosten wordt verklaard door het Suriname archief ^ag. 22). 

t 
Ondanks een stijging van de huur met 1,83%, blijven de totale huisvestingskosten nagenoeg gelijk (pag. 22). 

£ 
De stijging van de licenties en onderhoudskosten ICT wordt veroorzaakt door kosten voor de schaduw infra
structuur Rekencentrum, hosten toegangen De Ree, onderhoud Exact, Ziggo glasvezel, website AUe Groningers C 
en implementatie E-depot (pag. 22). 

k 

t 

t 

1 



2. Jaarrekening 
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2.1 Balans per 31 december 2011 
(na bestemmiig resultaat) 

Activa 
31-12-2011 31-12-2010 

€ € 

Vaste activa 
Materiele vaste activa 
Investeringen met een economisch nut 1.123.568 1.033.913 

Financiele vaste activa 
Overige uitzettingen 57.500 

Vlottende activa 
Uitzettingen 
Vorderingen op openbare lichamen 0 20.000 
Ch'erige vorderingen 408.914 213.380 

408.914 233.380 

Liquide middelen 194.725 366.087 

Overlopende activa 22.210 9.826 

1.806.917 1.643.206 
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:j Passiva 
31-12-2011 31-12-2010 

i € € 

^ Eigen vermogen 
j Algemene reserve 288.145 339.343 
^ Bestemmingsreserves 283.433 283.433 

g 

I 
I 

571.578 622.776 1 

5 Voorzietiingen 
Overige voorzieningen 330.001 94.960 

I Vaste schulden 
Binnenlandse banken en overige financiele instellingen 371.250 476.250 

- Vlottende passiva 

a Netto vlottende schulden 
'' Overige schulden 375.543 297.572 

I 
I Overlopende passiva 158.545 151.648 

1.806.917 1.643.206 
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2.2 Staat van baten en lasten over 2011 

Algemene baten 
Bijdrage partaers 
Overige algemene baten 

Diverse baten 
Publieksinkomsten en reguliere inkomsten 
Programmagelden en doelultkeringen 
Dienstverletiing derden 

Overige baten 
Vrijval uit voorzieningen en gepassiveerde subsidie 
Bijzondere baten 

Totaal baten 

Werkelijk 
2011 

€ 

4.969.635 
55.061 

5.024.696 

40.841 
27.672 

500.799 

569.312 

15.061 
6.000 

21.061 

Begroot 
2011 

€ 

4.955.572 
74.470 

5.030.042 

41.186 
50.000 
43.900 

135.086 

15.058 
0 

15.058 

Werkelijk 
2010 

€ 

4.937.186 
49.102 

4.986.288 

41.106 
111.874 
142.319 

295.499 

16.157 
466 

16.623 

5.615.069 5.180.906 5.298.280 

Personele kosten 
Lonen, salarissen en sociale lasten 
Overige personeelskosten 

2.191.650 
156.964 

2.348.614 

2.113.754 
126.206 

2.239.960 

2.176.517 
107.011 

2.283.528 

Overige kosten 
Directe materiele kosten 
Projectkosten 
Huisves tingskos ten 
Organisatie en overheadkosten 
Afschrij vingskos ten 
Rentekosten 
Dotaties aan projecten 

Totaal lasten 

60.451 
461.053 

2.100.802 
435.999 
213.597 

18.566 
27.185 

88.517 
92.000 

2.165.380 
346.703 
202.296 

18.550 
27.500 

53.772 
251.634 

2.099.826 
375.729 
191.360 
23.305 
20.000 

3.317.653 

5.666.267 

2.940.946 

5.180.906 

3.015.626 

5.298.707 

i 

Resultaat uit gewone bedtijfsuitoefening 
voor bestemming 

Toevoeging aan reserves 
Onttrekking aan reserves 

Resultaat na bestemming 

-51.198 

0 
0 

-51.198 

0 
0 

-874 

-283.433 
283.433 

-874 
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2.3 Grondslagen voot de waardering en resultaatbepaling 

2.3.1 Algemene grondslagen voor de balans 

Algemeen 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 
kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgeno
men tegen nominale waarde. 

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Ver
antwoording Provincies en Gemeenten. 

Materiele vaste activa -;•' 
De overige vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met jaarlijkse lineaire 
afschrijvingstermijnen, gebaseerd op de economische levensduur. Afgeschreven wordt vanaf het moment van 
ingebruikname. 

Uitzettingen, overlopende activa, liquide middelen en vlottende passiva 
Voor dubieuze vorderingen wordt een voorzieiung gevormd op basis van individuele beoordeling. 

Bestemmingsreserves 
Dit betreffen door het bestuur bestemde fondsen voor specifieke doeleinden. 
Op basis van voortschrijdende inzichten kan het bestuur besluiten deze fondsen op een andere wijze aan te wen
den. 

Resultaat na bestemming 
_ Het resultaat na bestemming is het resterende resultaat na reeds bestemde mutaties in de reserves. Het resultaat 
' na bestemming wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 

^ Voorzieningen 
I De voorziening FPU wordt gevormd voor de verplichtingen uit hoofde van de FPU-uitkeringen aan voorma%e 

medewerkers. 

I . 
De overige voorzieningen zijn gevormd in verband met verplichting tot besteding van de middelen aan een doel 

I dat is opgelegd door derden. 

I Vaste schulden 
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, verminderd met de reeds gedane aflossingen. Vaste 

I schulden hebben een rentetypische looptijd van een jaar of langer. 

g 2.3.2 Staatvan baten en lasten 

I Algemeen 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Voordelige saldi worden slechts 

I opgenomen voorzover zij op de balansdatum zijn ga-ealiseerd. Nadelige saldi en risico's die hun oorsprong vin
den voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 

Q bekend zijn geworden. 

I Bijdrage partners 
Dit betreft de subsidie van het Rijk en van de gemeente en omvat de in de gemeenschappelijke regeling of ander-

I zinds overeengekomen bijdrage in het exploitatieresultaat. 

s Overige algemene baten 
Dit betreft ontvangen subsidiegelden van diverse instellingen. 

f 

1 
I 
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2.3 Algemene toelichting (vervolg) 

Diverse baten 
Diverse baten betreft de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten, exclusief de over de omzet 
geheven belastingen onder aftrek van kortingen. 

Afschrijvingen 
De afschrijvingen op bedrijfsinventarissen en overige vaste bedrijfsmiddelen worden berekend via vaste percen
tages van de aanschafwaarde. 
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2.4 Toelichting op de balans 

Vaste activa 

Materiele vaste activa 

De mutaties in de materiele vaste activa kunnen als volgt worden samengevat: 

Overige 
vaste 
bedrijfs
middelen 

Begin boekjaar 
Aanschafwaarde 
Afschrijvingen 

Boekwaarde 

3.256.519 
-2.222.606 

1.033.913 

Mutatie boekjaar 
Investeringen 
Desinvesteringen 
Afschrijvingen 
Afschrijving desinvesteringen 

303.252 
-11.652 

-213.597 
11.652 

89.655 

Einde boekjaar 
Aanschafwaarde 
Afschrijvingen 

Boekwaarde 

3.548.119 
2.424.551 

1.123.568 

Afschri jvingspercentages 
De afschrijvingspercentages varieren van 4,0% tot 33,3%. 

2011 2010 

Financiele vaste activa 

IVlinisterie van OCenW ^ationaal ArchieQ 57.500 

Betreft een vordering inzake de bijdrage in de investering in de 
klimaatvoorziening depots ad € 110.000, waarvan op 31-12-2011 het 
bedrag van € 35.000 is ontvangen". Het kordopende deel van de vordering 
ad € 17.500 is verantwoord onder de overige vorderingen. De vordering 
kent een looptijd van circa 4 jaar. 
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2.4 Toelichting op de balans (vexvolg) 

2011 

12 

2010 

Vlottende activa 

Uitzettingen 

Vorderingen op openbare Uchamen 
Provincie Groningen Beeldbank 
Provincie Groningen Hou't was 
Provincie Groningen Archief in erfgoed 

Overige vorderingen 
Handelsdebiteuren 
Rente spaarrekening 
Stichting Huis van de Groninger Cultuur 
Vooruitbetaalde abonnementen 
Vooruitontvangen factuur Pictura 
Te ontvangen Nationaal Archief 
Te ontvangen WiGeDok 
Overige vorderingen 

Liquide middelen 
Rabobank, spaarrekening 
Rabobank, rekening-courant 
Kas 
Kruisposten 

nr. 34.56.784.406 
nr. 38.51.57.622 

0 
0 
0 

0 

102.487 
10.336 

0 
1.925 

38.602 
163.052 
91.719 

793 

408.914 

175.000 
24.723 

1.973 
-6.971 

194.725 

0 
20.000 

0 

20.000 

140.009 
12.779 
9.984 
3.850 

23.513 
22.452 

0 
793 

213.380 

315.000 
48.275 
2.091 

721 

366.087 

s 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 

Overlopende activa 
Voorraad NS Tickets 
Fiets priveproject 
Omzetbelasting 

1.024 
4.783 

16.403 

986 
4.458 
4.382 

22.210 9.826 
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t 

2.4 Toelichting op de balans (vervolg) 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Aigemene reserves 
Onder de algemene reserves is dat deel van het vermogen opgenomen welke 
vrij ter beschikking staat aan de gemeenschappelijke regeling. Het betreft dc 
volgende algemene reserves: 

Het verloop is als volgt weer te geven: 
Stand per 1 januari 
Bij: exploitatieresultaat verslagjaar 

Stand per 31 december 

2011 2010 
€ 

339.343 
-51.198 

288.145 

€ 

340.217 
-874 

339.343 

a 
Bestemmingsreserves 

f Onder de bestemmingsreserves is dat deel van het vermogen opgenomen 
waaraan het bestuur een bestemming heeft toegekend. 

1 Voor de volgende bestemmingen is een reserve gevormd: 

i Wachtgelden 
Saldo per 1 januari 

8 Bij: dotatie 
g inhouding werknemers pseudo WK' 

g Onttrekkingen: 
^ koopsom personeel 
I uitkering wachtgeld 
" vrijval 

I 
Saldo per 31 december 

De reserve wach^elden wordt opgebouwd ten behoeve van mogelijke ver-
I plichtingen aan voormalige werknemers uit hoofde van wach^eld. De be

stemmingsreserve is in 2010 vrijgevallen ten gunste van de bestemmingsre-
g seî ve "Weerstandsvermogen". 

I Collectiebeheer 
Saldo per 1 januari 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

64.704 
0 
0 

64.704 
0 
0 

64.704 

0 

0 18.279 
Bij: dotatie 0 0 

Af: 0 18.279 
onttrekkingen (zie onderstaande 5 punten) 0 -10.408 
vrijval 0 -7.871 

Saldo per 31 december 0 0 
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2.4 Toelichting op de balans (vervolg) 

De bestemmingsreserve collectiebeheer is gevormd voor: 

1. Catalogiseren fotocollectie en Topogtafisch Historische Adas. 
2. Inpakken van 12 stellingen met foto's. 
3. Toegankelijk maken en selectie van nieuwe aanwinsten (2000-2008). 
4. Versneflingveipakkenenetiketteren. 
5. Conservering en digitalisering glaspiaatnegatieven. 

