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Agenda van de Algemene ledenvergadering 
 

 

Te houden op zaterdag 28 maart 2020 in het Dorpshuis Hekelingen, Lede 13, 3209 AT  Hekelingen. 

Telefoon: 0181-639 566, https://dorpshuishekelingen.nl/ 

 

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) 

Agenda 

• Huishoudelijk gedeelte (13.30 tot 15.00 uur). 

• Opening van de vergadering. Ingekomen stukken en mededelingen. 

• Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 6 april 2019.  

• Jaarverslag en rekening en verantwoording over het boekjaar 2019.  

• Verslag van de kascommissie.  

• Benoeming nieuwe kascommissie.  

• Beleidsplan 2019-2020. 

• Begroting voor het jaar 2020.  

• Bestuursverkiezing. Het bestuur stelt de heer Yorick Zomer (portefeuille penningmeester) voor.  

Bestuurslid de heer Jaap Vervloet treedt af en is niet herkiesbaar.  

• Sluiting van de vergadering.  

 

B. Pauze (15.00 tot 15.30 uur) 

 

 

C. Lezing (15.30 tot 16.15 uur) 

“Vorst aan de grond?” Inleiding door de heer Jaap Ligthart over zijn proefschrift dat handelt 

over de veranderende financiële functie van het vorstelijke domein in de Nederlanden (1356-

1473). 

 

 

D. Borrel en napraten (16.15 tot 17.00 uur)  

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. 

 

 

 

 

 

 

https://dorpshuishekelingen.nl/
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Hollandse Vereniging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht" 

 

Notulen van Algemene Ledenvergadering van 6 april 2019. 

 

1. Opening van de vergadering om 13.45 uur door de voorzitter. 

 

2. Mededelingen. 

 Afmeldingen ontvangen van Hrn. H.J. van der Waag, G. Verkerk, P. den Hartog en Mw. J.B. Visser 

en A. Kayser-van der Zee. 

 

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

 Deze worden na een kleine penwijziging goedgekeurd. 

 

4a. Jaarverslagen over het jaar 2018. 

 Ook deze worden goedgekeurd. 

 

4b. Verantwoording over het boekjaar.  

 De Hr. Du Mortier geeft een toelichting over het verschil wat lijkt ontstaan te zijn. Het blijkt dat het 

boekhoudprogramma erg stug werkt met betalingen buiten het boekjaar. 

 

5. Verslag kascommissie. 

 De voorzitter, Mw. Esquer-Treuren leest de verklaring voor over de bevindingen van de 

kascommissie. Er wordt gevraagd of de € 25,0 voor het digitale abonnement wel een reëel bedrag is. 

Zij stelt voor het gevoerde beleid goed te keuren. Hiermee stemmen de leden in waardoor de 

penningmeester en het bestuur gedechargeerd worden voor het financiële beleid. 

 

6. Nieuwe Kascommissie. 

 De kascommissie voor 2020 zal bestaan uit: 

  Hr. Lampers, voorzitter 

  Hr. Lansbergen, lid 

  Hr. Kruik, lid 

  Hr. Zomer, reserve lid 

 

7. Beleidsplan 2019-2020. 

 Hr. Van der Vorm licht aan de hand van een presentatie toe wat de verenging de komende jaren van 

plan is. 

 Hr. Van der Beek: is mentorschap voor nieuwe leden iets? Dit zal meegenomen worden in de 

voortgang van het beleidsplan. 

 De AVG (wet op de privacy) geldt niet alleen voor verenigingen/ledenadministratie maar ook voor 

eigen onderzoek (gegevens van nog levende personen). 

 

8. Begroting 2019. 

 Ook dit financiële stuk wordt toegelicht door Hr. Du Mortier. Er is goed gekeken naar het boekjaar 

2018 en aangepast voor wat betreft de BTW-verhoging en de verdeling van de leden over 

papier/digitaal lidmaatschap. Dit is voldoende duidelijk voor de leden. 

 

9. Bestuursverkiezing. 

 Hr. Lems gaat in 2019/2020 secretariële taken van Hr. Vervloet overnemen. 

 Als nieuw bestuurslid wordt Mw. Molema-Smitshoek voorgesteld. Zij zal de PR van de Hr. Lems 

overnemen. De leden gaan met haar aanstelling accoord. 

 Hr. Vervloet licht toe dat dit het laatste jaar zal zijn dat hij in het bestuur zit. 

