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HCC!genealogiedag en bericht van het Hoofdbestuur
Op deze pagina’s vind je informatie over de landelijke genealogiedag en een
nieuw bericht van het Hoofdbestuur.

J

aarlijks organiseert HCC!genealogie zijn landelijke ge-

gen. Ook worden er door het archief lezingen en rondleidingen

nealogiedag: een dag lang op zoek naar jezelf, je ouders

gegeven. Kortom, een rijke en afwisselende dag.

en je voorouders. Deze dag is gratis toegankelijk voor

(niet-)leden en je hoeft je er niet voor aan te melden. Ditmaal

LEZINGEN

vindt deze dag plaats op zaterdag 7 oktober van 10:00 - 16:00

Op de Landelijke Geneaologiedag worden ’s-ochtends en

uur in samenwerking met het Stadsarchief Rotterdam aan de

’s-middags twee lezingen gegeven. Eén door stadshistoricus

Hofdijk 651. Op de tweede verdieping van het archief wordt

Arie van der Schoor die het gaat hebben over de Pools-Rot-

een genealogische informatiemarkt gecreëerd waar de makers

terdamse Abraham Tuschinski die in Rotterdam zijn bioscoop-

van de bekendste genealogische computerprogramma’s aan-

imperium stichtte.

wezig zullen zijn en die programma’s ook zullen demonstreren.

Projectmanager publieksbereik van het archief René Spork,

Daarnaast is er een Helpdesk aanwezig die bemand zal wor-

gaat het hebben over het geluk van het Stadsarchief. Het reilen

den door medewerkers van het archief en regionale verenigin-

en zeilen van het Stadsarchief is geen bezigheidstherapie
voor de zittende medewerkers, maar dient een hoger doel:
zorgen dat de archieven en collecties optimaal worden benut
door een zo groot mogelijk publiek. Daarin slagen bepaalt ‘het
geluk’ van het Stadsarchief.

DEELNEMERS
Deelnemers aan deze genealogische dag zijn onder andere:
HCC!genealogie met demonstraties van Stamboom.nl,
WieWasWie, Open Archieven, Geneaal, HuMo-gen en de
NGV-Rotterdam. De leveranciers van genealogische computerprogramma’s Aldfaer, Brother’s Keeper, GensDataPro, PRO-GEN
en Reunion (voor de Apple). De internationaal georiënteerde
websites Geneanet, MyHeritage en FamilySearch geven eveneens acte de presence. Daarnaast doen ook mee het Centraal
Bureau voor Genealogie, DNAgezocht, Genealogisch Erfgoed
Magazine, Indische Genealogische Vereniging, Nederlandse
Kring voor Joodse Genealogie, Ons Voorgeslacht, Plaatsengids, Pro-book en de PRO-GEN Gebruikersgroep.

Interessegroep Genealogie
De Interessegroep Genealogie van HCC

groep biedt een omvangrijk netwerk

Daarnaast beheert de groepering twee

is een levendige groep die al sinds 1986

om kennis en ervaringen uit te wisselen,

websites: https://.genealogie.hcc.nl en

adviseert over bijvoorbeeld genealogi-

geeft presentaties en cursussen door

www.stamboom.nl

sche softwarepakketten en de mogelijk-

heel het land en de leden steunen en

heden van internet op dit gebied. De

stimuleren elkaar in hun onderzoek.
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