14 

2011 2010 

0 
0 

0 
0 
0 

Digitalisering 
Saldo per 1 januari 
Bij: dotatie 

Af: 
onttrekkingen (zie onderstaande 6 punten) 
vrijval 

Saldo per 31 december 0 

De bestemmingsreserve digitalisering is gevormd voor: 

1. Voortzetting coordinatie van www.poparchiefgroningen.nl van 2 aug. 2009 tot 1 augustus 2010; 
2. Opslag en hosting van materiaal als gevolg van digitalisering; 
3. Interviews met Groningers over hun persoonlijke geschiedenis voor het project 'Hou't was'; 
4. Een extra server voor de opslag in Hoogkerk; 
5. Ombouw voor en gebruik van glasvezel; 
6. Project digitalisering van de aangiften der nalatenschappen, afkomstig van de 

ontvangers der successierechten. 

De uitbreiding van de bestemmingsreserve digitalisering in 2010 is gevormd 
voor: 

Ondersteuning van het volledige digitaliseringsproces, van scanklaar maken tot 
aan de presentatie op intemet. 

2011 

200.000 
0 

200.000 
-13.584 

-186.416 

0 

2010 

Weerstandsvermogen 
Saldo per 1 januari 
Bij: dotatie 

Af: 
onttrekkingen 
vrijval 

Saldo per 31 december 

De bestemmingsreserve weerstandvermogen is gevormd om de moge
lijke bezuinigingen in de komende jaren te kunnen opvangen. 

Totaal bestemmingsreserves 

283.433 
0 

0 
283.433 

283.433 
0 
0 

283.433 

283.433 
0 
0 

283.433 

283.433 283.433 

s 

t 
t 
t 
t 
t 
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http://www.poparchiefgroningen.nl
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2.4 Toelichting op de balans (vervolg) 

2011 2010 

Voorzieningen 

Overige voor2;ieningen 
Voorzienitig FPU-uitkeringen 
Saldo per 1 januari 
Bij: dotatie 

Af: onttrekking 

Saldo per 31 december 

De voorziening is getroffen voor de FPU-uitkering voor 3 jaar van 
een voormalig werknemer. 

Voorziening Digitaliseren bouwdossiers 1987- 1 juli 2006 
Saldo per 1 januari 
Bij: dotatie 

Af: onttrekking 

Saldo per 31 december 

0 
0 

0 
0 

6 

27.804 
0 

27.804 
-27.804 

0 

I Voorziening scanners (Digitaliseren bouwdossier 1987-1 juli 2006) 
Saldo per 1 januari 

j Bij; dotatie 

Af; ontttekking 

Saldo per 31 december 

B Voorziening duurzame opslag (Digitaliseren bouwdossier 1987-1 juli 2006) 
Saldo per 1 januari 
Bij: dotatie 

Af: onttrekking 

Saldo per 31 december 

I Voorziening afsciuijving camcorder 
Saldo per 1 januari 

I Bij: dotatie 

9 
Af: onttrekkingen 

I 
Saldo per 31 december 

i 
I 

0 
0 

0 
0 

0 

9.704 
0 

9.704 
-9.704 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

5.062 
0 

5.062 
-1.898 

3.164 

18.127 
34.199 

52.327 
-52.327 

0 

19.404 
0 

19.404 
-9.700 

9.704 

1.100 
0 

1.100 
-1.100 

0 

6.960 
0 

6.960 
-1.898 

5.062 
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2.4 Toelichting op de balans (vervolg) 

Voorziening Hou ' twas 
Saldo per 1 januari 
Bij; dotatie 

Af: onttrekking 

Saldo per 31 december 

Voorziening afschrij\'ing server depot Hoogkerk 
Saldo per 1 januari 
Bij: dotatie 

Af: onttrekking 

Saldo per 31 december 

Voorziening klimaat - koelmachine depot G 
Saldo per 1 januari 
Bij: dotatie 

Af: ontttekking 

Saldo per 31 december 

Voorziening premiekorting 62-1-
Saldo per 1 januari 
Bij: dotatie 

Af: onttrekkbg 

Saldo per 31 december 

Voorziening WiGeDok 
Saldo per 1 januari 
Bij: dotatie 

Af: onttrekking 

Saldo per 31 december 

2011 

16 

2010 
€ 

9.391 
0 

9.391 
-9.391 

0 

4.902 
0 

4.902 
3.459 

1.443 

17.500 
92.500 

110.000 
0 

110.000 

9.402 
0 

9.402 
7.726 

1.676 

0 
110.000 

110.000 
18.281 

91.719 

€ 

52.239 
10.000 

62.239 
-52.849 

9.390 

8.363 
0 

8.363 
-3.461 

4.902 

0 
17.500 

17.500 
0 

17.500 

0 
11.218 

11.218 
-1.816 

9.402 

0 
0 

0 
0 

0 

m 

m 

K 



I 

I 
i 
i 
I 

- REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM "GRONINGER ARCHIEVEN" TE GRONINGEN 17 

f 

2.4 Toelichting op de balans (vervolg) 

Voorziening balustrade 
Saldo per 1 januari 
Bij: dotatie 

Af: onttrekkbg 

Saldo per 31 december 

Voorziening Technische vervangingsinvesteringen 
Saldo per 1 januari 

' Bij: dotatie 

I 
I Af: onttrekking 

Saldo per 31 december 

Totaal voorzieningen 

I Vaste schulden 

I Rabobank geldlening I 
Hoofdsom 

\ Aflossing 

Aflossing verslagjaar 

Saldo verschuldigd na 31 december 

Dit betreft een in 2004 door de Rabobank verstrekte lening groot 
€ 600.000. De resterende looptijd bedraagt 5 jaar. De aflossing is 
€ 15.000 per kwartaal. Het rentepercentage bedraagt 3,9 % tot 
31 januari 2009. Het rentepercentage bedraagt vanaf 1 februari 2009 
tot 1 februari 2012 3,95%. 
De aflossingsverplichting komend verslagjaar betreft € 60.000. 
De omvang van de lening met een looptijd van langer dan 5 jaar 
bedraagt ultimo verslagjaar € 0 (2009: € 0). 

2011 2010 
€ 

0 
83.000 

83.000 
0 

83.000 

39.000 
0 

39.000 
0 

39.000 

330.002 

€ 

0 
0 

0 
0 

0 

25.000 
14.000 

39.000 
0 

39.000 

94.960 

600.000 
-405.000 

195.000 
-60.000 

135.000 

600.000 
-345.000 

255.000 
-60.000 

195.000 
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2.4 Toelichting op de balans (vervolg 

m 

Rabobank geldlening II 
Hoofdsom 
Aflossing 

Aflossing verslagjaar 

Saldo verschuldigd na 31 december 

Totaal langlopende leningen 

Dit betreft een in 2007 door de Rabobank verstrekte lening groot 
€ 450.000. De resterende looptijd bedraagt 8 jaar. De aflossing is 
€ 11.250 per kwartaal. Het rentepercentage bedraagt 4,25 % tot 
1 december 2017. 
De aflossingsverplichting komend verslagjaar betreft € 45.000. 
De omvang van de lening met een looptijd van langer dan 5 jaar 
bedraagt ultimo verslagaar€ 90.000 (2009: € 135.000). 

Overlopende passiva 
Loonheffing 
Pensioenpremies 

2011 2010 
€ 

450.000 
-168.750 

281.250 
-45.000 

236.250 

371.250 

€ 

450.000 
-123.750 

326.250 
-45.000 

281.250 

476.250 

348.713 
26.830 

375.543 

124.152 
34.393 

158.545 

245.426 
52.146 

297.572 

116.795 
34.853 

151.648 

Vlottende passiva (H 

Netto vlottende passiva (^ 

Overige schulden f g 
Crediteuren 
Overige algemene kosten 

IB 
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I 2.4 Toelichting op de balans (vervolg) 

i 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

De organisatie heeft in 1997 een 20-jarig huurcontract afgesloten inzake bedrijfsruimte. De jaarlijkse huur wordt 
I geindexeerd en bedraagt circa € 1.650.000. 

g De organisatie heeft in 2007 een 15-jarig huurcontract (inclusief leveringen en diensten) afgesloten inzake het 
depot in Hoogkerk. De jaarlijkse huur wordt geindexeerd en bedraagt circa € 73.000. 

§ 
De organisatie huurt enkele kantoorinventarissen met een looptijd korter dan vijf jaar. De jaarlijkse verplichting 

I bedraagt ca. € 17.500. 

i De in de verantwoording opgenomen bijdragen dienen nog definitief te worden geaccordeerd. 
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 

Algemene baten 
Bijdrage Rijk 
Bijdrage Rijk Behoudsgelden 
Bijdrage gemeente 

Overige algemene baten 
Huis van de Groninger Cultuur 
Stichting OVCG 
Stichting GAVA 
Beeldbank Groningen 
Rentebaten 
Overige algemene baten 

Publieksinkomsten 
Dienstverlening 
Publieksbereik 
Facihteiten 
Huisvesting 
Webshop 
Overig 

Programmagelden en doeluitkerlngen 
Archieven op tournee 
Project RO/EZ 
Hou't was 
Archief in erfgoed 
WiGeDok 
Beeldbank 

Dienstverlening aan derden 
Zakelijke dienstverlening 
Opbrengst depotverhuur 

Vrijval voorzieningen en gepassiveerde subsidies 
Afschrijving RO/EZ 
Afschrijving camcorder 
Afschrijving server depot Hoogkerk 

Werkelijk 
2011 

€ 

2.923.557 
42.000 

2.004.078 

4.969.635 

13.087 
14.029 

0 
13.500 
10.335 

4.110 

55.061 

27.485 
3.875 
5.027 
4.313 

141 
0 

40.841 

0 
0 

9.391 
0 

18.281 
0 

27.672 

484.468 
16.331 

500.799 

9.704 
1.898 
3.459 

Begroot 
2011 

€ 

2.909.493 
42.000 

2.004.079 

4.955.572 

12.958 
8.412 

30.000 
0 

15.000 
0 

66.370 

28.544 
1.502 
3.653 
3.502 

536 
4.079 

41.816 

0 
50.000 

0 
0 
0 

8.100 

58.100 

25.000 
18.990 

43.990 

9.700 
1.898 
3.460 

Werkelijk 
2010 

€ 

2.908.392 
42.000 

1.986.794 

4.937.186 

12.894 
10.622 

0 
11.700 
12.779 

1.107 

49.102 

28.564 
3.032 
5.182 
3.124 
1.204 

0 

41.106 

4.000 
52.327 
52.849 
2.698 

0 
0 

111.874 

123.329 
18.990 

142.319 

10.800 
1.898 
3.459 

15.061 15.058 16.157 
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten (veivolg) 

Bijzondere baten 
Diversen 

Totaal baten 

'TE GRONINGEN 

WerkeHjk 
2011 

€ 

6.000 

6.000 

5.615.069 

Begroot 
2011 

€ 

0 

0 

5.180.906 

21 

Werkelijk 
2010 

€ 

466 

466 

5.298.280 

m 

î  
ff 

m 
m 
m 
^ 

m 

m 

» 

g 
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I 2.5 ToeUchting op de staat van baten en lasten (vervolg) 

I Werkelijk Begroot Werkelijk 
2011 2011 2010 

I € € € 
Personele kosten 

I 
J Lonen, salarissen en sociaie lasten 
'* Lonen en salarissen 
« Sociale lasten 
" Pensioenen 
J Loonkostensubsidie 

