Extra NIEUWSBRIEF Nr.39 - 7e JAARGANG
Uitgave nr.3 van 2018
Opmaak: mei 2018
www.heemkunde-margraten.nl
Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten
(Naast feestzaal het Kroontje en WOK)

Voor u ligt onze extra nieuwsbrief nummer negen en dertig, de 3e van 2018.

Nieuws van het bestuur
Beste leden en lezers van onze nieuwsbrief,
Zoals u misschien weet treedt er op 25 mei van dit jaar de nieuwe privacywet in werking.
Deze nieuwe Europese wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor alle soorten verenigingen, groot en klein.
Dus ook sport, carnaval en heemkunde verenigingen om er enkele te noemen. Alle
verenigingen hebben te maken met persoonsgegevens in de vorm van ledenlijsten waar
veilig mee omgegaan moet worden. Vooral voor heemkunde verenigingen, die veel gebruik
maken van privacy gevoelig materiaal, denk aan foto’s, bidprentjes en stamboomgegevens,
is deze wet een grote beperking. Van alles wat we publiceren of tentoonstellen is
toestemming nodig van de persoon (of nabestaanden of belanghebbenden) die is
afgebeeld of vernoemd in het document. De nieuwe wet verwacht dus van verenigingen
om actief veel stappen te ondernemen en alles omtrent privacy uitzoeken, regelen en
vastleggen.
Dit alles betekent dat er voor het bestuur een boel te doen is om alles zo goed mogelijk te
regelen en vast te leggen. Omdat er (grote) boetes kunnen worden opgelegd als er klachten
komen en niet alles goed is geregeld en vastgelegd, zult u begrijpen dat wij als
Heemkundevereniging Margraten, niet het risico willen lopen hiermee geconfronteerd te
worden.
Het bestuur van de HVM zal zich beraden hoe wij met de AVG in praktijk kunnen omgaan
waarbij wij er naar streven de waarden die onze vereniging vertegenwoordigt en hetgeen
wij hebben opgebouwd, zoveel mogelijk in stand te houden.
Daartoe zal ook advies worden gevraagd van SHEM, omdat ook andere
heemkundeverenigingen in Eijsden-Margraten met hetzelfde vraagstuk geconfronteerd
worden. Wij zullen U uiteraard over de uitkomst hiervan informeren.
Ook onze huisvesting in “de oude Veiling” is een puntje van aandacht.
Momenteel gaan er geruchten door het dorp dat er sprake zou zijn van sloop van de oude
veiling aan de provinciale weg. Als dit zo is dan zijn wij natuurlijk onze huisvesting kwijt. Dit
zou voor onze vereniging een heel groot gemis zijn, en dan vooral voor ons museum en de
rest van ons archief. Het is niet bekend in hoeverre deze geruchten op waarheid berusten ,

maar als er onder de lezers van onze nieuwsbrief iemand is die eventueel een geschikte
huisvesting voor ons weet dan zouden wij dit graag vernemen.
Om dit eventuele huisvestingsprobleem voor te blijven is door het bestuur een brief aan
het college van Burgemeester en Wethouders gestuurd met de vraag om een gesprek
inzake onze huisvesting. Dit om te bespreken wat de eventuele (on)mogelijkheden zijn aan
hulp die de gemeente ons in deze kan bieden.
Namens het voltallige bestuur van de Heemkunde Vereniging Margraten,
Jef Roijen, Hub Huijnen, Willy Willems, Hein Kicken, Stefan Loo en Frans Meijers.

