Beschrijving erfgoed "50 jaar feministisch geheugen"
Naam
Adres en tel.

e-mail

Bij welke organisatie(s) was / ben je betrokken? – Vermeld eventueel ook de plaats

Beschrijving van het materiaal (zie enkele voorbeelden onderaan)

Voorbeelden (langere beschrijvingen, of in puntjes, of … kunnen ook)
Ik heb veel materiaal van de fem-soc groep ERA (Ninove): verslagen van vergaderingen, pamfletten,
brieven… Ook enkele foto’s van acties waaraan we meededen. Er is klein fotoalbum van een actie om
een abortuskliniek in Nederland te helpen (Heemstede denk ik).
We zijn recent gestart met een lesbische groep. We werken bijna alleen digitaal (via mail, Facebook
enz.) en willen advies over hoe we alles best bijhouden.
Ik ben een tijdlang bij een FORT-groep geweest. Ik heb daar notities van en hield een dagboek bij,
maar dat is erg persoonlijk, ik wil dat niet publiek maken. Daarnaast heb ik feministische tijdschriften
( ik kan de titels bezorgen) en pamfletten.

Bijkomende informatie
Periode (bv. 1975-1979):
Omvang (bv. 1 grote doos, 50 cm):
Opmerkingen, bekommernissen….

☐ Ik geef de toestemming bovenstaande persoonsgegevens te delen met de
partnerinstellingen van het project (AVG, Amsab-ISG, Archiefbank Vlaanderen, Fonds
Suzan Daniel, RoSa, Instituut voor Publieksgeschiedenis)
De bovenvermelde organisaties verwerken de gegevens die je verstrekt in het kader van het
project ‘Van Dolle Mina tot #metoo: 50 jaar feministische actie’, dat als doel heeft om een
overzicht te maken van erfgoed. De gegevens worden door het AVG of zijn partners niet
verder verspreid en niet gedeeld met derden. Ze worden enkel gebruikt voor het doel
waarvoor ze verzameld zijn.
Bovenvermelde organisaties kunnen contact met opnemen om bijkomende informatie te
vragen of te geven. Indien je interesse hebt in een verdere samenwerking (bijvoorbeeld de
beschrijving van je erfgoed laten opnemen in Archiefbank Vlaanderen, je erfgoed
toevertrouwen aan een centrum) dan wordt hiervoor een aparte overeenkomst gesloten.