Doorberekening projecten 

Personele bezetting 

De personele bezetting is als volgt; 
Directie 
Stafeenheden 
Coilectie en beheer 
Studiezaal 
Nieuwe media 
Publieks educatie 
Proj ectmedewerkers 

Overige personeelskosten 
Uitzendkrachten 
Koopsom Van den Broek 
DSW Personeel 
Flex personeel 
WIW Personeel 
Detachering 
Opieidingskosten 
Arbodienst 
Medische kosten 
BPIV 
Stagiaires en vrijwilligers 
Salarisadministratie 
OR 
Overige personeelkosten 

Totaal personele kosten 

2.064.744 
211.585 
262.849 
-15.000 

-332.528 

2.191.650 

2011 

1,50 
10,65 
12,55 
5,00 
5,25 
1,80 
7,20 

43,95 

2.163.754 
0 
0 
0 

-50.000 

2.113.754 

• 

1.881.531 
183.663 
229.512 
-18.000 

-100.192 

2.176.517 

2010 

1,50 
9,65 

12,10 
6,55 
3,85 
2,20 
7,70 

43,55 

11.426 
0 

36.158 
50.040 
5.468 
2.758 

12.889 
963 

1.373 
6 

4.142 
13.005 

342 
18.394 

156.964 

2.348.614 

38.500 
0 

25.061 
0 

12.000 
0 

13.500 
1.000 
3.000 
4.000 
3.000 

10.645 
2.500 

13.000 

126.206 

2.239.960 

18.542 
13.305 
22.376 

0 
1.155 
7.148 
6.551 

942 
2.744 
1.857 
5.531 
9.163 

170 
17.527 

107.011 

2.283.528 
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2.5 Toelichting op de staat van baten cn lasten (vervolg 

23 

S 

Werkelijk 
2011 

Begroot 
2011 

Werkelijk 
2010 

m 
Overige kosten 

Directe materiele kosten 
Collectiebeheer 
Overige produkten publieksbereik 
Dienstverleningspakket 

Projectkosten 
RO/EZ 
Suriname archief 
WiGeDok 
Beeldbank Groningen 
Behoudsgelden 
Erfgoed educatie 
Hou't was 

Huisvestingskosten 
Huur Cascadeplein 
Huur Hoogkerk 
Onderhoud 
Energie 
Overige huisvestingskosten 

Organisatie en overhead 
Licenties en onderhoudskosten ICT 
Organisatie en overheadkosten 

32.626 
16.655 
11.170 

60.451 

0 
384.867 ' 
18.281 
3.517 

42.000 
0 

12.388 

461.053 

1.652.869 
72.985 
26.904 
162.823 
185.221 

2.100.802 

200.579 
235.420 

435.999 

63.017 
16.913 
8.587 

88.517 

50.000 
0 
0 
0 

42.000 
0 
0 

92.000 

1.654.108 
71.466 
28.341 
204.614 
206.851 

2.165.380 

146.050 
200.653 

346.703 

17.613 
28.577 
7.582 

53.772 

69.121 
77.735 

0 
5.039 

42.000 
4.890 
52.849 

251.634 

1.623.154 
72.911 
29.078 
168.227 
206.456 

2.099.826 

147.445 
228.284 

375.729 
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i 

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg) 

24 

Rentekosten 
Bankrente- en kosten 
Rente lening 1 
Rente lening 2 

Werkelijk | 
2011 1 

€ ' 

276 
6.903 j 

11.387 

18.566 

Begroot 
2011 

€ 

500 
6.814 

11.236 

18.550 

Werkelijk 
2010 

€ 

673 
9.306 

13.326 

23.305 

ll 

AfechrijvJngskosten 
Afschrijvingen activa met economisch nut 

Dotaties aan projecten 
Poparchief 
Hou 't was 
Verhaal van Groningen 
Groninger Forum 
Schatkamers van Nederland 

Mutaties in reserves 

Onttrekking bestemmingsreserve wachtgeld 
Onttrekking bestemmingsreserve digitalisering 
Onttrekking bestemmingsreserve virtude studiezaal 
Onttrekking bestemmingsreserve collectiebeheer 
Dotatie bestemmingsreserve digitalisering 
Dotatie bestemmingsreserve weerstandvermogen 

213.597 220.846 191.360 

18.496 
0 

7.500 
0 

1.190 

27.186 

7.500 
7.500 
7.500 
5.00O 

0 

27.500 

5.000 
7.500 
7.500 

0 
0 

20.000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

64.704 
0 
0 

18.729 
200.000 

-283.433 

0 

i 

a 

n 
w 
f l 

a 

Groningen, 

Directeur; 
de heer drs. E. de Jonge 

Voorzitter: 
mevrouw drs. J.A.J. Stam 

Vice-voorzitter: 
de heer drs. T. Schroor 

Leden: 
de heer mr. J. Seton, lid 
de heer drs. D. Mulder, Ud 



3, Overige gegevens 
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3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

I Aan het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum "Groninger Archieven". 

9 
Verklaring betreffende de jaarrekening 

i Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2011 van het Regionaal Historisch Centmm "Groninger 
Archieven" te Groningen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de 

• exploitatierekening over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiele verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheden bestuur 

Het bestuur van het Regionaal Historisch Centrum "Groninger Archieven" is verantwoordelijk voor het opma-
B ken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstel

len van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
I gemeenten. 

I Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiele rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde 
baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de begro-

J ting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. 

N Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 

I afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

y Verantwoordelijklieid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 
9 hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controle-

standaarden en de Controleverordening Regionaal Historisch Centrum "Groninger Archieven". Dit vereist dat 
" -wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uit

voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel 
» belang bevat. 

'' Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen 
1, en de toelichtingen in de jaarrekening. De geseiecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accoun-
'* tant toegepaste oordeelvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking 
» van materieel belang bevat als gevolg van fiaude of onjuistheden. 

[t Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die rele
vant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de 

B financiele rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van 
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot 

a doel een oordeel tot uitdrukldng te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een 
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebiTiikte grondslagen voor financiele verslagge-

' i '^i"g ^o *̂ ^ gebruilite financiele rechtmatigheidscriteria en de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit 
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

I . 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbou-

I wing voor ons oordeel te bieden. 

- Oordeel 

I 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen 

I van het Regionaal Historisch CenUum "Groninger Archieven" per 31 december 2011 en van het resultaat over 
2011 in overeenstemming met het Besluit Begrotiing en Verantwoording provincies en gemeenten. 

I 
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Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2011 
voldoen in alle van materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiele rechtmatigheid. Dit houdt in dat J ^ 
de bedragen in overeenstemming zijn met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgeno-
men bepalingen, zoals die in het "normenkader en toetsingskader Regionaal Historisch Centrum " ® ' 
Groninger Archieven"" zijn opgenomen. 

Groningen, 8 maart 2012 

DeJong & Laan Accountants B.V. 

E. Timmerman RA 

Uf 

m 
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Bijug 

Jaarverslag Groninger Archieven 2011 



Voorwoord 

De digitalisering heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Het aanbod op internet 
wordt dan ook steeds groter. De Groninger Archieven hebben zich, binnen de 
beschikbare mogelijkheden, goed aangepast aan de situatie en op een aantal gebieden 
zelfs een voorsprong genomen. De eigen scanstraat heeft zich ontwikkeld tot het digitaal 
centrum dat voldoet aan alle kwaiiteitsnormen. 
Het aanbod op internet wordt dan ook steeds groter. Wel is het de vraag of in de 
toekomst alle aanwezige archieven digitaal zullen worden aangeboden. Met de huidige 
techniek is het te arbeidsintensief en veel te duur. Nu al merken we dat de digitale 
opslag een steeds groter budget vraagt en de grenzen daarvan zijn in zicht. Nieuwe 
techniek voor digitale opslag moet een oplossing bieden. De keuze voor de bestanden die 
gedigitaliseerd worden wordt nu bepaald door het publiek. Een belangrijk deel van de 
meest gebruikte bestanden, voornamelijk genealogie en foto's, is nu op internet te 
vinden. 
Ondanks de digitalisering blijven we geloven in de 'fysieke' studiezaal. We willen de 
mogelijkheden voor samenwerking en ontmoeting zelfs uitbreiden. Aan de studiezaal 
worden nieuwe functies toegevoegd. 
Sinds 2000 nam het aantal bezoekers aan de studiezaal elk jaar af, maar in 2011 steeg 
dit getal weer en ook het aantai aangevraagde stukken steeg. Dat heeft mogelijk te 
maken met de nieuwe functies, maar het kan ook zijn dat de groep onderzoekers 
voorlopig niet kleiner wordt. Daarentegen stabiliseert het aantal bezoekers op internet. 
De websites van de Groninger Archieven werden in 2011 meer dan een miljoen keer 
bezocht. 
2011 was het jaar waarin een definitief besluit werd genomen over de deelname van de 
provincie aan de Groninger Archieven. Een goede ontwikkeling voor de Groninger 
Archieven omdat we daarmee een directe band hebben met alle 3 overheden. 

Eddy de Jonge 
Harry Romijn 

Bestuur 

Het bestuur van de Groninger Archieven kwam in 2011 vier keer bijeen. 
De samenstelling was als volgt: 
Mevr. Drs. J.A.J. Stam - voorzitter 
Dhr. Mr. J. Seton - bestuurslid 
Dhr. Drs. D. Mulder - bestuurslid 
Dhr. Drs. T. Schroor - bestuurslid 

Het bestuur kwam bijeen op 12 april, 10 mei, 14 September en 8 december. 

De taken van het bestuur zijn voornamelijk gericht op het beleid en de financiele 
controle. 
Speciale punten van aandacht in 2011 waren de ontwikkelingen rondom de voorgenomen 
decentralisatie van het rijksdeel van de Groninger Archieven, de samenwerking binnen 
het Groninger Forum, de pilot Kadasterbalie en het nieuwe beleidsplan voor de periode 
2013 t/m 2016. 

Bestuursleden Seton en Schroor vertegenwoordigden de gemeente Groningen en Stam 
en Mulder het Rijk. 

In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van overige functies van de bestuursleden. 



Coilectie 

Coilectie in cijfers 
• 114 toegangen (bewerkte archieven) zijn gereedgekomen. 
• Op 31 december 2011 zijn 4.065 archiefvormers geteld. 
• Op 31 december 2011 werden 2.188 toegangen aangeboden op internet. 
• 2011 leverde 227 nieuwe aanwinsten (archieven of verzamelingen) op. 
• De omvang van deze aanwinsten is 507 meter. 
• 495 meter archief is zuurvrij verpakt en geetiketteerd. 
• De bibliotheek werd uitgebreid met 1.375 monografieen en artikelen. 
• Aan het eind van 2011 bestond de totale coilectie van de Groninger Archieven uit 

circa 25.480 meter archieven en verzamelingen. 

Verwerving 
De coilectie van de Groninger Archieven bestaat uit archieven en verzameld beeld-, 
geluids- en documentatiemateriaal afkomstig van personen en/of organisaties die naar 
herkomst, werkgebied of plaats van vestiging verbonden zijn met de provincie 
Groningen. 

