
 

 

 

 

 

Hollandse Vereniging voor Genealogie 

‘Ons Voorgeslacht’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene ledenvergadering 

 

6 april 2019. 



 

2 

Agenda van de Algemene ledenvergadering 
 

 

Te houden op zaterdag 6 april 2019 in Ontmoetingscentrum De Tuyter, Nachtegaalstraat 8, 2922 VL 

Krimpen aan den IJssel. Voor de bereikbaarheid wordt verwezen naar de website van De Tuyter. 

 

De zaal is open om 13.00 uur. Aanvang van de vergadering is om 13.30 uur. De genoemde tijden per 

agenda-onderdeel zijn indicatief. Introducees zijn welkom bij het algemene gedeelte en de borrel. 

 

  

A. Huishoudelijk gedeelte (13.30 tot 15.00) 

 

1. Opening van de vergadering. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 april 2018. 

4. Jaarverslag en rekening en verantwoording over het boekjaar 2018. 

5. Verslag van de kascommissie. 

6. Benoeming nieuwe kascommissie. 

7. Beleidsplan 2019-2020. 

8. Begroting voor het jaar 2019. 

9. Bestuursverkiezing. Het bestuur stelt Mw. W. Molema-Smitshoek kandidaat voor het bestuur 

(portefeuille communicatie). Bestuurslid de Hr. B. Lems (die nu de portefeuille communicatie 

heeft) zal in de loop van 2019 delen van de secretarisrol overnemen van de Hr. J. Vervloet.  

10. Rondvraag. 

11. Sluiting van de vergadering. 

 

 

B. Pauze (15.00 tot 15.15) 

 

 

C. Algemeen gedeelte – Demonstratie HoFoDa (15.15 tot 15.30) 

 

De heer P. de Bruin zal een demonstratie geven van de eerste versie van de Hollandse Foto Databank 

(HoFoDa). 

 

 

D. Algemeen gedeelte – Genetische Genealogie (15.30 tot 16.15) 
 

Inleiding door de heer C.P. (Kees) van der Beek over Genetische Genealogie (DNA 

verwantschapsonderzoek). Kees was tot aan zijn pensionering medio 2017 de beheerder van de 

Nederlandse DNA databank voor strafzaken die is ondergebracht bij het Nederlands Forensisch 

Instituut. Hij zal uitleggen hoe genealogisch DNA onderzoek werkt en op welke wijze het een 

aanvulling kan vormen op het klassieke, op archieven gebaseerde, genealogische onderzoek. 

 

 

E. Borrel en napraten (16.15 tot 17.00) 

 

Tijdens de pauze en na het algemene gedeelte is er volop gelegenheid om elkaar onder het genot van 

een drankje te ontmoeten en bij te praten. 
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Hollandse Vereniging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht" 

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 april 2018. 

 

1. Opening van de vergadering om 13.30 uur. 

 Met kennisgeving afwezig Mw. W. Molema en de Hrn. A. van Herk, K.A. Reuvers, L. van der 

Linden, S. van der Velden en H.K. Nagtegaal. 

 

2. Notulen van de ALV van 2017. 

 Hrn. A. van der Tuijn en H.K. Nagtegaal worden voorgedragen voor erelidmaatschap. Dit wordt 

door de leden unaniem goedgekeurd. 

 De notulen worden goedgekeurd behoudens een penwijziging. 

 

3. Het jaarverslag 2017 wordt goedgekeurd. 

 

4. Rekening en verantwoording over 2017. 

 Hr. Du Mortier licht de cijfers toe. 

 Hr. De Keijzer pleit voor een volledige jaargang, dus inclusief inhoudsopgave en indexen. Bij 

inbinden van de maandbladen kan niet afgezien worden van deze bestanden. 

 Hr. Verouden meldt dat deze bestanden in .PDF formaat beschikbaar zijn op de WEB-site. 

 De parenteel Fabri sloeg een flink gat in de begroting 

 Van UP7 gaat het restant (ca. € 300,-) naar begroting UP8. 