 Zijn functies zijn/waren: 

 - secretariaat 

 - ledenadministratie 
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 - verzending van bestellingen 

 - inhoudsopgave en indexen van het maandblad. 

 waar van alleen het secretariaat een bestuursfunctie is. De ledenadministratie ligt hier wel heel dicht 

tegenaan. 

 

10. Rondvraag. 

 Hr. van Boheemen: maakt melding van een lezing over MtDNA te Tiel. (Dochters van Eva). 

 Mw. Buit: Zij wil bij belangstelling bemiddelen bij aan- of verkoop van boeken op Historisch en 

Genealogisch terrein door het doorspelen van adresgegevens. 

 Zij vraagt ook of er in zaal mensen zijn die vrijwilligerswerk willen doen. 

 Mw. Molema: vraagt of er mensen/leden zijn die een evt. mentorschap op zich willen nemen. 

 Hr. Van der Linden: vraagt of de agenda van de ALV eerder bekend kan worden. 

 Mw. Esquer-Treuren: kan er overwogen worden in het terugdingen van plastic, dus de sealing van 

OV en dat vervangen door een papieren enveloppe. Antwoord: het blijkt dat een papieren enveloppe 

meer handelingen vraagt en ook nog eens duurder is dan de plastic sealing. Plastic is tegenwoordig 

ook doelmatig te recyclen. 

 Zij zou best een inzamelpunt willen zijn als leden af willen van overtollige boeken of periodieken. 

 Zij vraagt of het mogelijk is om de lege plekken die er dit jaar geweest zijn in het maandblad niet op 

te vullen waren met korte stukjes tekst. Antwoord: dan moeten die er wel zijn. 

 Zij vraagt of aanschaf van boeken via bijv. Marktplaats mogelijk is. 

 Zij mist PR-materiaal van OV op beurzen ed. zoals linnen tasjes. 

 Hr. Rookhuijzen: printing on demand van de index OV. Dit wordt gedaan voor archieven en 

instellingen omdat die de jaargangen veelal inbinden. Verder is er een beperkt aantal beschikbaar 

voor leden. 

 Hr. D. Verhoef: heeft een vraag over het 75-jarig jubileum OV in 2021. Er wordt aan gewerkt om 

een jubileumcommissie aan te stellen. 

 

11. Sluiting van de vergadering om 15.00 uur. 

 

 

Na de pauze volgt een demonstratie door Hr. De Bruin over de mogelijkheden van HoFoDa. 

Hierna neemt de Hr. Van der Beek het woord en verteld wat DNA is en waar het in de genealogie 

gebruikt kan worden.
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Jaarverslagen. 

 

Bestuur 
 

Het jaar 2019 was voor Ons Voorgeslacht een jaar waar we als bestuur met trots en genoegen op 

terugkijken. We hebben daarin geprobeerd het voor onze leden zo interessant mogelijk te maken door 

een divers aanbod van activiteiten en publicaties. Ons maandblad is zoals vertrouwd met stipte 

regelmaat verschenen. Hierin vindt u weer een grote diversiteit aan artikelen. Ook in 2019 hebben een 

aantal nieuwe auteurs de weg naar het blad gevonden en hun onderzoeksresulaten gedeeld met hun 

mede-leden. Op Hogenda zijn weer vele honderden nieuwe bronbewerkingen toegevoegd. De bouw 

van de website HoFoDa (Hollandse Foto Databank) bleek helaas complexer dan we dachten en hebben 

we nog niet kunnen realiseren. We streven ernaar dat in 2020 voor elkaar te krijgen. De bibliotheek is 

ondermeer uitgebreid met de Collectie Lots en de boekenverzameling van Prometheus. De 

bibliotheekcollectie is in 2019 in moderne sofware gezet en is online te raadplegen. Het aantal 

bezoekers aan het Verenigingscentrum in Delft is weer iets gestegen. In augustus hebben we samen 

met NGV Rotterdam een drukbezochte lezingenmiddag georganiseerd waarbij ons lid Henk van der 

Waag koninklijk is onderscheiden voor zijn vele vrijwilligersactiviteiten. Aan het einde van het jaar is 

Utrechtse Parentelen deel 8 afgerond en op een gezellige en drukbezochte nieuwsjaarsbijeenkomst 

uitgereikt aan de auteur. Ook op het gebied van PR timmeren we aan de weg met een maandelijkse 

nieuwsbrief en een Facebook-pagina (Beide ook voor niet-leden) 

Ook financieel is de vereniging in 2019 gezond, met een klein overschot ten opzichte van de begroting. 

