SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
tussen

de Historische Kring Krimpen aan den IJssel
&
de Gemeente Krimpen aan den IJssel
ter zake van

het beheer van de historische fotocollectie 1900 2015 e.v.
De partijen;
De gemeente Krimpen aan den IJssel, postbus 200, 2920 AE te Krimpen aan den IJssel, te dezen op
rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de wethouder Duurzaam Digitaal Informatiebeheer, de heer J.H.
Blankenberg,

Krimpen

en

De Historische Kring Krimpen aan den IJssel,

te Krimpen aan den IJssel, te dezen

vertegenwoordigd door haar voorzitter de heer A. Liedorp

HKK ;

Overwegende dat
- Partijen het historische beeldmateriaal van Krimpen aan den IJssel voor wat betreft de
fotocollectie willen ontsluiten en publiceren in de Beeldbank Krimpen via de website
www.Krimpen

de Beeldbank

- het voor het digitaliseren van de fotocollectie van Krimpen en het ontsluiten daarvan in de
Beeldbank noodzakelijk is het beheer van de fotocollectie van Krimpen over te dragen aan HKK;
- Krimpen eigenaar blijft van haar fotocollectie;
- het noodzakelijk is afspraken vast te leggen in een overeenkomst om het beheer van de
Beeldbank goed te laten verlopen;

Komen het volgende overeen:
1.

Partijen dragen er beide zorg voor dat de Beeldbank wordt gevuld met zowel de collectie van
HKK als van Krimpen.

2.

HKK verzorgt de invoer van haar eigen collectie en de collectie van Krimpen. HKK ziet toe op het
betrachten van de nodige zorgvuldigheid bij het invoeren van en het werken met het ter
beschikking gestelde beeldmateriaal.

3.

Krimpen draagt zorg voor een adequate aanlevering van haar historische collectie periode 1930
K

2015. Onder adequa

bekend is of er auteursrecht dan wel portretrecht van toepassing is. De HKK-coördinator en het
afdelingshoofd PUC (hierna: DIV) van Krimpen maken afspraken over de werkwijze op dit punt.
V

T

C

HKK

van een actuele omschrijving. HKK staat hiertoe op de perslijst.

4.

H

s blijft bij de respectievelijke partij die
P

Beeldbankprogramma
5.

HKK

Krimpen dr
hardware.

6.

V

K

500 voor de

kosten van de hostingsservice en het onderhoud van de website. Na deze vier jaar wordt de
samenwerking geëvalueerd en nieuwe prestatieafspraken gemaakt.

Kwaliteit
7.

De vrijwilligers van HKK

B

HKK en haar vrijwilligers bewaken

de kwaliteit van de invoer en het beheer van de Beeldbank en corrigeren waar nodig hun eigen
werk.

8.

De HKK-coördinator controleert in laatste instantie de ingevoerde gegevens en publiceert ze op
de website.

Trefwoorden en personalia
9.

Geografische plaatsaanduidingen, conform de spellingswijze van de gemeente, namen van
specifieke en gezichtsbepalende gebouwen en namen van bekende inwoners van Krimpen
worden opgenomen in de trefwoordenlijst. Een en ander zoals vastgesteld door de HKKwerkgroep Beeldbank en bij Krimpen bekend.

Presentatie op de website en levering van beeldmateriaal aan bezoekers
10. H

www.Krimpeninbeeld.nl. Deze website is

rechtstreeks te bezoeken en via een link op de gemeentesite www.Krimpenaandenijssel.nl van
Krimpen en de website van de HKK, www.historischekringkrimpen.nl/ .

11. HKK dient de foto s van Krimpen op de website in te voeren voorzien van het Krimpense logo.
Dit ter voorkoming van onrechtmatig afdrukken door websitebezoekers.

12. HKK levert afdrukken of
bestellen. HKK rekent hiervoor een door HKK in redelijkheid vast te stellen bedrag per foto. De
foto wordt digitaal beschikbaar gesteld of als afdruk en daarnaast een vergoeding in de
portokosten. Deze inkomsten hoeft HKK niet af te dragen aan Krimpen.

13. Krimpen

Krimpen die misbruik in de

hand kunnen werken of schade aan Krimpen of individuen kunnen toebrengen, niet te
publiceren op de website.

Publicatie en andere vormen van openbaarmaking
14. In het geval de aanvrager aangeeft commerciële en/of zakelijke doelstellingen te hebben met de
Krimpen, verwijst HKK de aanvrager door naar Krimpen.

15. I

Krimpen auteursrechtelijk beschermd zijn, worden geen afdrukken beschikbaar

gesteld dan met toestemming van de maker.

16. Voor zover nodig of van belang, waakt HKK bij publicatie of uitgifte anderszins van f

Zo neemt HKK die maatregelen die nodig zijn om het portrecht te beschermen. Een en ander
geldt tevens voor zover het de bescherming van privacy betreft.

17. Krimpen behoudt zich het recht om naast haar historische collectie een eigen recentere
fotocollectie via de Beeldbank te ontsluiten. Deze is alleen toegankelijk voor de interne
organisatie van Krimpen. HKK komt hetzelfde recht toe voor een eigen recentere collectie.

Opslag historische fotocollecties
18. HKK draagt zelf zorg voor een adequate en veilige opslagruimte van de originele historische
fotocollecties van zowel Krimpen als van HKK. Krimpen draagt zorg voor opslag bij het
Streekarchief Midden-Holland.

Overig
19. Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening en loopt tot en met 31 december
2022. Na verloop van deze termijn wordt de duur van deze overeenkomst stilzwijgend verlengd
met periodes van telkens 1 jaar tenzij één der partijen uiterlijk 6 maanden voor afloop van de
alsdan lopende periode aan de wederpartij kenbaar maakt de samenwerking te willen
beëindigen.

20. Tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst is mogelijk indien HKK haar (statutaire)
activiteiten staakt, ophoudt te bestaan of opgaat in een andere rechtspersoon. Het digitale
fotoarchief gaat dan terug naar Krimpen.
21. W

HKK

voor de Beeldbank onder dezelfde condities als Krimpen.

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud te Krimpen aan den IJssel op 15 maart 2018,

Gemeente Krimpen aan den IJssel,

Historische Kring Krimpen aan den IJssel,

J. Blankenberg

A. Liedorp

