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AVG
Het zal u niet ontgaan zijn dat op 25 mei 2018 een nieuwe privacyverordening van kracht is geworden
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Deze wet regelt de vastlegging van gegevens en uw invloed hierop
U zult in de afgelopen tijd al veel emails hebben ontvangen over dit
onderwerp. Ook de HGVS ontkomt er niet aan om u te informeren.
De gegevens die de HGVS van u heeft zijn de zogenaamde NAWgegevens, uw Naam, Adres en Woonplaats. Ook uw emailadres en
bankrekeningnummer.
Deze gegevens worden alleen gebruikt door de HGVS zelf en worden
niet aan derden doorgegeven. De secretaris en penningmeester
hebben de beschikking over uw gegevens.
De verordening regelt dat u gegevens kunt laten verwijderen. Bovenstaande gegevens zijn echter van cruciaal belang om een goede
ledenadministratie bij te houden en u te kunnen informeren over de
activiteiten van de vereniging.
Mocht u vragen hebben omtrent uw gegevens neem dan contact op
met de secretaris.

CONTRIBUTIE
Er is een tiental leden die hun contributie voor 2018 nog niet betaald
hebben.
Willen die leden dat svp zo spoedig mogelijk doen !
Het bankrekeningnummer van de HGVS is: NL50 RABO 0368025012.
De contributie bedraagt € 17,50.
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Scheveningse dag
De Scheveningse dag van zaterdag 23 juni was weer een groot succes.
De HGVS had een tafel tegenover de museumwinkel.
Naast ons stond Jaak de Graaf met een flink aantal meters boeken.
Eigenlijk kan ik beter zeggen dat wij naast Jaak stonden.
Al vroeg in de ochtend, voordat de Scheveningse dag eigenlijk aanving,
werd er al naarstig gezocht naar boeken die in de eigen boekenkast
ontbreken.
Wij hebben weer nieuwe contacten kunnen leggen en mensen kunnen
helpen.
Ook in de ruimte van de HGVS was het een drukte van belang.

Collectie

Patricia Snel achter de tafel van de HGVS, rechts Jaak de Graaf
en Nel Noorderliet

Collectie Pronk
Ondertussen is door de NGV (Nederlandse Genealogische Vereniging) de
collectie Pronk aan de HGVS geschonken. De collectie is overgebracht naar
Den Haag en is tijdelijk opgeslagen.
Alle dozen zullen een voor een moeten worden bekeken om een goed
beeld te krijgen van de collectie. Een aantal dozen zijn al bekeken. De heer
Pronk heeft veel bewaard. Zo hebben we al foto’s in de dozen gezien,
transcripties van notariële akten, correspondentie met Pronken in binnen
en buitenland. De heer Pronk heeft ook al zijn treinkaartjes bewaard. Als
hij bijvoorbeeld het archief bezocht in een andere stad dan werd naast dat
treinkaartje ook het aanvraagformulier van het desbetreffende archief
bewaard en het theezakje, bonnetje van het restaurant en de folder van
het plaatselijke museum. Van iedere bezochte plaats zijn er
ansichtkaarten.
Het is een waardevolle aanwinst.

Pronk
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Lerwick
Begin juni hebben Pieter de Graaf en Frans van Min met partners Lerwick op de Shetland Eilanden
bezocht. Vanzelfsprekend is de begraafplaats bezocht waar een gedenkteken staat ter herinnering aan de
gebleven Nederlandse vissers. Zo ook de graven van twee Scheveningse vissers: de Best en Dijkhuizen.
In de eerste helft van de 20ste eeuw en ver daarvoor, werd Lerwick veelvuldig aangedaan door de
Nederlandse haringvissers. In juni was het met recht een Nederlandse kolonie. Tijdens het verblijf in
Lerwick werd er aan wal geflaneerd, ezeltje gereden en in Harbor Street bij Abernethy ging men op de
foto.
Bij een bezoek aan het archief in Lerwick bleek dat er niet veel portretfoto’s bewaard zijn gebleven van de
Nederlandse vissers. In het fotoarchief van de HGVS bevinden zich een paar foto’s van Abernethy.
Het archief te Lerwick is geïnteresseerd in deze foto’s.
Ook voor ons als HGVS zijn dit mooie, waardevolle foto’s.
Niet alleen in Lerwick ging men op de foto. Ook in Hartlepool, Great Yarmouth, Peterhead, Grimsby en
Scarborough (Scharenburg) bezocht men de fotograaf.
Het zou mooi zijn als wij de collectie van de HGVS kunnen uitbreiden met deze “overzeese” foto’s.
Als u in bezit bent van zulke foto’s zouden wij daarvan graag een scan ontvangen. Ook bij de HGVS
kunnen wij scannen. Als u de foto scant dat graag met passe-partout, dat wil zeggen met de naam van de
fotograaf. Bent u in het bezit van een originele foto dan ook heel graag de achterkant.

(Ook ansichtkaarten en filmopnames zijn van harte welkom)
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Herdenking
Op vrijdagavond 2 juni werden de gebleven vissers weer herdacht.
Voorafgaande aan de herdenking vond een kerkdienst plaats in de Oude
Kerk. Namens de HGVS werd er een bloemstuk neergelegd door Lenie
Vink-Spaans en Pieter de Graaf.
Dit jaar was er extra aandacht voor de gebleven vissers in 1918, precies
honderd jaar geleden.
Maar liefst 139 vissers verloren hun leven in dat jaar bij de uitoefening
van hun beroep.

Genealogisch Café
Op zaterdagochtend 7 juli is er weer een genealogisch café. Dit keer zijn
er, doormiddel van een oproep in de Scheveninger, ook niet leden
uitgenodigd. Er is nog een mogelijkheid om deel te nemen. Dezelfde
sites als vorige keer zullen worden bekeken en uitgelegd.
De ochtend begint om 10.00 uur. U kunt, op eigen kosten, koffie of thee
drinken in de Halve Vleet. Om 10.15 uur gaan wij dan met elkaar naar
het leslokaal. Rond de klok van 12.00 uur kunnen wij dan nog even naar
de ruimte van de HGVS gaan.
Voor de organisatie is het prettig als u zich even aanmeld.

Activiteitenagenda 2018
MUZEE

zaterdag 7 juli
Genealogisch café
10.00-12.00 uur

Scheveningen

zaterdag 18 augustus
Historisch Festival

Contactdag

zaterdag 29 september

Heeft u een voor onze leden belangrijke activiteit ?
Meldt het ons !

HGVS
Neptunusstraat 90-92
2586 GT Scheveningen
Email: hgvs@ziggo.nl