 Het legaat Kwakkelstein wordt bestemd voor het jubileum OV 2021. Het eerder gereserveerde 

bedrag van € 2500,- wordt voor software-ontwikkeling bestemd, net als het overschot van 2017. 

 

 De balans wordt opnieuw door de Hrn. Du Mortier en Verouden toegelicht. 

 Ten behoeve van het komende jubileum OV 75 jr zal een commissie ingesteld moeten worden. 

Hiervoor zullen vrijwilligers gevraagd worden. 

 Ten behoeve van de nieuwe WEB-sites zal een gebruikersgroep nodig zijn die wensen formuleert. 

Ook hier zijn vrijwilligers voor nodig. 

 Hr. Ouwerkerk vraagt of het jubileum van OV (75 jr) en de stad Delft (775 jr) niet samen gedaan 

kunnen worden. Dit schijn niet te kunnen vanwege de verdeling over het jaar. Verder de vraag of 

het niet te combineren is met het Hoogheemraadschap Delfland. 

 

5. Verslag van de kascommissie over het jaar 2017. 

 Mw. Esquer-Treuren leest het verslag voor en adviseert om het bestuur en de penningmeester te 

dechargeren voor het gevoerde beleid. Dit advies wordt aangenomen. 

 De kascommissie pleit om een reglement voor de kascommissie op te stellen. 

 Hr. Verouden: dit wordt in de statuten al behoorlijk vastgelegd. 

 Het ingekomen stuk/voorstel van Hr. De Keijzer wordt bij het de begroting 2018 meegenomen. 

 Hr. Den Hartog geeft nog een korte toelichting op het gevoerde beleid en de cijfers. 

 De kascommissie heeft nog een opmerking over beslissingen die na het officiële deel van de 

vergadering genomen worden om die in de eerstvolgende bestuursvergadering te behandelen en te 

notuleren. 

 

6. Benoeming nieuwe kascommissie. 

 Mw. Esquer-Treuren voorzitter. 

 Hr. Lampers lid 

 Hr. Lansbergen lid 

 --- reservelid (evt. weer Hr. Kruijk).  
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7. Begroting 2018. 

 Hr. Du Mortier meldt dat in 2019 het lage BTW-tarief van 6 naar 9% verhoogd wordt en ook de 

portokosten blijven stijgen. 

 Hr. De Keijzer wijst op de Nederlandsche Leeuw die van 12 naar 6 naar 4 nummers per jaar gegaan 

is. Hij pleit toch voor een maandelijks blad op papier. 

 Hr. Verouden meldt hierop dat het ledenbestand van OV naar verhouding behoorlijk stabiel is 

terwijl bij zusterverenigingen er een behoorlijke terugval in ledenaantal bestaat. 

 Hij licht toe dat een tweede dubbelnummer een contributie verhoging niet noodzakelijk maakt. 

Alternatief is een verhoging van € 1,-. Het tweede dubbelnummer kan gebruikt worden als 

themanummer of voor kleine parentelen. 

 Hr. De Keijzer merkt op dat het bestuur naar wegen zal zoeken. Er kan ook door een "denktank"  

een 5-jarenplan opgesteld worden die manieren kan uitdokteren om op de kosten te besparen. Ook 

kan hiervoor het Bestuurs Advies College voor ingezet worden. 

 Hr. Van der Helm schaart zich achter dit voorstel. 

 Hr. Du Mortier meldt dat de jaarlijkse index 2018 op € 0,- staat terwijl de uitgaven van het 

maandblad op € 36.240 staan. Een 2de dubbelnummer zal pas in 2019 gaan spelen. 

 De indexen 2016 en 2017 toch op verzoek op de begroting 2018 zetten. 

 Hr. Van Beuzekom stelt dat de (ruil)abonnementen de indexen toegestuurd krijgen. 

 Met hand opsteken wordt de mening van de vergadering gevraagd over: 

 - contributie verhoging van bijvoorbeeld € 1,-. 16 handen omhoog. 