De coilectie is onder te verdelen in overheid en particulieren. Ten aanzien van archieven 
van (semi)overheidsinstellingen is overbrenging geregeld in de Archiefwet. 
Het verwervingsbeleid voor particuliere archieven is gebaseerd op bovenstaande 
omschrijving van de coilectie. Daarbij dient ook steeds beoordeeld te worden in hoeverre 
particuliere archieven en verzamelingen inzicht in en een beeld kunnen geven van de 
verschillende facetten van de Groninger samenleving 
Dit is een breed uitgangspunt waarbij vooral op de deskundigheid van de 
relatiebeheerders wordt vertrouwd. Zij hebben als taak om de balans in de coilectie in 
het oog te houden. 
Verwerving was in 2011 vooral een kwestie van reageren op het aanbod. Op een paar 
gebieden, zoals bedrijfsarchieven en archieven van architecten, werd actief geworven. 

Tachtig procent van de nieuwe aanwinsten in 2011 kwam van de overheid met name van 
de diensten van de gemeente Groningen RO/EZ, SoZaWe en DSW Stadspark. 
Particuliere aanwinsten waren bijvoorbeeld de archieven van de Classis Warffum van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland, Baptisten Gemeente Groningen-zuid, architect P.M. 
Hoekstra, Welstands- en Monumentenzorg Groningen (Libau), Nederlandse Hervormde 
Gemeente Onstwedde, familie Cleveringa, de auteur Gerrit Wassing, (stads)dichter Bart 
F.M. Droog. Tevens waren er aanvullingen van een groot aantal archieven van 
hervormde gemeenten in de provincie Groningen. Daarnaast werden er diverse 
verzamelingen van foto's en (glas)negatieven verworven, onder andere van de CSM 
Suikerfabriek te Vierverlaten en de mr. J.H. de Vey Mestdagh Stichting. 

Presentatie coilectie 
Steeds meer delen uit de coilectie worden digitaal gepresenteerd. Internet is het 
belangrijkste onderzoekscentrum geworden. 
De meest bezochte website is www.alleqroninaers.nl. In 2011 werd deze site ongeveer 
587.000 keer bezocht door mensen die op zoek zijn naar hun familiegeschiedenis. Zij 
hadden in 2011 de beschikking over de gegevens van ruim 2,5 miljoen aktes en ruim 1,3 
miljoen scans van originelen. 
Op www.beeldbankqroninqen.nl wordt de beeldcollectie getoond. De website is een 
provinciale samenwerking met 14 gemeenten, 11 historische verenigingen en 10 andere 
organisaties op het gebied van geschiedenis en erfgoed. In 2011 werd de site 72.000 
keer bezocht. 
De algemene website van de Groninger Archieven, www.qroninqerarchieven.nl. werd in 
2011 bijna 127.000 bezocht. De bezoekers raadplegen de coilectie via het 
archievenoverzicht en zoeken algemene informatie over de Groninger Archieven. 

http://www.alleqroninaers.nl
http://www.beeldbankqroninqen.nl
http://www.qroninqerarchieven.nl


De overige sites, www.poparchiefaroninqen.nlf www.iodeninqroninqen.nl en 
www.daqvandegroninqerqeschiedenis.nlr verstrekken andere specifieke informatie, zij 
trokken gezamenlijk circa 150.000 bezoekers. 

In de Groninger Archieven wordt ook nog steeds veel aandacht besteed aan de klassieke 
presentatie via de studiezaal voor de niet-gedigitaliseerde archieven en coUecties. 
Ondanks dat de digitalisering in een hoog tempo verloopt, verwachten we dat we de 
komende 4 jaar uiteindelijk niet meer dan 5 procent van de totale coilectie zullen hebben 
gescand en via onze websites aangeboden. De digitalisering richt zich wel op de 
publieksvraag: de meest gevraagde bestanden over de meest gevraagde onderwerpen. 
In 2012 zal een nieuw plan gepresenteerd worden voor een studiezaal nieuwe stijI. 
Opmerkelijk in 2011 was de toename van bezoekers aan de studiezaal. Van 2000 
(20.552) tot en met 2010 ( 7.309) was er jaarlijks een teruggang. In 2011 steeg het 
aantal echter naar 8.518. Een stijging van 16%. We verwachten dat het aantal zich de 
komende jaren gaat stabiliseren. Het aantal onderzoekers bleef ongeveer gelijk maar de 
stijging was vooral te danken aan belangstellenden voor bouwdossiers en de 
kadasterbalie (vanaf 1 oktober). 

Digitaliserinq 
Uit de volgende archieven en verzamelingen werden in 2011 scans gemaakt: 

Bouwdossiers van de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening/Economische 
Zaken 
Akten van de Burgerlijke Stand (32 gemeenten) 
Archief van het stadsbestuur van Groningen voor 1594 
Memories van Successie 
De foto-en kaartenverzameling 
Afzonderlijke nummers uit diverse archieven, waaronder een groot aantal stukken 
die in slechte materiele staat verkeren. De scans van de inventarisnummers zijn 
toegevoegd aan de verschillende websites. 
In 2011 werd ook een uitgebreide digitaliseringsopdracht voor het Groninger 
Museum afgerond. De volledige documentatie over kunstkring De Ploeg en het 
naoorlogse modernisme. Dit ten behoeve van het beschikbaar stellen van dit 
archief op het internet. 

Ook voor andere instellingen werden archieven of coUecties gedigitaliseerd in het kader van 
samenwerkingsprogramma's. 

In 2011 werd een groot aantal kranten uitgeleend aan de Koninklijke Bibliotheek ten 
behoeve van de Digitale Dagbladen Database (DDD). Deze gedigitaliseerde kranten zijn 
nu te raadplegen op www.dekrantvantoen.nl en de website van de Koninklijke 
Bibliotheek. In 2012 wordt dit project voortgezet. 

Restauratie en Conserverina 
In 2011 zijn de Groninger Archieven gestopt met restauratiewerkzaamheden. De laatste 
jaren waren deze werkzaamheden al sterk afgenomen, maar na het vertrek van 
restaurator Koos Bollegraaf is besloten om geen nieuwe restaurator in dienst te nemen. 
Deze beslissing is niet alleen ingegeven door de financiele situatie. In het kader van de 
samenwerking met het Friese Tresoar en het Drents Archief is afgesproken om 
restauratiewerkzaamheden aan te bieden aan het atelier van Tresoar. Ook worden 
kwetsbare stukken zo veel mogelijk gedigitaliseerd en daarna alleen digitaal beschikbaar 
gesteld aan het publiek. 

De conservering was ook in 2011 voor een belangrijk deel gericht op de digitalisering. 
Veel materiaal moet worden voorbereid voor het scannen. Voor het overige werden 
bijzondere delen uit de coilectie geconserveerd, zoals dia's, glaspiaatnegatieven, foto's, 
prenten en kaarten. 

http://www.poparchiefaroninqen.nlf
http://www.iodeninqroninqen.nl
http://www.daqvandegroninqerqeschiedenis.nlr
http://www.dekrantvantoen.nl


Publiek 

Aandachtspunten in 2011 
• Voortzetting van succesvolle activiteiten 
• Sterkere gerichtheid op de publieksvraag en het beter inspringen op de wensen van 

het publiek 
• Meer aandacht voor digitale dienstverlening aan het onderwijs 

De belangrijkste doelstelling van onze publieksactiviteiten is om zo veel mogelijk mensen 
te wijzen op de coilectie en de gebruiksmogelijkheden. Daarbij wordt geprobeerd in te 
spelen op de vraag van het publiek en om het publiek er zo actief mogelijk bij te 
betrekken. Er worden vaak verhalen gebruikt om de aandacht te trekken. 

Loket voor Lief en Leed. Alle Groninaers in 200 iaar akten Burgerlijke Stand 
Een deel van de vragen van het publiek gaat over familiegeschiedenis. En daarbij heeft 
de Burgerlijke Stand een centrale rol. In 1811 begon in Nederland de registratie van 
geboorten, huwelijken en overlijdens in akten van de Burgerlijke Stand. In het jaar 2011 
openden de Groninger Archieven daarom in samenwerking met de NGV afdeling 
Groningen en het Groninger Museum het 'Loket voor Lief en Leed', een project met 
weblog. Hierin werd niet alleen aandacht besteed aan de akten als de belangrijkste bron 
voor familiegeschiedenis, maar werden ze gecombineerd met bij mensen bekende 
familieverhalen. In het eerste kwartaal werd in samenwerking met RTV Noord wekelijks 
een kort programma rond zo'n akte met verhaal gemaakt, om te beginnen met 
bijzondere akten die al bekend waren; later ook op basis van ingestuurde suggesties. Na 
de eerste uitzending bezochten diezelfde avond al 1230 mensen de weblog en was er een 
duidelijke stijging (met een plek dinsdags na elke uitzending) van het bezoek aan de 
website Alle Groningers. Op deze site kan iedereen zoeken naar gegevens uit de 
openbare akten en de gescande akten bekijken. Het hele jaar werd het weblog 
www.loketvoorliefenleed.nl aangevuld met verhalen en reacties. Daar zijn ook de 
uitzendingen nog te zien. De weblog trok 42.000 bezoekers in 2011. In aansluiting hierop 
werden workshops, lezingen en presentaties georganiseerd. 
Dit project kon alleen een succes worden door de publieksinbreng. Bovendien heeft de 
combinatie van akten en verhalen veel kennis opgeleverd over de betekenis van de 
Burgerlijke Stand. 

Uitbreidinq internetaanbod 
Na de eerste ervaringen met de weblog Loket voor Lief en Leed werd verder gewerkt aan 
de presentatie van de Groninger Archieven middels sociale media. Vanaf half oktober 
keek een tijdelijk medewerker ( in het kader van de gemeentelijke startership-regeling) 
naar de praktijk elders en de mogelijkheden voor de organisatie. Al snel was duidelijk dat 
het huidige archiefpubliek nog niet veel gebruik maakt van sociale media, dit in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld scholieren en studenten. 
Omdat dit soort media de toekomst heeft en kansen biedt om ander publiek te bereiken, 
is in het najaar begonnen met actieve berichtgeving. De sociale media werden in 2011 
vooral gebruikt voor meidingen over activiteiten, lopende projecten, interessante stukken 
en beschikbaar gekomen materiaal. Op de facebookpagina De Verdieping van de 
Groninger Archieven werd vooral gemformeerd over projecten waarbij het publiek 
nadrukkelijk werd betrokken. 

Landschap en woonomqeving 
Begin 2011 werd om advies gevraagd door twee historische verenigingen in het 
Westerkwartier, die met een inventarisatie van veldnamen waren begonnen, maar niet 
voldoende resultaten behaalden. Hierover werd contact opgenomen met het 
Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit. Dit leidde tot twee avonden rond het 
belang van toponiemen en bronnen hiervoor, met speciale aandacht voor veldnamen. Al 
snel bleek dat er op meerdere plaatsen mensen hiermee bezig waren en belangstelHng 
hadden voor advies en hulpmiddeien, maar ook bereid waren om mee te werken aan een 

http://www.loketvoorliefenleed.nl


provincie-breed project tot inventarisatie en vastlegging van veldnamen. Samen met het 
Kenniscentrum Landschap is het plan ontwikkeld om in een drietal gebieden een pilot te 
starten en de mogelijkheden voor een breder project te onderzoeken. Zo kunnen mensen 
die al actief zijn ondersteund worden met kennis van de Groninger Archieven en in 
contact worden gebracht met de waardevoUe bronnen in de coilectie. In de provincie 
bestaat een grote interesse en betrokkenheid bij dit onderwerp. Een bewijs te meer van 
de groeiende belangstelHng voor onderzoek naar gebouwen (eigen huizen) en de bredere 
woonomgeving, die al een aantal jaren duidelijk is. Een trend die in de Groninger 
Archieven nog wordt ondersteund door de samenwerking met de Dienst Ruimtelijke 
Ordening van de gemeente Groningen door de beschikbaarstelling van 
bouwvergunningen en door de pilot voor samenwerking met het Kadaster bij de 
publieksdienstverlening. 

