De nieuwsbrief: HKV Loopmare bevat mededelingen,
aankondigingen, verslagen, nieuws en andere
wetenswaardigheden van en betreffende de Historische
Kring Velsen. Zie ook de colofon op de laatste pagina.
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Ontwikkelingen in Coronatijd
Er zijn de laatste tijd wereldwijd dingen gebeurd, die ook
een geschiedenis'vorser' niet kon voorzien. Het onmogelijke is
mogelijk gebleken en een nieuwe realiteit dient zich aan.
De Historische Kring Velsen kon en kan zich niet terugtrekken in de
eigen historie en werd ook geconfronteerd met stilstand.
Stilstand van het sociale en culturele leven. Stilstand van activiteiten
en beperkingen van mogelijkheden.

Bestuurlijke problemen
Ook bestuurlijk ging binnen de HKV niet alles van een leien dakje. Vele bestuursmutaties volgden elkaar
in rap tempo op en maart 2021 zaten we weer met slechts 2 bestuurders aan het roer en... het vooruitzicht
dat voorlopig -dankzij Corona- de normale situatie nog niet zal terugkeren.

1 maart 2021
Na overleg met bestuursleden en oud-bestuursleden is Eelco Graafsma teruggetreden uit het
bestuur. Gelukkig zijn er inmiddels, naast de penningmeester, 2 HKV-leden, die een bestuursfunctie
willen vervullen, te weten Gerard van Broekhuijsen en Marianne Kwant.

We zitten nog steeds in Corona
dus lezingen moeten helaas worden afgelast. Excursies kunnen niet doorgaan en ook
vergaderingen zijn aan banden gelegd. Uitsluitend digitaal overleg met buurverenigingen is mogelijk
en boeken en publicaties die verschijnen mogen niet ‘gepresenteerd’ worden.

Er zijn natuurlijk nog steeds de website de Faceboekpagina; de HKV Loopmare; de Nieuwsflitsen en
andere mededelingen. Dit kan gelukkig allemaal -ondanks Corona gewoon doorgaan.
Het bestuur

Ondanks Corona
Hoe nu verder?
Veel verenigingen zijn in Coronatijd gestopt wegens leegloop en het
niet kunnen bieden waarvoor de leden hun contributie betalen terwijl
de kosten wel doorbetaald moesten worden. Het huidige bestuur is
van plan de koers iets te wijzigen.

Daarom
hopen we van harte, dat u, als HKV-lid, uw contributie blijft voldoen
als een financiële bijdrage tot het realiseren van de doelstellingen van de vereniging en dat er dus geen
leegloop ontstaat, maar juist een ledenaanwas.

Want ons doel
is om ALLE Velsenaren en overige belangstellenden het belang te tonen van goede zorg voor ons lokale
erfgoed en het beschikbaar maken van de informatie hierover.

Actieve leden
Met een kern van actieve leden willen
we de collectie Velsens erfgoed van de
HKV gaan rubriceren, fotograferen en/of
beschrijven en zo beschikbaar maken voor
iedereen!

Is dit mogelijk?
Een ware 'titanenklus' is het wel, maar wel
een die -met uw hulp- 'Coronaproof' kan
worden uitgevoerd en uiterst nuttig, omdat
dit geheel past binnen de oorspronkelijke
doelstelling van de vereniging.

Afwachten betere tijden
Het huidige bestuur zet alles op alles, om -op deze wijze- de zware Coronatijd door te komen. De
infrastructuur hiervoor is klaar en functioneert.

Wie o wie?
We hopen vurig op de bereidheid van 'actieve HKV-ers om mee te
helpen um het beschikbare erfgoed -en dat wat ons nog zal worden
aangeboden- vast te leggen in het daarvoor
gereedgemaakte Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS).

Meld u aan!
Wilt u deel uitmaken van deze actievelingen? Wilt u zich inzetten voor het behoud en voor bestudering
geschikt maken van lokaal Velsens erfgoed?
Geef u dan -per direct- op om als actief HKV-lid een stuk erfgoed te fotograferen; te beschrijven; te
bestuderen; te onderzoeken èn vast te leggen waar het te vinden is.

Klik hier om u op te geven!