 - 2de dubbelnummer en geen verhoging. 12 handen omhoog. 

 De exacte verhogingen worden aan het bestuur overgelaten. 

 Hr. Lansbergen vraagt of het Bestuurs Advies College een visie  wil geven over de kwaliteit van het 

maandblad. 

 Hr. de Haan vraagt of bekend is hoe hoog de gemiddelde leeftijd van onze leden is. Hierop volgt 

een schatting dat dat dicht tegen de 70 jaar zal liggen. 

 

8. Bestuursverkiezing. 

 Hr. Van Beuzekom had zich niet herkiesbaar gesteld en wordt bedankt voor zijn inzet en inbreng in 

het bestuur gedurende ongeveer 15 jaar. Hij heeft de Hr. De Bruin bereid gevonden zijn functie over 

te nemen. Dat wordt door de vergadering aangenomen. Hij wordt belast met de functie 

automatisering. Hierna houdt Hr. De Bruin een kleine inleiding op zijn loopbaan en CV. 

 Mw. Buit was herkiesbaar en wordt herkozen. 

 Hr. Verouden kondigt aan dat dit zijn laatste jaar als voorzitter zal worden. Door familie-omstandig-

heden is hij genoodzaakt zijn taken af te stoten. Dat zal in het tweede deel van het bestuursjaar 

overgedragen worden aan zijn opvolger. Hij memoreert het voorspoedige voorzittersoverleg en het 

feit dat de verenigingen archieven op bezoek hebben gehad die erg nuttig waren. 

 

9. Rondvraag. 

 Hr. Van der Helm: over het vertrek van de voorzitter, is er al bekend wie hem op gaat volgen? 

 Antwoord Hr. Verouden: dat wordt voorlopig binnen het bestuur opgelost. 

 Hr. Lems: Er komt in het maandblad een mededeling te staan over de nieuwsbrief. 

 Hr. Verouden: mededeling dat sommige bestuursbesluiten in de nieuwsbrief  komen te staan. 

 Mw. Buit: in het afgelopen jaar zijn er enige collecties geschonken, oa. Lots. Daar zijn jaargangen 

bij die verkocht mogen worden. 

 Mw. Esquer-Treuren biedt aan in beide commissies plaats te willen nemen. 

 De gebruikersgroep HoGenDa/HoFoDa zal bestaan uit Mw. Zeedijk, Esquer-Treuren, Buit en de 

Hr. Zomer. 

 

10. Sluiting van de vergadering om 13.35. 
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Jaarverslagen. 

 

Bestuur. 

 
De aftredend voorzitter 

Het landelijk voorzittersoverleg kwam dit jaar 2 maal in Delft bijeen.  

Er is met delegaties uit de archiefwereld gesproken over de wenselijkheid bepaalde archiefbronnen 

met voorrang op de websites te plaatsen. Daarbij werd met name gedacht aan de volkstelling uit 1795 

en provinciale belastingen. Daarnaast werd er tussen de organisaties de nodige informatie uitgewisseld 

met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen. Met name het OV-project HoFoDa is uiteengezet aan 

de collega’s. De extra beveiliging van de diverse websites van de deelnemende organisaties zijn 

eveneens uitvoerig besproken. 

Ten slotte is melding gemaakt van mijn vertrek als voorzitter van Ons Voorgeslacht ultimo 2018. 

  

Mr. A.H.G. Verouden, oude voorzitter 

 

De aankomend voorzitter 

Sinds november 2018 heb ik het voorzitterschap van de Hr Verouden overgenomen. Met het bestuur 

zijn we gestart met het maken van een beleidsplan 2019-2020. In het januari-nummer van het 

maandblad heeft u al kunnen lezen welke thema’s hierin naar voren zullen komen en op deze ALV zal 

de hoofdlijn van het beleidsplan gepresenteerd worden. Voor 2019 kunt u er op rekenen dat we u met 

het vertrouwde maandblad, de diverse websites en ook met zijn nieuwe activiteiten ten dienste zullen 

staan om succesvol en met plezier met genealogie bezig te zijn. 