In samenwerking met het Kenniscentrum Landschap werd ook een cursus 
Archiefonderzoek opgezet voor masterstudenten. 

Presentaties van de Groninqer geschiedenis 
De Groninger Archieven zijn voornamelijk een faciliterende instelling. Faciliterend aan 
onderzoekers van de Groninger geschiedenis. Maar steeds meer maken medewerkers 
van de Archieven deel uit van redacties en presenteren ze zelf via publicaties, lezingen 
en workshops. 

In het najaar maakte de website Het verhaal van Groningen een doorstart. Deze website 
vervult in de provincie Groningen een centrale rol bij het toegankelijk maken van erfgoed 
en doet dat door informatie daarover middels verhalen voor een breed publiek. Ook de 
Groninger Archieven zijn betrokken bij de stuurgroep en de redactie. Mede door de inzet 
van een vrijwillige medewerkster publiceren de Groninger Archieven sinds november 
2011 regelmatig verhalen op de website met verbindingen naar de coilectie. 

Medewerkers van de Groninger Archieven vervullen een rol bij publicaties over de 
geschiedenis van Groningen: als redactielid of eindredacteur van het tijdschrift Stad & 
Lande, dat vier keer per jaar verschijnt, als schrijver van bijdragen voor dit tijdschrift en 
voor het eigen medium FEITH en als redactielid of eindredacteur van het Historisch 
Jaarboek Groningen. Voor deze laatste publicatie wordt ook steeds een signalering van 
nieuw verschenen waardevoUe publicaties samengesteld. Voor al die publicaties is 
gebruik van de coilectie van de Groninger Archieven essentieel. 

Daarnaast worden er regelmatig lezingen gehouden in het gebouw door medewerkers of 
andere specialisten. Deze lezingen mogen zich verheugen in een grote belangstelHng. 

Dao van de Groninqer Geschiedenis 
Jaarlijks hoogtepunt van alle activiteiten is steeds weer de Dag van de Groninger 
Geschiedenis, waar alle verhalen, onderzoekers, organisaties en belangstellenden 
samenkomen. Een gewaardeerd onderdeel is dan de rondleiding door de archiefdepots 
met veel aandacht voor de verhalen achter bekende en minder bekende stukken uit de 
Groninger geschiedenis. 
Ook dit jaar werd daaraan een vervolg gegeven door in november een week lang 
mensen, al of niet in groepsverband, rond te leiden en kennis te laten maken met het 
werk van de Groninger Archieven en de coilectie onder het motto 'Zo bewaren wij onze 
geschiedenis!' 

Nooit meer oorloq? Onderwijs en omgevingsqeschiedenis 
Binnen het onderwijs wordt nog steeds volop aandacht besteed aan de Tweede 
Wereldoorlog in Nederland; het blijft een belangrijke periode. 
Op basis van de goede ervaringen en aantallen aangemelde scholen in voorgaande jaren 
werd besloten om het onderwijsproject van de Groninger Archieven rond de Tweede 
Wereldoorlog in de stad Groningen voortaan jaarlijks uit te voeren. En er bleek inderdaad 



meer dan voldoende belangstelHng voor te bestaan. Op 5 ochtenden in april werden 
steeds zo'n 175 scholieren van groepen 7 en 8 ontvangen voor een afwisselend 
programma. Zij hoorden een verhaal over het dagelijks leven in de oorlogstijd en 
bekeken voorwerpen en stukken in de vitrines. Verder maakten zij een stadswandeling 
langs plekken van herinnering en zagen eigentijdse filmbeelden uit de coilectie van het 
GAVA. Door de medewerking van de Stichting Folkingestraat Synagoge was er ook een 
bezoek aan dat gebouw. Het doel van dit project is om vooral te laten zien, dat de oorlog 
ook in de eigen woonomgeving was en daar zijn sporen heeft nagelaten. 
Dit project werd georganiseerd door de Groninger Archieven en de Stichting Oorlogs- en 
Verzetscentrum Groningen en kon worden gerealiseerd dankzij de samenwerking met de 
Hanzehogeschool/PABO en het ROC Menso Alting/opleiding onderwijsassistent, die dit 
project opnamen als leerproject. De studenten van het Menso Alting College waardeerden 
deze activiteit als hun leukste stageproject. In 2011 werden ook voor het eerst scholen 
uit omiiggende gemeenten uitgenodigd. 
Daarnaast werd dit project 'geexporteerd'. In het vervolg staat elk jaar in het kader van 
het Bevrijdingsfestival een gemeente in de provincie centraal. In een brede 
samenwerking met Kunststation C, de gemeente Eemsmond, de streekarchivaris van 
Noordoost Groningen en Museum Het Hoogeland in Warffum, werd het project vier 
ochtenden gepresenteerd voor de groepen 7 en 8 van alle 13 basisscholen in de 
gemeente Eemsmond. Openluchtmuseum Het Hoogeland was een ideale locatie. Een 
voor leerlingen indrukwekkend onderdeel was de ontmoeting met een ooggetuige, die 
voor, in en na de oorlog in Warffum woonde en betrokken was bij het maken van illegaal 
drukwerk. Verder omvatte het programma hier: filmbeelden, een verhaal op basis van 
archiefstukken over de weggevoerde joodse bevolking en het bekijken van voorwerpen 
en stukken. Naast dit ochtendprogramma ontvingen alle leerlingen een samen met het 
OVCG gemaakte lesbrief over de plaatselijke gebeurtenissen en sporen, en tenslotte 
organiseerde Kunststation C een creatieve verwerking onder leiding van kunstenaars, 
waarvan de resultaten ook te zien waren op het provinciale bevrijdingsfestival en in het 
gemeentehuis. 
Overigens konden belde projecten, in de stad en in de gemeente Eemsmond, niet worden 
aangeboden zonder de inzet van een aantal enthousiaste en deskundige vrijwilligers. 

Scholenwerk 
In 2010 voltooiden de Groninger Archieven een presentatie van bruikbare materialen uit 
de coilectie voor het basisonderwijs. Cultuurcoordinatoren van scholen in bijna alle 
gemeenten buiten de stad ontvingen een brochure met een CD. Er is voor elke gemeente 
een aparte CD geproduceerd met daarop een presentatie van bruikbare archiefstukken 
over een paar thema's uit de lokale geschiedenis. In 2011 werd gewerkt aan de 
voorbereiding van de aanbieding op onze websites. 
Hiermee willen de Groninger Archieven raadpleging op afstand bevorderen als een 
mogelijkheid tot dienstverlening aan scholen in de regio. Door de gedetailleerde 
informatie van het materiaal is het mogelijk om onderwerpen uit de geschiedenis echt 
dichterbij te brengen en in de leefomgeving van de kinderen te plaatsen. 
In de gemeenten Marum en Leek werd meegewerkt aan de opbouw van een gemeentelijk 
erfgoedtraject voor basisscholen. De Groninger Archieven verzorgen daar een onderdeel 
voor groep 4 over de verandering in de bebouwde omgeving. 

Een aantal middelbare scholen uit de stad kwam weer naar de studiezaal om leerlingen 
(5 VWO) zelf ervaring te laten opdoen met bronnen. Het gaat dan om onderzoek naar 
personen die een rol speelden in industrialisatie en verzuiling en onderzoek in de 
verschillende regionale kranten naar de verslaglegging over momenten uit de 
wereldgeschiedenls. Dergelijk onderzoek gebeurt uiteraard altijd met originele en digitale 
bronnen. 

Ook vanuit de RuG groeit de belangstelHng bij docenten en studenten geschiedenis om 
ervaring met bronnenonderzoek op te doen, naast het werken met digitale 
informatiebronnen. Kennismaking met archieven is nu voor de tweedejaars studenten 



een vast en gewaardeerd onderdeel van het verplichte college Bronnen en Methoden. De 
vorm varieert: een introductie, een kort onderzoek naar een historische organisatie tot 
een uitgebreide biografische zoektocht. Bijna steeds leidt dit tot de verbaasde 
constatering, dat Groningers die tussen 1800 en 1950 zo veel deden nu zo onbekend 
zijn. Een student ondernam direct actie en schreef over'zijn' hoofdpersoon een bijdrage 
voor Wikipedia om hem voor de vergetelheid te behoeden! 

Publiek in cijfers 

Studiezaal 
- 8.518 bezoekers 
- 19.432 aangevraagde stukken 

Aantal bezoekers aan activiteiten 
Algemeen - 4628 
Onderwijs - 1559 
Relaties - 130 

Activiteiten - algemeen 
4878 bezoekers aan ons gebouw voor lezingen, open dagen en ontvangsten, 
presentaties, etc. 
Waaronder: 

- Dag van de GrunnegerToal - ca. 750 bezoekers 
- Dag van de Groninger Geschiedenis - ca. 2250 bezoekers 
- 14 Lezingen - ca. 1280 bezoekers 
- 1 Bijeenkomst rond nieuwe publicatie - ca. 80 bezoekers. 
- Diverse ontvangsten - ca. 140 bezoekers 
- Rondleidingweek - ca. 300 personen 

Educatie - onderwijs 
Er waren 1560 deelnemers aan educatieve activiteiten in ons gebouw (basis-, 
middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs). 
Waaronder: 

- Project Tweede Wereldoorlog Dichterbij - 1050 deelnemers 
- RuG onderzoekscolleges Geschiedenis en Kunstgeschiedenis - 313 studenten 

Overige activiteiten 
Lezingen (elders) door eigen medewerkers - 8 

Presentaties op publieksevenementen elders - 4 

Presentaties elders bij bijeenkomsten voor onderwijsinstellingen - 1 
Presentaties voor onderwijsinstellingen in eigen gebouw - 1 

Cursussen en workshops in Groninger Archieven - 5 (84 deelnemers) 

Gastcolleges - 4 

Rondleidingen en ontvangsten - 7 (106 personen) 

Project Tweede Wereldoorlog Dichterbij in Eemsmond - 400 deelnemers 

Collectiepresentaties in de hal - 6 



Items regionale televisie - 12 

Websites 
www.qroninqerarchieven.nl 127.000 
www.alleqroningers.nl 587.000 
www.beeldbankqroninqen.nl 72.000 
www.poparchiefqroninqen.nl 54.000 
www.jodeninqroninoen.nl 11.000 

www.qenlias.nl (Groningen) 540.000 
www.qroninqerarchiefnet.nl (Groningen) 25.000 
www.archieven.nl (Groningen) 193.000 

Faciliterinq andere instellinqen 
Instellingen op het gebied van erfgoed, geschiedenis en streektaal kunnen kosteloos 
gebruik maken van de faciliteiten van de Groninger Archieven. 
In 2011 hebben de volgende organisaties gebruik gemaakt van de faciliteiten van de 
Groninger Archieven: 

Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Groningen - ledenvergadering, 
bestuursvergaderingen 
Vereniging Stad & Lande - partner in het gebouw: ledenvergadering, 
bestuursvergaderingen, redactievergaderingen Tijdschrift Stad & Lande en 
redactievergaderingen Historisch Jaarboek Groningen 
Stichting Verleden van Groningen - financiele administratie en 
bestuursvergaderingen 
Het project www.hetverhaalvanqroninqen.nl - vergaderlngen 
Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen - partner in het gebouw 
Stichting GAVA - partner in het gebouw 
Stichting Huis van de Groninger Cultuur - partner in het gebouw 
Stichting Groninger Historische Publicaties - partner in het gebouw 

Publicaties 
In 2011 verschenen 10 digitale nieuwsbrieven met het laatste nieuws over de activiteiten 
van de Groninger Archieven en overzichten van nieuwe toegangen. In 2011 verscheen 
ook voor het eerst Feith, een tijdschrift over cultuur, geschiedenis en taal van Groningen. 
Feith wordt uitgegeven door het Huis van de Groninger Cultuur en de Groninger 
Archieven en verschijnt 4 keer per jaar. 
De Groninger Archieven dragen ook actief bij aan de uitgaven van de vereniging Stad &. 
Lande: het Tijdschrift Stad & Lande en het Historisch Jaarboek Groningen. Hiervoor wordt 
deel genomen aan de redactie en de eindredactie en worden bijdrage geleverd. 