Winst!
Op deze manier komt ons lokale erfgoed beschikbaar voor alle Velsenaren en anderen, die daar meer van
willen weten.
Neem gerust -ook voor meer informatie- contact op met ons algemene infoadres, of bel: 06-30974608.

Klik hier voor meer informatie

Voor wie geen
Facebook heeft
Laatste toevoeging HKV
Facebookpagina
Hier ook voor niet Facebookgebruikers te zien door te klikken op
deze link:
Dertigduizendste en vijftigduizendste
inwoner Velsen (of klik op de foto)
redactie HKV-Faceboek-pagina

Van de penningmeester
Geachte HKV leden,
Hartelijk dank voor uw snelle lidmaatschapsbetalingen voor het HKV jaar 2021.
Op dit moment ben ik alle betalingen aan het verwerken in de adminnistratie. Heeft u nog niet betaald ?
Doet u dit dan alstublieft zo spoedig mogelijk! Dan kunt u binnenkort weer genieten van de mooie HKV
Velisena uitgave, die nu in de maak is.
Met vriendelijke groet,
Monique Buijsman
E-mail: penningmeester@historischekringvelsen.nl
Telefoon: 06-8377 0356

HKV-(opslag)ruimte
Probleem
Ruimte om collectie-stukken; boekenvoorraad en
administratie-onderdelen op te slaan is al jaren
een HKV-probleem. In 2016 hadden we nog
enkele archiefkasten in het Witte Theater, maar u
kent wellicht de politieke strubbelingen omtrent
dit historische gebouw.

Mogelijke oplossingen
We hebben diverse 'ijzers in het vuur' en zijn in de wandelgangen druk doende mee te helpen aan een
oplossing voor de -wettelijk aan de gemeenten opgelegde- zorg voor het lokale erfgoed.
We houden u op de hoogte!
Het bestuur

Bericht van de ledenadministratie
Sinds januari 2021 hebben wij weer een tweetal nieuwe leden mogen
inschrijven, en wel:
Hr. Fred Boogerd te Driehuis
Mevr. R.H. Rietdijk te Den Haag
Wij heten hen van harte welkom en hopen dat zij veel genoegen beleven
aan het lidmaatschap. Nieuwe leden ontvangen een welkomstbrief, en na
ontvangst van hun contributiebetaling voor het lopende jaar, ontvangen zij als welkomstgeschenk het
laatstverschenen jaarboek VELISENA.
Ook nu vragen wij u weer om familie, vrienden, kennissen, collegae en buren aan te moedigen lid te
worden van de HKV.
U kunt hen als geen ander het belang van een lidmaatschap van de HKV verklaren.
Uiteraard kunt u hen ook verrassen met een CADEAULIDMAATSCHAP!
Eelco Graafsma
Ledenadministratie.

Lees de HKV E-boeken
Klik hier voor het E-boek: ' De
bevrijding van Velsen van uur tot
uur'

Klik hier voor het E-boek: ' Een
gemeente in oorlogstijd Velsen
1940-1945'

Deze zijn digitaal verschenen in 2020 t.g.v. ' 75 jaar Vrijheid'. Dank aan de auteurs en uitgevers voor hun
toestemming om deze boeken over de lokale geschiedenis van Velsen digitaal beschikbaar te maken.

Belangrijk!
De afmeldlink onder aan deze HKV-Loopmare kunt u niet gebruiken als opzegging van het
lidmaatschap! Als lid opzeggen kan uitsluitend via een bericht aan onze ledenadministratie! U moet zich
natuurlijk wel realiseren, dat u erg veel informatie van de vereniging mist als u zich uitschrijft als
ontvanger van de HKV-Loopmare!

HKV Loopmare
is een nieuwsbrief voor leden van de Historische Kring
Velsen en verschijnt vier- tot twaalfmaal per jaar onder
redactie van het bestuur.
Kopij graag per e-mail in een bijlage verzenden naar het
bestuur.
Graag ontvangt de redactie uw bijdrage voor de volgende
HKV Loopmare. Houdt uw E-mail in de gaten!
Informatie uit de nieuwsbrief mag worden overgenomen,
mits de bron wordt vermeld.
www.historischekringvelsen.com

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u redactie@historischekringvelsen.nl toe aan uw adresboek.

