De Stichting NVBS-Railverzamelingen (SNR) verzamelt en beheert documentatie en beeldmateriaal over de
spoor- en tramwegen in Nederland en voormalige koloniën. Aanvullend ook materiaal over spoor- en
tramwegen in het buitenland. De leden van de NVBS hebben al dit prachtige materiaal in de loop der jaren bij
elkaar gebracht en aan de vereniging geschonken. Binnen de SNR is Team Digitaal doende een beeldbank op te
bouwen met daarin scans van materiaal uit de foto-, negatieven- en diacollecties. Ook gaan we in de beeldbank
meer recente digitale foto’s opnemen. De beeldbank telt al zo’n 35.000 afbeeldingen; je vindt die op de NVBSwebsite onder ‘Verzamelingen’. Onze ambitie is dit aantal in de komende jaren flink uit te breiden. Daarom
zoekt de SNR

teamleden beeldbank (vrijwilligers)
Taken:

het photoshoppen van scans zodat ze geschikt zijn voor de beeldbank, of

het maken van beschrijvingen bij de foto’s in de beeldbank, of

een combinatie van beide.
Onze wensen:

voor het photoshoppen moet je beschikken over een goede PC met een HD-scherm (1920x1080 pixels)
en het programma Adobe Photoshop Elements of Lightroom; behendigheid en ervaring met dit programma is uiteraard een pré.

voor het maken van beschrijvingen moet je behendig zijn in speurwerk in boeken en op internet, want
soms zijn de aantekeningen van de fotograaf nogal summier; het helpt als je een goede kennis hebt van
delen van ons hobbyterrein (tram of spoor, binnen- of buitenland, historie of actueel); een goede schrijfvaardigheid en grote accuratesse is noodzakelijk.
Onze werkwijze:

de keuze van het materiaal dat we opnemen in de beeldbank maken we in overleg met de beheerders
van de collecties;

in overleg worden werkpakketten en deadlines afgesproken, rekening houdend met ieders beschikbaarheid;

het werk kan grotendeels thuis gebeuren;

bij het maken van beschrijvingen is er frequent e-mail contact tussen de teamleden bij het oplossen van
vraagstukken; ook bij de andere werkzaamheden is er regelmatig afstemming;

één of twee keer per jaar is er een teamvergadering en daarnaast zijn er naar behoefte bijeenkomsten
van deelteams.
Benodigde tijd:

voor een zinvolle bijdrage en om routine te houden is een inzet van minimaal 4 uur per week gewenst.
Interesse of meer informatie?
Neem dan contact op met de coördinator digitalisering, René Jongerius, telefoon (overdag of ’s avonds tot
22:00) 075-628 9692, e-mail digitaal@nvbs.com.
Team Digitaal werkt niet alleen aan de beeldbank maar ook aan de railatlas (waar kaartmateriaal wordt opgenomen). Daarnaast ondersteunt Team Digitaal de redactie van Op de Rails in het bijhouden van diens fotoarchief. Er zijn plannen om een beeldbank voor vervoerbewijzen op te zetten. Wil je een bijdrage leveren aan
de digitalisering van onze verzamelingen, maar niet specifiek aan de beeldbank, neem ook dan contact op met
de coördinator.