Op 8 december 2011 verscheen het boek Groningen 1948 - 1968. Een fotoboek met 
foto's van Fotobedrijf Piet Boonstra, uit de coilectie van de Groninger Archieven. Het 
boek werd samengesteld door Michael Hermse. Vanaf 9 december werd een 
tentoonstelling over de foto's gehouden bij boekhandel Godert Walter. 

Bijlage 3 geeft een overzichten van de verschillende publiei<sactiviteiten 

http://www.qroninqerarchieven.nl
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http://www.poparchiefqroninqen.nl
http://www.jodeninqroninoen.nl
http://www.qenlias.nl
http://www.qroninqerarchiefnet.nl
http://www.archieven.nl
http://www.hetverhaalvanqroninqen.nl


Bijlage 1 

Overige functies van de bestuursleden In 2011: 

J. Seton: 
Lid gemeenteraad Groningen (fractievoorzitter CDA) 
Manager Bedrijfsvoering Veiligheidszorg Groningen 
Algenneen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Meerstad: onbezoldigd 
Voorzitter Heel de Buurt Beijum 

T. Schroor: 
Wethouder gemeente Groningen 
Vice-voorzitter bestuurlijk overleg G32, pijier Economie en Werk 
Lid SNN-bestuurscommissie Economische Zaken 
Lid SNN-bestuurscommissie Europa 
Lid EDR-raad 
Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg economie Regio Groningen-Assen 
Lid algemeen en dagelijks bestuur GR Rengerspark 
Lid bestuur Stichting Beveiliging Bedrijfsomgeving Groningen 
Lid algemeen bestuur OV-bureau provincies Groningen en Drenthe 
Lid bestuur Stichting Sociaal Fonds 
Lid lokale adviesraad AIESEC (the International platform for young people to discover and 
develop their potential) 
Lid College voor Arbeidszaken (VNG) 
Voorzitter Economisch Platform Regio Groningen-Assen 
Vertegenwoordiger college B8iW gemeente Groningen in de vergadering van aandeelhouders 
van Martiniplaza 
Vertegenwoordiger college B8iW gemeente Groningen in de vergadering van aandeelhouders 
van Airport Eelde 
Vertegenwoordiger college B8iW gemeente Groningen in de vergadering van aandeelhouders 
van het Waterbedrijf Groningen 
Vertegenwoordiger college B8iW gemeente Groningen in de vergadering van aandeelhouders 
van Community Netwerk Groningen 

J.A.J. Stam: 
Voorzitter bestuur Kunststation C 
Voorzitter RvC Lefier (woningcorporatie) 
Voorzitter RvT De Hoven (zorginstelling) 
Voorzitter regiekamer Naar een rijke Waddenzee 
Lid RvT Waddengroep 

D. Mulder: 
Directeur van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork 
Lid bestuur Scholten- en Kammingafonds 
Voorzitter Stichting Kostverloren 
Voorzitter Stuurgroep Oktobermaand-Kindermaand Drenthe 
Lid Nederlandse delegatie International Task Force for Cooperation on Holocaust Education, 
Remembrance and research 
Lid Expertgroup Soblbor 
Adviseur Joods Museum voor Deportatie en Verzet, Mechelen (B) 
Adviseur Gedenkstatte Sandbostel (D) 
Adviseur Margraten Memorial center 
Adviseur Potocari Memorial and Cemetary (BH) 



Bijlage 2 

Medewerkers 

In 2011 waren 92 mensen werkzaam voor de Groninger Archieven waarvan 36 op 
vrijwillige basis. 

Naam 
Achterhof 
Banda 
Beuse 
Bloot 
Boekema 
Bollegraaf 
Braam 
Broek, van de 
Burema 
Duursma 
Ellens 
Hermse 

Hesseling 
Hogardi 
Hopovac 
Hoogstins 
Iwema 
Jacobs 
Jager 
Jahanyar 
Jonge, de 
Jonge, de 
Kampen 
Kampen 

J. 
P.M.I. 
A. 
P.E. 
T.T. 
K. 
G.W. 
J.F.J. 
A. 
R. 
H.H. 
M. 

J. 
CL. 
E. 
J.J. 
I.F. 
P.G.M. 
H. 
S. 
E. 
M.E. 
B. 
H. 

DTP/behoudsmedewerker 
Kampen 
Keulen, van 
Koning 
Konneman 
Koops 
Korma 
Krol 
Maskaeva 
Meer, van der 
Nap 
Nijboer 
OldenhuiS 
Ottay, 
Perton 
Plas 
Punte 
Riem 
Roller, de 
Romijn 

Schut 
Sikkes-Eenshuistra 

S. 
J. 
D.C. 
H. 
A. 
A. 
Y. 
LP. 
H. 
R.T. 
J.I. 
J.F. 
P. 
H.A. 
G.H.J. 
A.A.T. 
P.H. 
D. 
H. 

E. 
J. 

Functie 
systeembeheerder 
adviseur PR & communicatie 
hoofd studiezaal 
projectmedewerker 
mdw advies & beheer 
restaurator 
mdw advies & beheer 
stadshistoricus 
mdw publieksontvangst 
collectiebeheerder 
projectmedewerker 
mdw nieuwe media beeld & 
geluid/publieksadviseur 
mdw advies & beheer 
mdw advies & beheer 
mdw publieksontvangst 
collectiebeheerder/applicatiebeheerder 
mdw personeel & financien 
mdw advies & beheer 
projectmedewerker 
projectmedewerker 
directeur 
collectiebeheerder 
behoudsmedewerker 
grafische vormgeving 

behoudsmedewerker 
hoofd publieksactiviteiten/rijksarchivaris 
hoofd bedrijfsvoering 
projectmedewerker 
systeembeheerder/webmaster 
mdw administratieve ondersteuning 
coordinator gebouw 
mdw advies & beheer 
collectiebeheerder/ inspectie & relatiebeheer 
mdw publieksontvangst 
projectmedewerker 
publieksadviseur 
projectmedewerker 
onderzoek & redactie 
mdw verfilming & digitalisering 
bibliothecaris 
publieksadviseur 
mdw advies & beheer 
adjunct-directeur/ hoofd nieuwe media 
beeld & geluid 
collectiebeheerder 
managementassistent 
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Steegstra 
Stienstra 
Totosashvili 
Tromp 
Uni 
Velema 
Verschragen 
Vieira Rocha 
Vintges 
Visch-Camphuis 
Voorn, van 
Wind 
Woltjer 

R. 
J. 
N. 
C. 
R. 
B.A.C. 
P. 
J. 
M.LQ 
M.J. 
F.C. 
CC. 
P. 

projectmedewerker 
hoofd coilectie & beheer/ gemeentearchivaris 
projectmedewerker 
collectiemedewerker 
mdw administratieve ondersteuning 
collectiebeheerder 
mdw publieksontvangst 
projectmedewerker 
mdw advies & beheer 
collectiebeheerder 
mdw advies & beheer 
mdw publieksontvangst 
projectmedewerker 

Vrijwillioers Alle Groninqers 
W. Baron, A. Burema, J. Franken, O. Groenewold, A. ten Have, R. Mulder, K. Niemeijer, 
H. Timmer, T. Timmer, T. Wagenaar 

Vrijwilliqers Collectiebeheer 
W. Adriaanse, J. van der Molen, D. Scheffer. K. van der Meulen, H. van der Velde, 
B. Idema, J. Nijburg, J. West 

Vriiwilliqers GAVA 
T. Bekius, B. Hermans 

Vriiwilliaers Poparchief 
M. Alting, A. de Boer, J. Bruins, I. Dijkstra, W. Gernaat, G. Groothuis, K. van Krimpen, 
J. Otto, A. Roze, J. Roze, M. Schaminee, M. Scheffer, M. Weber, P. Penninkhof 
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Bijlage 3 

Publieksactiviteiten 2011 

Lezingen 

2 februari, i.s.m. de Stichting Monument & Materiaal: J. Battjes over Middeleeuwse 
bouwkunde in Groningen - 150 personen 

16 februari, i.s.m. de Vereniging Stad & Lande en de NGV afd. Groningen: 1^ avond van 
een serie over Land en Water - H. Groenendijk en J. van den Broek over Waterhoogten in 
Stad en provincie van de vroegste tijden tot 1600 - 65 personen 

9 maart, i.s.m. de vereniging Stad & Lande en de NGV afd. Groningen: 2^ avond van een 
serie over Land en Water - H. Feenstra en A. Buursma over de Geschiedenis van het 
verdwenen eiland Bosch in de oostelijke wadden tot en met de herontdekking - 150 
personen 

23 maart, i.s.m. de Vereniging Stad & Lande: S. Aasman over Documentaire film in Noord
Nederland - 40 personen 

30 maart, i.s.m. de vereniging Stad & Lande en de NGV afd. Groningen: 3^ avond van een 
serie over Land en Water - W. Boetze over Middag-Humsterland en het Reitdiepgebied en 
P. Groote over Waterwegen en de veranderende geografie van Oost-Groningen - 95 
personen 

20 april, i.s.m. de Vereniging Stad & Lande en de NGV afd. Groningen: 4^ avond van een 
serie over Land en Water - M. van der Ploeg over Werkverschaffingsprojecten in Leek en 
C Stolk over de Werkverschaffing in Jipsinghuizen - 85 personen 

8 juni, i.s.m. de Stichting Monument & Materiaal: K. Holstein over het Naoorlogse herstel 
van de Grote Markt - 70 personen 

28 September, i.s.m. de Stichting Monument & Materiaal: P. Karstkarel over de 
Architektuurbeweging 'Delfts Rood' - 75 personen 

29 September, i.s.m het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen: 1^ 
van twee avonden rond Namen, landschap en geschiedenis. Th. Spek over Veldnamen - 70 
personen 