De migratie van onze leden- en financiële administratie naar Davilex is praktisch afgerond. Het 

ledenaantal is in 2019 licht gedaald, mede vanwege een aantal royeringen vanwege niet betalen. 

Tot slot wil ik u als leden bedanken voor uw steun aan de vereniging. Dit maakt het mogelijk om een 

grote diversiteit aan activiteiten te ontplooien. En in het bijzonder dank aan alle vrijwilligers. Zonder 

uw hulp zou onze vereniging niet kunnen bestaan. 

U kunt erop rekenen dat we ook in 2020 onze uiterste best zullen doen om onze vereniging 

springlevend te houden door activiteiten te ontplooien waardoor u uw genealogische hobby op een 

gedegen en ook gezellige manier kunt uitoefenen. 

 

Teun van der Vorm, voorzitter. 

 

 

Maandblad ‘Ons Voorgeslacht’ 2019 
 

De redactie van ons maandblad bestaat uit: 

Dhr. Berend van Dooren - redacteur 

Dhr. Remco van der Heuvel - redacteur 

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

Dhr. Maarten van der Tas – redacteur 

Dhr. Aart van der Waal - hoofd-/eindredacteur 

 

Ondanks een lichte stijging komt er toch nog te weinig kopij binnen bij de redactie. In sommige maanden 

was het ‘spitsroeden’ lopen om ons blad op een enigszins verantwoorde wijze te kunnen vullen. 

Het goede nieuws is dat onze redactie kon worden uitgebreid met zelfs twee redacteuren. 

Toch is gelukkig niet alles treurnis. Langzamerhand komen er ook jongere auteurs die 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 74 (2019) omvatte 660 pagina’s en verscheen dit keer 10 maal. Een dubbelnummer in 

februari/maart (thema nummer) en in juli/augustus. Dit is een gemiddelde van iets meer dan 66 

pagina’s per nummer. Een lichte vooruitgang ten opzichte van het voorgaande jaar.  

In het afgelopen jaar kwam alweer het achtste deel uit de serie ‘Utrechtse parentelen vóór 1650’ uit. 

 

Aart van der Waal, eindredacteur. 
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Ledenadministratie 
 

Gedurende het jaar 2019 hebben we: 

59 leden, 1 abonnement en 16 digitale leden mogen inschrijven. 

Er zijn in het jaar en per 31-12-2-18 totaal 70 leden uitgeschreven. 

Vaak werd als reden van uitschrijven opgegeven de leeftijd of het klaar zijn met het onderzoek. 

 

Er hebben 8 leden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om per 31-12-2019 van papieren lid naar digitaal 

lid te switchen. 

  

Gedurende 2018 zijn overleden: 

  A. van der Tuijn     te Rhoon 

  Mw. A. van Oosterom-van Leeuwen te Bodegraven 

  L. Groenweg     te Noordwijk 

  J. Hazebroek     te Krimpen aan den IJssel 

  D.J. van Vlaardingen    te Rockanje 

  D.F. Tollenaar     te Oosterbeek 

  J.M. Homs      te Arnhem 

  F.H.J. van Aesch     te Ruurlo 

  Mw. F. Koppert-van den Berg   te Naaldwijk 

  B. van Loon     te Enschede 

  H.P. Snoek      te Feanwalden 

  J.L.J. Persoon     te Voorburg 

 

Waarbij we dus moeten constateren dat er een lichte ledenverlies is te betreuren. 

 

Jaap Vervloet, ledenadministratie. 

 

 

Verenigingscentrum 
 

Dit jaar is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Het digitaliseren van onze catalogus. 

Inmiddels zijn ruim 4500 boeken ingevoerd in het programma Collectorz. 

In de nieuwe catalogus kan gemakkelijk gezocht worden naar de plaats in de bibliotheek en van steeds 

meer boeken is ook iets te vinden over de inhoud. 

Op de laatste maandag van de maand komen steeds meer vrijwilligers bij elkaar om de catalogus 

verder aan te vullen en het bestaande bestand te schonen. 

Momenteel zijn we druk bezig de boeken van Prometheus te integreren in onze collectie. Er is veel 

dubbel, maar inmiddels hebben we ook heel wat nieuwe boeken kunnen toevoegen aan onze collectie. 