 

T. van der Vorm, nieuwe voorzitter 

 

 

Maandblad en OV 2018 
 

De redactie van ons maandblad bestaat uit: 

Dhr. A. van der Waal - hoofd-/eindredacteur 

Dhr. M. van der Tas – redacteur 

Dhr. P. van der Hoeven - redacteur en de rubriek ‘vragen/antwoorden’ 

 

Het is de laatste jaren steeds hetzelfde refrein, wederom moet wij vaststellen dat er helaas weinig kopij 

binnenkomt bij de redactie. Op zich is dit niet zo verwonderlijk daar onze min of meer vaste groep van 

auteurs ouder wordt, waardoor de energie om nieuwe dingen op te pakken blijkbaar wat minder is 

geworden. Toch wil de redactie graag een gevarieerd aanbod van artikelen publiceren. Helaas is het 

aanbod soms dusdanig dat de redactie moeite heeft om het maandblad redelijk te vullen. Een 

verontrustende ontwikkeling. 

 

Toch is gelukkig niet alles treurnis. Langzamerhand komen er ook jongere auteurs die, ondanks gezin en 

vaak drukke baan, tijd vinden om een artikel te schrijven. Niettemin toch ook maar weer de dringende 

oproep aan onze leden om vooral zijn of haar artikelen in te zenden en hun onderzoeksresultaten te 

delen met onze lezers. 

 

Jaargang 73 (2018) omvatte 568 pagina’s. Dat is een gemiddelde van iets meer dan 51 pagina’s per 

nummer. Een lichte teruggang ten opzichte van het voorgaande jaar.  

 

In het afgelopen jaar kregen onze leden alweer het elfde deel uit de serie ‘Hollandse bronnen’ gratis 

toegezonden. 

 
A. van der Waal, hoofdredacteur 
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Ledenadministratie 
 

Gedurende het jaar 2018 hebben we: 

72 leden, 1 abonnement en 10 digitale leden mogen inschrijven. 

Er zijn in het jaar en per 31-12-2-18 totaal 52 leden uitgeschreven 

 

Gedurende 2018 zijn overleden: 

 A. van der Tuijn   te Rhoon 

 A.P. Bijl    te Goudswaard 

 R.J. Steensma   te Rhenen 

 J. Bezemer    te IJsselstein 

 B.J. van Es     te Breda 

 J.R. Schott    te Rotterdam 

 B. Prins    te Alphen aan den Rijn 

 J.H. van der Woerd  te Gouda 

 A.Th. Polet    te Oud-Beijerland 

 S. de Klerk    te Zetten 

 A.J. van Hillegondsberg  te Amsterdam 

 

Waarbij we dus mogen constateren dat er een lichte ledenwinst is geboekt. 

 

J.J. Vervloet, ledenadministratie. 

 

 

Verenigingscentrum 
 

We merken, dat het verenigingscentrum naast de bibliotheek steeds meer een ontmoetingsplek wordt 

voor genealogen, waar gegevens uitgewisseld kunnen worden. Veel gegevens zijn tegenwoordig te 

vinden op internet, maar nieuwe bezoekers zijn meestal verbaasd over het aantal bronnen en 

bewerkingen, die wij in ons bezit hebben en die niet te vinden zijn  op internet. Voor een overzicht 

kunt u kijken in de inventaris en de aanwinsten op onze site: www.onsvoorgeslacht.nl onder de link: 

bibliotheek. 

Dus reden genoeg om eens een kijkje te nemen in het Verenigingscentrum. 

Een groot deel van onze collectie is inmiddels ook gescand en komt t.z.t. op HoGenDa digitaal 

beschikbaar. Ook het digitaliseren van de inventaris en het uitleensysteem zijn nog steeds 

aandachtspunten. 

Daarnaast geeft Léon van der Hoeven regelmatig cursussen Paleografie en genealogie voor 

gevorderden. 