13 oktober, i.s.m het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen: 2^ van 
twee avonden rond Namen, landschap en geschiedenis. A. Beuse en P. Riem over Bronnen 
voor veldnamen - 75 personen 

26 oktober, i.s.m. de Vereniging Stad & Lande: D. de Boer over Emo's Reis - 200 personen 

29 oktober, i.s.m. de Vrienden van de Historie van de Vakbeweging: bijeenkomst over de 
geschiedenis van de privatisering van het openbaar vervoer in Noord-Nederland - 40 
personen 

12 november, i.s.m. de NGV afdeling Groningen: G. Geerken over Stukadoors uit het 
Oldenburgerland en hun relaties met Groningen - 30 personen 

30 november, i.s.m. de Vereniging Stad & Lande: J. Kroesen over Kerken in Oost-Friesland 
- 90 personen 
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Externe lezingen 

Door medewerkers over de Groninger Archieven: 
12 februari: Dag van de Noord-Groninger geschiedenis te Delfziji 
14 mei: Vrienden van de Fraeylemaborg te Slochteren 
25 oktober: Lyceumdub Groningen 

11 februari: i.s.m. het Historisch Centrum Oldambt: J. van den Broek over Het Oldambt en 
Groningen 

2 april: J. van den Broek: J. van den Broek over Aduard en de andere Ommelander 
kloosters aan de vooravond van de Reductie, te Aduard 

11 September: i.s.m. Stichting het Groninger Landschap: J. van den Broek over De Hunze 
en het 'Nieuwe Gat', te Noorderhogebrug 

28 november: i.s.m. het Kenniscentrum Landschap RuG: J. van den Broek over De studie 
van het Middeleeuws landschap, te Groningen 

7 december: i.s.m. de Historische Kring Ubbega: J. van den Broek over De Hunze en het 
Landschap, te Winsum 

Rondleidingen en ontvangsten in de Groninger Archieven 

25 januari: historische vereniging Aeldakerka - ontvangst en presentatie rond onderzoek 
naar veldnamen - 15 deelnemers 

30 maart: cursisten Middeleeuwen HOVO Seniorenacademie - inleiding met presentatie 
over Groningen als middeleeuwse stad - 26 deelnemers 

29 September: Rotary Eems-Dollard - ontvangst en rondleiding - 20 personen 

13 oktober: ouderengroep uit Winsum - presentatie over mogelijkheden voor 
familieonderzoek - 12 personen 

18 oktober: studenten Cultuurwetenschappen Open Universiteit - ontvangst met 
introductie en opdracht - 14 deelnemers 

8 november: cursisten Middeleeuwen HOVO Seniorenacademie - inleiding met presentatie 
over Groningen als middeleeuwse stad - 25 deelnemers 

22 november: cursisten Middeleeuwen HOVO Seniorenacademie - inleiding met 
presentatie over Groningen als middeleeuwse stad - 25 deelnemers 

Manifestaties in de Groninger Archieven 

19 maart, i.s.m. Huis van de Groninger Cultuur en Taal-organisaties: Dag van de 
Groninger Taal - ca. 500 personen 

8 oktober, i.s.m. vele andere organisaties: Dag van de Groninger Geschiedenis - ca. 2250 
personen 

14 november tot en met 18 november: Zo bewaren wij onze geschiedenis! Een week met 
rondleidingen voor verenigingen en particulieren - 12 ontvangsten voor totaal ca. 300 
personen 
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Presentaties elders 

13 februari: deelname aan de informatiemarkt van de Dag van de Noord Groningen 
Geschiedenis in Delfziji 

26 februari: presentatie tijdens Open Huis van de Provincie in het kader van de 
verkiezingen voor de Provinciale Staten 

5 mei: presentatie tijdens open dagen van de historische kring Aeldakerka in Niekerk. Ook 
op 6 en 7 mei. 

26 november: deelname aan informatiemarkt rond presentatie van de Canon van het 
Oldambt in Winschoten 

Workshops en cursussen 

22 februari (start): Cursus Lezen van oude handschriften voor gevorderden - 6 
bijeenkomsten - 16 deelnemers 

9 april, i.s.m. NGV afd. Groningen: workshop Haal meer voorouders uit uw computer rond 
het gebruik van Alle Groningers- 2x met totaal 24 deelnemers 

26 September (start): Cursus Groningen in stukken tot 1594 - 6 bijeenkomsten 
(in samenwerking met HOVO-Seniorenacademie) - 25 deelnemers 

5 oktober (start): Cursus Lezen van oude handschriften - 6 bijeenkomsten - 16 
deelnemers 

Presentaties boeken en DVD 

5 oktober: presentatie boek Een kronkelend verhaal van Jan van den Broek - 80 personen 

Presentaties 

200 jaar Burgerlijke Stand, Land en Water, Tweede Wereldoorlog en bevrijding, 
Landschapsgeschiedenis en veldnamen. Canon van het Oldambt 

Onderwijsactiviteiten 

Basisonderwijs 

6 april, i.s.m. OVCG, Hanzehogeschool/PABO, ROC Menso Alting en Synagoge 
Folkingestraat: Tweede Wereldoorlog Dichterbij, project voor groepen 7 en 8 van 
basisscholen in de stad rond Tweede Wereldoorlog en Bevrijding. Ook op 8 april, 12 april, 
13 april en 15 april. 
Totaal aantal deelnemers: ca. 950 leerlingen van 18 basisscholen in de stad en 
8 basisscholen uit omiiggende gemeenten (daarnaast: ca. 100 studenten. leerkrachten en 
ouderbegeleiders) 

18 april, i.s.m. OVCG, Kunststation C, Openluchtmuseum Hoogeland, Streekarchivaris 
Noord-Oost Groningen en gemeente Eemsmond: Tweede Wereldoorlog Dichterbij voor 
groepen 7 en 8 van basisscholen in de gemeente Eemsmond rond Tweede Wereldoorlog en 
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Bevrijding. In het Openluchtmuseum te Warffum. Herhaling op 19 april, 20 april en 
21 april. 
Totaal aantal deelnemers: ca. 360 leerlingen van 13 basisscholen uit de gemeente 
Eemsmond. (daarnaast: ca. 40 leerkrachten en ouderbegeleiders) 

Middelbaar onderwijs 

1 februari, i.s.m. OVCG, Gomaruscollege - 4 HAVO: onderzoek rond Tweede Wereldoorlog 
- 25 leerlingen 

1 februari, Menso Altingcollege/opleiding. Welzijn en Zorg: workshop rond beeldbank in het 
kader van Burgerschapsdagen - 25 leerlingen. 

2 februari, Menso Altingcollege - afd. Welzijn en Zorg: workshop rond beeldbank in het 
kader van Burgerschapsdagen - 20 leerlingen. 

9 maart, Hanzehogeschool/PABO en Menso Altingcollege/opleiding onderwijsassistent: 
bijeenkomst over oorlogseducatie - 46 leerlingen 

18 maart, Werkmancollege - 4 HAVO: introductie en begeleiding bij historisch 
krantenonderzoek. Ook op vrijdag 1 april - 28 leerlingen 

24 juni, Werkmancollege - 4 HAVO: introductie en begeleiding bij onderzoek naar bekende 
historische Stadjers - 22 leerlingen 

14 december, Augustinuscollege - 5 VWO: introductie en begeleiding bij 
personenonderzoek rond verzuiling - 25 leerlingen 

15 december, Augustinuscollege - 5 VWO: introductie en begeleiding bij 
personenonderzoek rond verzuiling - 30 leerlingen 

Hoger en wetenschappelijk onderwijs 

9 februari: RuG Geschiedenis, deeltijdstudenten bachelors college Bronnen en Methoden: 
introductie, rondleiding en opdracht - 20 studenten 

6 September (startbijeenkomst): RuG Kunstgeschiedenis, studenten 
landschapsgeschiedenis: colleges Archiefonderzoek met opdracht rond boerderijonderzoek 
- 8 bijeenkomsten - 17 studenten 

6 September (startbijeenkomst): RuG Kunstgeschiedenis, studenten 
landschapsgeschiedenis: colleges Lezen van oude handschriften - 8 bijeenkomsten - 17 
studenten 

20 September, RuG geschiedenis, studenten Masters college Archivistiek en 
Internetbronnen: inleiding met toelichting opdracht - 10 studenten 

25 oktober, RuG geschiedenis, studenten Masters college Gebruik en misbruik van 
Geschiedenis: inleiding - 8 studenten 

8 november, RuG geschiedenis, studenten Masters college Archivistiek en Internetbronnen: 
voortgangsbespreking - 10 studenten 
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10-11 november, RuG geschiedenis, studenten bachelors Cultuurgeschiedenis, college 
Bronnen en methoden: inleiding en onderzoek naar organisaties met maatschappelijke of 
culturele doelstelling, met als thema 'Wat bezielt ze?' - 5x - totaal 100 studenten 

5 december, RuG, studenten Geschiedenis en Mediaevistiek: college Schrift en 
Verschriftelijking: introductie en presentatie stukken - 20 studenten 

6 december, RuG geschiedenis, studenten Masters college Archivistiek en Internetbronnen: 
bespreking onderzoeksverslagen - 10 studenten 

6 december, RuG geschiedenis, studenten bachelors Economische en Sociale geschiedenis, 
college Bronnen en Methoden: introductie en rondleiding - 29 studenten 

28 november en vrijdag 2 december, RuG geschiedenis, studenten bachelors geschiedenis 
Politieke Cultuur, college Bronnen en Methoden: inleiding over archieven en openbaarheid 
- 3x - totaal 70 studenten 

28 november, dinsdag 29 november en vrijdag 2 december, RuG geschiedenis, studenten 
bachelors geschiedenis Politieke Cultuur, college Bronnen en Methoden: praktische 
instructie en introductie onderzoeksopdracht - 3x - totaal 70 studenten 

13 december, RuG geschiedenis, deeltijdstudenten bachelors college Bronnen en 
Methoden: introductie, rondleiding en opdracht - 22 studenten 

Onderwijsinstellingen 

19 januari, Steenhuis te Niebert: Kunststation C, bijeenkomst voor cultuurcoordinatoren 
basisscholen in de gemeente Marum - presentatie rond archieven voor erfgoedtraject 
Marum 

2 november, i.s.m. stichting Eduglas Groningen: presentatie rond Ed*It 2.0 voor VO en het 
gebruik van de coilectie van de Groninger Archieven 

Bijeenkomsten voor relaties 

11 januari: cursus fotobeschrijven voor medewerkers Beeldbank Groningen - 8 personen 

9 februari: cursus fotobeschrijven voor medewerkers Beeldbank Groningen - 8 personen 

19 april: cursus fotobeheer voor medewerkers Beeldbank Groningen - 8 personen 

26 mei: introductie met rondleiding voor medewerkers afd. Burgerzaken DIA gem. 
Groningen - 15 personen 

27 mei, i.s.m. OVCG: ontvangst met presentatie voor contactgroep historische 
onderzoeksbureaus - 10 personen 

15 September: introductie over taken archiefdienst en inspectie voor medewerkers 
Rijksauditdienst Noord - 20 personen 

22 november: Zo bewaren wij onze geschiedenis! rondleidingen voor 
kadastermedewerkers - 3 ontvangsten, 16 personen 