Als dit afgerond is zijn we van plan een grote boekenmarkt te organiseren. M.b.t. de dubbele boeken: 

eerst voor de leden van Prometheus en later ook voor de leden van OV. 

Daarna zullen we het digitaliseren van de uitleen oppakken. 

De werkgroep “Lots” is momenteel bezig om de vele informatie tot een doorzoekbaar geheel te maken, 

zodat ook deze informatie beschikbaar komt voor onze bezoekers. 

Léon heeft een cursus genealogie voor gevorderden gegeven. Deze staat ook voor het nieuwe jaar 

gepland, evenals een cursus Paleografie voor gevorderden. 

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.  

 

Sylvia Buit, coördinator verenigingscentrum. 
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Websites en digitalisering 

 

De verrichte werkzaamheden in 2019 zijn:  

Ondersteunen en inrichten van de Davilex boekhoud- en ledensoftware. Het bouwen van de website 

Hofoda en over de wensen contacten onderhouden met een klankbordgroep, bestaande uit leden van 

Ons Voorgeslacht.  

Meehelpen aan het uitzoeken van de collectie Lots.  

Diverse onderhoudsklussen in en aan het verenigingscentrum, zoals het aanbrengen van nieuwe 

verlichting. 

Scannen en het digitaal toegankelijk maken van documenten en daarbij het begeleiden van nieuwe 

leden die behulpzaam zijn bij het bewerken van gescande documenten, om ze op Hogenda te kunnen 

publiceren. 

De collectie van Prometheus overbrengen naar het verenigingscentrum. 

 

Paul de Bruin, portefeuille digitalisering 
 

 

Public Relations en Innovatie 
 

Public Relations 

Vanaf mijn aanstelling als bestuurslid PR en innovatie in april 2019 is er ingezet op de volgende 

zaken: 

de teksten op de websites Onsvoorgeslacht.nl en Hogenda.nl actualiseren, het aantal abonnees op de 

nieuwsbrief verhogen, maandelijks een nieuwsbrief versturen en een Facebookgroep beginnen. 

Daarnaast was het organiseren van meer bijeenkomsten ook een wens. 

De actualisatie van de teksten op de websites is gerealiseerd, het aantal abonnees op de nieuwsbrief is 

meer dan verdubbeld (naar 930 op 1 januari 2020). De nieuwsbrief is in 2019 10 maal verschenen en 

wordt goed ontvangen.  Zo’n 33% van de abonnees is zeer betrokken, 33% gemiddeld en 33% vrijwel 

niet. Dat is voor een nieuwsbrief een hoog percentage. Door diverse oproepen in de nieuwsbrief zijn er 

veel vrijwilligers bijgekomen. 

De Facebookgroep is op 5 september gecreëerd. Het aantal leden in februari 2020 is 280. Er is gekozen 

voor een openbare groep, waar ook niet-leden onderdeel van kunnen uitmaken. Dit met de gedachte 

dat we daarmee meer leden kunnen trekken. Uit een kleine, niet representatieve enquête, blijkt dat er 

via Facebook minstens vijf leden zijn bijgekomen. 

In augustus is er samen met de NGV-Rotterdam een bijeenkomst georganiseerd ter ere van de 

Koninklijke onderscheiding voor ons erelid Henk van der Waag. Naast de uitreiking waren er twee 

interessante lezingen.  

Een andere bijeenkomst die voorbereid is in 2019 is de Nieuwjaarsbijeenkomst van 18 januari 2020. 

Deze was gekoppeld aan de uitreiking van Utrechtse parentelen 8. Voorafgaand is een klein PR-

offensief ingezet. Dit heeft blijkbaar gewerkt, want er waren meer dan 80 aanwezigen. 

Ook is er plaatsgenomen in de Lustrumcommissie die het feest ter ere van 75-jarig bestaan van de 

vereniging aan het voorbereiden is. 

Gestart met de samenwerking met de NGV-verenigingen Rotterdam en Rijnland. Voor Rotterdam is er 

een inleiding gegeven over de vereniging. 

 

Innovatie 

De wens om een online bibliotheekcatalogus te hebben bestond al lang binnen de vereniging. Samen 

met het bestuurslid bibliotheekzaken, Sylvia Buit, is het programma Book Collectorz aangeschaft, 

gevuld met de oude inventaris en verder aangevuld. Met het bestuurslid Paul de Bruin, 

verantwoordelijk voor digitalisering, is er gewerkt aan de innovatie van de websites. 

 

Willeke Molema, Public Relations en Innovatie 
 

 


