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Inleiding

Deze presentatie beschrijft het Strategisch Plan (ook wel Beleidsplan) van de 
Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’. Het geeft richting 
aan de vereniging en biedt transparantie aan onze leden. De eerste versie is 
in 2019 op de ALV gepresenteerd en geaccordeerd. De voor u liggende versie 
is een geactualiseerde versie van dat plan. Voor vragen of opmerkingen kunt 
u zich wenden tot het bestuur van de vereniging.

Teun van der Vorm

Voorzitter

voorzitter@onsvoorgeslacht.nl



Doelstelling vereniging

• De Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ heeft tot 
doel ‘het bevorderen van de beoefening van de genealogie en de 
heraldiek in de meest ruime zin van het woord en wat daarmee 
verband houdt’. (statuten OV, artikel 3)



Afbakening

• In praktijk betekent dit de volgende afbakening

• Geografie: Het actieve werk- en publicatiegebied van de vereniging is het 
huidige Noord- Holland, Zuid-Holland, Zeeland en daar boven de 
invloedssferen van het vroegere graafschap Holland (het Zuidwesten van 
Utrecht, de Betuwe en Bommelerwaard, land van Altena en Heusden, 
Noordwesten van Brabant).

• Tijdsperiode: zwaartepunt ligt op de periode voor 1700, maar uitstapjes tot 
1811 zijn mogelijk

• Doelgroep: genealogen, historici en bronbewerkers, die hechten aan 
bewijsvoering en bronvermeldingen of diegenen die dit willen worden



Strategische doelstellingen

• Gestage groei in aantal leden (naar minimaal 1500)

• Groei in relevantie voor de leden

• Jongere leden werven en meer diversiteit

• Betrokkenheid van en interactie tussen leden stimuleren

• Geleidelijke beweging van papier naar digitaal

• Goede sfeer binnen de vereniging

• Gezonde en efficiënte ‘bedrijfsvoering’ (financieel, juridisch, privacy, 
etc.)



Thema’s

• A. Lidmaatschapsmodel, Ledenadministratie en Ledenprocessen

• B. Communicatie, Ledenwerving, Ledenbinding, Evenementen 

• C. Nieuwsbrief

• D. Website

• E. Tijdschrift, Bijzondere uitgaven

• F. Verenigingscentrum, Huisvesting

• G. Bibliotheek

• H. Bestuur, fondsenwerving

Elk thema is gekoppeld aan een bestuurslid volgens de huidige verdeling



Legenda bij de update

Afgerond

Onder handen / loopt goed

Onder handen / verloopt moeizaam



A. Lidmaatschapsmodel, Ledenadministratie 
en Ledenprocessen

2019

• Ledenadministratie moderniseren (Davilex) 

• Zoveel mogelijk leden op automatische incasso 

• Emailadressen uitvragen bij bestaande en nieuwe leden

2020

• Meerjaren financiele raming [nog te starten]

• Contributie handhaven op huidige bedragen

• Kennismakingscontact met nieuwe leden [nog te starten]



B. Communicatie, Ledenwerving, 
Ledenbinding, Evenementen

2019

• Wervingsacties bedenken en uitvoeren 

• Organiseren lezingen, activiteiten of excursies (2 a 3 per jaar; bijv icm NGV 
Rotterdam of historische verenigingen) 

2020

• Ledenenquete [schuiven we door naar 2021]

• OV jaardag organiseren [gezien Corona komt deze te vervallen]

2021

• Jubileumdag organiseren [vanwege Corona uitgesteld naar tweede helft 2021. De 
voorbereidingen zijn wel al in gang gezet middels de Jubileumcommissie o.l.v. 
Léon van der Hoeven]



C. Nieuwsbrief

2019

• Maandelijkse digitale nieuwsbrief voor leden (dmw
redacteur/redactie)

• Mogelijkheid bieden dat ook niet-leden deze ontvangen

2020



D. Website

2019

• Ontwikkeling en live gaan Hofoda

• Modernisering website Ons Voorgeslacht en Hogenda

• Actualiseren informatie op website Ons Voorgeslacht en die 
bijhouden (dmw redacteur/redactie)

2020

• Na lid worden direct toegang tot besloten gedeelte websites [binnen 
24 uur na betaling]

2021

• Na lid worden direct toegang tot besloten gedeelte websites [per 
direct na betaling]



E. Tijdschrift / Bijzondere uitgaven

2019
• Uitbreiden redactie
• Aanjagen voor interessante kopij 
• Redesign van het blad naar eigentijdse layout (invoeren per 1-1-2020) 
• Digitale versie ook voor Nederlandse leden (per 1-1-2020)
• Utrechtse Parentelen 8
2020
• Hulp aan nieuwe/beginnende auteurs
• Hollandse Parentelen 2 
• Hollands Bronnen 12 (digitaal)
• Redesign van het blad naar eigentijdse layout (invoeren per 1-1-2021)



F. Verenigingscentrum, huisvesting

2019

• Bezoek aan verenigingscentrum stimuleren als ontmoetingsplek voor 
genealogen (bijv. open dag, website, nieuwsbrief) 

• Bord bij ingang terrein dat OV hier is gehuisvest en verwijzing naar 
ingang aan de achterkant 

2020

• Evt. ruimere openingstijden [uitgesteld vanwege Corona]



G. Bibliotheek

2019

• Catalogus actualiseren en online zetten

• Opschonen collectie en relevante nieuwe publicaties aanschaffen

2020

• Digitaliseren collectie en het uitleenproces

• (evt.) Bibliotheek op een moderne manier inrichten [is continu 
proces]



H. Bestuur

2019

• Kamer van Koophandel inschrijving actualiseren

• AVG verklaring op website en in blad 

• Statuten publiceren op de website

• Fondsenwerving tbv publicaties

2020

• Samenwerking met andere verenigingen

• Evt. Statuten actualiseren [nog op te starten incl. Huishoudelijk 
Reglement]



Publicaties

• Het streven is elk jaar te publiceren
• 11 tijdschriften (op papier en digitaal)
• 11 nieuwsbrieven (digitaal per email)
• Minimaal 1 boek via ‘Printing on Demand / Selectieve distributie’:

• 2019: Utrechtse Parentelen 8 [verschenen]
• 2020: Hollandse Parentelen 2 [in voorbereiding]
• 2020: Hollandse Bronnen 12 (digitaal) [in voorbereiding]
• 2021: ntb [uitgave tgv jubileum jaar]
• Eventueel ook verdere delen in de reeks Hollandse Bronnen (digitaal cq. printing on demand

als dat aanslaat)

• Zo veel mogelijk nieuwe relevante bronbewerkingen op Hogenda
• Zo veel mogelijk nieuwe relevante gefotografeerde bronnen op Hofoda