16 



23 november, i.s.m. Museumhuis Groningen: Zo bewaren wij onze geschiedenis en Kijkje 
in de Keuken: ontvangst met rondleiding en workshops over materiele zorg, beheren van 
foto's en digitaliseren- totaal 45 personen 
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Bijlage 4 

Nieuwe Toeaanaen 

Verzameling losse stukken aangelegd door het Rijksarchief in Groningen, 1433-
1979 (herzien) 
Ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Scheemda, 1811-1942 
Ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Siddeburen, 1811-1825 
Ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Slochteren, 1811-1942 
Ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Stedum, 1811-1942 
Ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Ten Boer, 1811-1942 
Ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Termunten, 1811-1942 
Districtsbureau en arbeidsbureaus in de provincie Groningen van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1945-1991 
Boerderij Huninga te Eenrum, 1754-1974 
Ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Uithuizen, 1811-1942 
Ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Uithuizermeeden, 1811-1942 
Familie-archief Bouman, 1883-2008 
Dienstcommissie voor het Gasbedrijf, 1919-1936 (aanvulling) 
Vrouwenvereniging ter bevordering van werkzaamheid en welstand onder de 
geringe volksklasse, 1852-1978 (aanvulling) 
Rijksconsulentschap Sociale Zekerheid in de provincie Groningen, 1972-1988 
Rijksverkeersinspectie District Noord van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
1978-1991 
Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken Regio Noord van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1980-1992 
Archiefbescheiden met betrekking tot de damsport, afkomstig uit de nalatenschap 
van D. de Jong, 1945-2005 
Gemengd zangkoor Eendracht Maakt Sterk (E.M.S.) te Ruischerbrug, 1945-1970 
Kringen en afdelingen Groningen en Drenthe van de Aartsdiocesane Boeren- en 
Tuindersbond (ABTB), 1959-1997 (aanvulling) 
Hervormde gemeente Meeden, 1630-1899 (aanvulling) 
Doopsgezinde gemeente Veendam-Wildervank, 1811-2005 
Stichting Sociaal Voorzieningsfonds Gemeentepersoneel Groningen, 1954-1990 
Rijksconsulentschap Sociale Zekerheid regio Noord, 1989-2000 
Aanvulling op de verzameling handschriften en losse stukken van het 
Gemeentearchief Groningen (aanvulling) 
W.A. van Lieflandschool, 1914-1985 
Ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Ulrum, 1811-1942 
Ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Usquert, 1811-1942 
Ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Veendam, 1811-1942 
Kerkenraad van de hervormde gemeente Groningen, 1568-1999 (herzien) 
Familie Wreesman, 1587-1873 (herzien) 
Provinciaal Groninger Stichting Vluchtelingenhulp Groningen, 1953-1989 (herzien) 
W.A. van Lieflandschool te Groningen, 1914-1985 (herzien) 
Stichting Oude Groninger Kerken, 1969-2005 (herzien en aangevuld) 
Verzameling Groninger veldnamen 
Stichting en Oudercommissie Nutskleuterschool Grijpskerk, 1946-1981 (herzien) 
Vereniging van geinteresseerden bij het Kielster Vallaat, 1723-1993 
Jelte Dijkstra (Nikloas Griep), 1898-1946 
Stichting Forsa Groningen/Drenthe, 1991-2006 
Groninger Historisch Dispuut'Ubbo Emmius', 1936-2003 (aanvulling) 
Familie Reinkingh te Oldehove, 1773-1985 (herzien) 
Verzameling losse stukken afkomstig van het Veenkoloniaal Museum te Veendam, 
1799-1999 (herzien) 
BV herenkledingfabriek voorheen Gebroeders Levie te Groningen, 1857-1987 
(herzien) 
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Familie Quintus (1), 1491-1961 (herzien) 
Cooperatieve Landbouwersaankoopvereniging Oude Pekela, 1881-2007 
Groninger Borgen Stichting, 1991-2003 
Hervormde gemeenten van Westernieland en Saaxumhuizen, 1575-1980 
(aanvulling) 
Remonstrantse gemeente Groningen, ca. 1960-2006 
Kabinet van de Commissaris der Koningin in de provincie Groningen, 1945-1995 
(aanvulling) 
Hervormde gemeente Vierhuizen en Zoutkamp, 1773-1971 (aanvulling) 
Regio Groningen van de PPR, 1976-1986 (aanvulling) 
Hervormde gemeente Huizinge, 1652-1938 (herzien) 
Hervormde gemeente Noordwijk, 1674-1980 (herzien) 
Gereformeerde schoolvereniging Bedum, 1853-1984 (herzien) 
Departement Groningen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1781-1998 
(herzien) 
Ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Wedde, 1811-1942 
Ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Westerlee, 1812-1821 
Rundveefok- en melkcontroleverenigingen in Groningen, 1890-1987 
Gewest I I I van Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel, 1948-2000 
Arbeidsvoorziening in Groningen, 1991-2001 
Dienst van het kadaster en de openbare registers directie Groningen; derde deel: 
kadastrale registers, 1817-1980 
Departement Veendam van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1850-1986 
E. Engels Jzn. En J. Engels te Zuidbroek, 1940-1951 
Vereniging voor protestants-christelijk onderwijs te Kloosterburen, 1913-1994 
Vereniging tot instandhouding van scholen met de bijbel voor basisonderwijs te 
Leens, 1878-1996 
Vereniging voor protestants-christelijk onderwijs te Roodeschool, 1887-1983 
Vereniging voor christelijk nationaal schoolonderwijs te Uithuizen, 1968-1997 
Gereformeerde schoolvereniging te Uithuizen, 1900-1986 
Vereniging tot stichting en instandhouding van christelijke scholen te Uithuizen, 
1919-1968 
Vereniging tot bevordering van christelijk schoolonderwijs op gereformeerde 
grondslag te Uithuizermeeden, 1897-1997 
Hervormde vereniging voor basisonderwijs te Uithuizermeeden, 1908-1998 
Vereniging 'Hendrik de Cockschool' voor protestants-christelijk basis- en voortgezet 
onderwijs te Ulrum, 1870-1997 
Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de bijbel te Warffum, 
1873-1999 
Vereniging voor christelijk nationaal schoolonderwijs te Winsum-Obergum, 
1876-2001 
Vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs te Zijidijk, 1913-2005 
Vereniging voor protestants christelijk kleuter- en basisonderwijs te Zoutkamp, 
1898-1992 
Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Groningen-Noord, 1961-2007 
Gereformeerde gemeente 't Zandt-Godlinze, 1835-1953 
Dorhout Mees stichting, 1834-2007 
Stichting sociaal voorzieningsfonds gemeentepersoneel Groningen, 1954-1990 
F.G. Roelfzema, 1923-1997 
Studenten Tennisclub Veracket, 1978-2005 
Scheepswerf Pattje te Waterhuizen, 1910-1957 
Europees homo lesbisch korenfestival Various Voices, 1993-2000 
Gast- en rusthuis van de remonstrantse gemeente Groningen, 1983-1994 
Onderlinge Zeilvereniging, 1935-1974 
Algemene Groninger Scheepshypotheekbank/Eerste Nederlandsche 
Scheepsverband Maatschappij, 1912, 1913, 1940 
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Commissie van onderzoek betreffende de Cooperatieve Aardappelmeelfabriek De 
Drie Provincien te Oostwold (Westerkwartier), 1924-1925 
Coilectie Bouman/Wiersma, 1656-1895 
Woon- en werkgemeenschap de Warkstee te Adorp, 1974-2006 
Verzameling joodse stukken 
Rederijkerskamer Oldambt te Noordbroek, 1900-1993 
Groninger abortus adviescommissie, 1967-1971 
Societeit Helpman, 1924-1996 
Prof. Dr. J.M. van Winter, 1895-1990 
Openbare scholen in de stad Groningen, 1859-1960 
Familie van Iddekinge, 15 -̂20® eeuw (herzien) 
Gezondheidscentrum Beijum, 1977-1990 
Geert Teis Pzn. (G.W. Spitzen), 1873-1945 
L.J. Bartelds, lid van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Groningen, 
1969-1988 
Verzameling Brouwer betreffende de geschiedenis en de archeologie van 
Groningen, 1950-1990 
W.J. Formsma, rijksarchivaris in de provincie Groningen, 1938-1984 
Anna Varvers Convent, 1919-1994 
Cooperatieve Credietvereniging voor de Kustvaart G.A., 1961-1987 
Familie Dorhout Mees, 1587-1938 (herzien) 
Gereformeerde kerk te Warffum, 1834-1983 (herzien) 
Hervormde gemeente Noordhorn, 1667-1963 (herzien) 
Stichting het Groninger Vakantie Kinderfeest, 1911-1985 
Stichting Gerrit van Houten, 1761-2005 
District, later Gewest Groningen van Scouting Nederland, 1930-1990 
Scouting St. Vitus te Winschoten, 1918-2006 
Grand Theatre, 1980-2007 
Ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Wildervank, 1811-1942 
Ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Windeweer, 1811-1821 
Ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Winschoten, 1811-1942 
Ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Winsum, 1811-1942 
Ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente 't Zandt, 1811-1942 
Ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Zuidbroek, 1811-1942 
Ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Zuidhorn, 1811-1942 
Koninklijk Provinciaal Groninger Rederijkers Verbond, 1867-1988 (herzien) 
Waarborgkantoor voor Platina-, Goud en Zilverwerk te Groningen, 1812-1928 
Herman Alphons Verbeek, 1957-1997 
Stichting Analistenschool Groningen, 1955-2003 
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Bijlage 5 

Beknopte balans per 31 december 2011 

31-12-2011 31-12-2010 

ACTIVA 

Materiele vaste activa 1.123.568 1.033.913 

Financiele vaste activa 57.500 0 

Vorderingen 408.914 233.380 

Liquide middelen 194.725 366.087 

Overlopende activa 22.210 9.826 

TOTAAL ACTIVA 1.806.917 1.643.206 

PASSIVA 

Eigen vermogen 571.578 622.776 

Voorzieningen 330.001 94.960 

Vaste schulden 371.250 476.250 

Netto vlottende schulden 375.543 297.572 

Overlopende passiva 158.545 151.648 

TOTAAL PASSIVA 1.806.917 1.643.206 

21 



Beknopte staat van baten en lasten over 2011 

Realisatie 
2011 

Begroting 
2011 

Realisatie 
2010 

BATEN 

Algemene baten 

Diverse baten 

Overige baten 

TOTAAL BATEN 

5.024.696 

569.312 

21.061 

5 .615 .069 

5.030.042 

135.806 

15.058 

5.180.906 

4.986.288 

295.369 

16.623 

5.298.280 

KOSTEN 

Personele kosten 

Directe materiele kosten 

Projectkosten 

H u isvesti ngskosten 

Organisatie en overheadkosten 

Afschrijvingskosten 

Rentekosten 

Overige kosten 

TOTAAL KOSTEN 

2.348.614 

60.451 

461.053 

2.100.802 

435.999 

213.597 

18.566 

27.185 

5.666.267 

2.239.960 

88.517 

92.000 

2.165.380 

346.703 

202.296 

18.550 

27.500 

5.180.906 

2.283.528 

53.772 

251.634 

2.099.826 

375.729 

191.360 

23.305 

20.000 

5.299.154 

Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening voor bestemming 

Toevoeging aan reserves 
Onttrekking aan reserves 

Resultaat na bestemming 

-51 .198 

-51 .198 

-874 

-283.433 
283.433 

-874 
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