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 In Memoriam George van Baasbank 

Op donderdag 2 juli j.l. bereikte ons het bericht dat George van Baasbank aan de gevolgen van 
complicaties na een hartstilstand op woensdag 1 juli 2015 is overleden. 

George maakte sinds de oprichting in 2011 deel uit van de werkgroep Genealogie en was de 
ontwerper en maker van de website van deze werkgroep. Als gedreven programmeur heeft hij zich, bij 
de oproep voor het vormen van de werkgroep, opgegeven en bekend gemaakt dat hij een bijdrage 
wilde leveren bij het bouwen van een website. George was een gepassioneerd programmeur en heeft 
zich met name voor ons het werken met databanken eigen gemaakt. Dit was nodig om in de website 
met de genealogische informatie uit de voeten te kunnen. Met vooruitziende blik heeft hij er ook 
mede voor gezorgd dat er binnen de werkgroep voldoende kennis en vaardigheid beschikbaar kwam 
om in ieder geval de applicatie in de lucht te kunnen houden en kleine gebreken op te lossen. 

George was een werker in de achtergrond en voelde zich daar het beste op zijn plek. Op de 
momenten dat wij zijn hulp moesten inroepen werd snel en adequaat gereageerd. 

We verliezen in George een waardevol en goed lid. Wij wensen de familie voor de komende tijd 
heel veel sterkte. 

De voortgang van onze vulling in de website 

Op het moment van schrijven bevat de website de genealogische gegevens van ruim 2000 
personen en zijn er ruim 6200 verschillende documenten te zien. Deze documenten vormen het aan 
personen toebedeelde materiaal zoals geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes en overige 
persoonlijke zaken. De aanlevering van informatie geschiedt op meer sporen. Naast de invoer van door 
de werkgroep voorbereide informatie wordt er ook gewerkt met door bezoekers ingediende gegevens. 
We roepen u op om in voorkomend geval van de gelegenheid  gebruik te willen maken om via de 
website te reageren. Dit kan het beste via de tab Aanvulling /Correctie in de persoonskaart  van 
degene waarover u informatie beschikt. Het komt dan rechtstreeks in onze “ticketlijst”. De informatie, 
inbegrepen een eventueel meegestuurde bijlage, wordt dan gekoppeld aan deze persoon voor ons 
zichtbaar. Na verwerking van de gegevens ontvangt u bericht over de genomen actie. Uw e-mailadres 
dient dan wel goed te zijn opgegeven bij het indienen van uw correctie. 

Zoekplaatje  

Even op stal geweest maar nu weer terug, het Zoekplaatje. Door een onvolledige werking van 
onze anti-spam voorziening was met name dit onderdeel object van misplaatste informatie afgifte aan 
onze site. 

Dit onderdeel heeft als kenmerk dat er direct door bezoekers kan worden gereageerd waarbij de 
ingediende informatie ook direct online zichtbaar wordt. Om dit open en directe karakter te verkrijgen 
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wordt van een soort gastenboek toepassing gebruik gemaakt. Door dit open karakter staat de deur 
open voor een ieder die wil reageren. Ook degenen die hiervan misbruik willen maken door  alle niet 
relevante informatie, in één woord onzin 
benoemd, in te voeren.   

No Captcha 

Omdat de groep die dit doet hoofdzakelijk 
gebruik maakt van geautomatiseerde opties 
(robots) bestaat er een voorziening die u bij allerlei formulieren in websites aantreft, een Anti-Spam 
module.  Deze versie is momenteel een voldoende bescherming voor de invloed van de verkeerde 
bezoekersinfo. 

De fotodoos 

Het zoekplaatje is opgehangen aan de pagina Fotodoos die 
onder Contact in het bezoekersmenu staat. De eerste pagina die 
wordt getoond bevat de foto’s in een klein formaat waarbij via de 
informatie in de tool tip een eerste indruk wordt verkregen over de 
actuele informatievoorziening over de betreffende afbeelding 
vanuit het publiek. 

Door een afbeelding aan te klikken wordt een venster getoond 
met de mogelijkheid om informatie aan te leveren die daarna voor een iedere direct zichtbaar wordt. 

 

Nieuwe werkgroep 

Voor de trouwe bezoeker van de verenigingswebsite geen echt nieuws meer maar er is een 
nieuwe werkgroep geformeerd, de werkgroep Documentatie. 

 De reden waarom deze hier wordt benoemd is het doel van deze werkgroep, het inventariseren 
en archiveren van al het materiaal van de vereniging. Hiermee wordt een instrument gegeven aan de 
vereniging zoals  werkgroepen, bestuur, redactie van van ’t Erf enz. om, naast kennis te nemen van dat 
materiaal, op een efficiënte manier te zoeken naar relevante zaken bij hun werkzaamheden. 

We bevelen u van harte aan om de ontwikkelingen van deze nieuwe werkgroep te volgen. Verslag 
wordt gedaan via het deel Werkroepen op de website van onze vereniging.   

  
  

 Namens de werkgroep, 
 
Ton van Steenoven 
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