Iedere laatste maandag van de maand komt een groep enthousiaste vrijwilligers bij elkaar om allerlei 

werkzaamheden in het verenigingscentrum te verrichten, zoals het inschrijven/uitzoeken van 

aanwinsten, het opknappen/opnieuw stickeren van boeken enz. 

Zij helpen ook mee met het uitzoeken van de aantekeningen en boeken van onze oud-voorzitter, de 

heer Lots. Aan deze collectie wordt ook gewerkt door de werkgroep “Lots”, die regelmatig bij elkaar 

komt en al een heel eind gevorderd is met het  inventariseren van deze zeer uitgebreide collectie.  

De zaterdagopenstellingen werden in 2018 verzorgd door een  groep van 5 vrijwilligers aangevuld met 

de hulp van Aad Verouden, die tevens nog steeds als sleuteladres fungeert. 

Met ingang van jan. 2019 start een nieuwe vrijwilliger, maar meer mensen  zijn nog altijd van harte 

welkom. Vele handen maken licht werk, geldt hier zeker ook! 

 

Mw. S. Buit, coördinator verenigingscentrum. 

 

 

http://www.onsvoorgeslacht.nl/
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Websites en digitalisering 

 

De websites Ons Voorgeslacht en HoGenDa zijn gebouwd op een nu verouderde versie van Wordpress 

en zijn onderworpen aan een test of de veiligheid en houdbaarheid nog in orde zijn. Met de veiligheid 

is alles in orde, aan de houdbaarheid wordt gewerkt. De bedoeling is dat de websites Ons 

Voorgeslacht, HoGenDa en HoFoDa binnen één portaal aan elkaar gekoppeld worden. Aangezien de 

twee eerste nog naar behoren werken gaat de prioriteit uit naar het ontwikkelen van HoFoDa, dit met 

hulp van een externe programmeur. Binnen het bestuur is een korte demonstratie gegeven van het 

portaal.  

 

Verder ingeschakeld bij het invullen van een nieuw aangeschaft boekhoud/ledenprogramma met 

gegevens uit bestaande ledenbestand. 

 

Verder gegaan na het ophalen met het scannen van diverse geschonken collecties oa. Nadere 

Toegangen van het NA, ca. 18 m planklengte,  en de collectie Lots, ca. 16 m planklengte. Daarnaast 

nog de nodige tekstbestanden die geschikt waren om te scannen. Dit scannen gebeurd door een 

machine die in een razend tempo dubbelzijdig scant. 

In het verenigingscentrum is een beamer en een beeldscherm opgehangen en aangesloten. 

 

De vraag: zijn er vrijwilligers die gescande bestanden willen bewerken en naar word document, zodat 

ze op HoGenDa gezet kunnen worden. Nadere bijzonderheden zullen nog volgen. 

 

P. de Bruin, digitalisering. 

 

 

Public Relations en Innovatie 
 

De digitale nieuwsbrief is in 2018 drie maal verschenen (april, september, november). In augustus is 

een mail uitgegaan waarin aan de leden expliciete toestemming gevraagd werd voor toezending van de 

nieuwsbrief, dit in verband met de nieuwe privacywetgeving. 

  
De Wikipedia pagina met informatie over de vereniging werd verder aangevuld: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hollandse_Vereniging_voor_Genealogie_%27Ons_Voorgeslacht%27 
  
Het enige evenement waar we gevraagd zijn acte de présence te geven was de HCC!genealogiedag te 
Middelburg in november. Doordat niemand van het bestuur beschikbaar was op deze datum 
moesten we helaas verstek laten gaan. Hier is wellicht de constatering op zijn plaats dat het aantal 
openbare evenementen in de genealogisch wereld de laatste jaren sterk is afgenomen. Het is 
onduidelijk wat daarvan de reden is. 
  
Via Twitter is reclame gemaakt voor onze uitgave Hollandse Parentelen deel 1. 
  
B. Lems, portefeuille Public Relations en Innovatie 
 
 

 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hollandse_Vereniging_voor_Genealogie_%27Ons_Voorgeslacht%27

