Algemene ledenvergadering
15 mei 2021

Agenda van de algemene ledenvergadering
Deze vergadering zal i.v.m. coronasituatie digitaal plaatsvinden. U moet zich hier minimaal
2 dagen van te voren via de link op de website of per e-mail alv@onsvoorgeslacht.nl).
aanmelden. (Uiterlijk één dag voor de vergadering krijgt u een emailbericht met uitleg hoe
u aan de vergadering kunt deelnemen.
Aanvang 14.30 uur (inloggen kan vanaf 14.15 uur)
A. Huishoudelijk gedeelte (14.30 – 16.00)
1.

Opening van de vergadering.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen.

3.

Jaarverslag 2020. Doordat de Algemene ledenvergadering oorspronkelijk
geagendeerd op 28 maart 2020 te Hekelingen niet door kon gaan is de ALV
schriftelijk gehouden en zijn de leden verzocht schriftelijk te reageren op de
geagendeerde besluiten. Alle ontvangen reacties waren positief.

4.

Rekening en verantwoording over het boekjaar 2020.

5.

Verslag kascommissie.

6.

Plannen voor 2021.

7.

Begroting voor het jaar 2021 en indicatieve begroting 2022.

8.

Benoeming kascommissie 2022.

9.

Bestuurssamenstelling:
Met de groei van activiteiten op digitaal gebied (ihb. www.onsvoorgeslacht.nl,
HoGenDa, HoFoDa) is het belangrijk dat het bestuur zich versterkt op digitaal
gebied. Ons lid de heer S. (Sjoerd) de Ridder, die zich al verdienstelijk heeft gemaakt
met de ontwikkeling van HoFoDa, heeft zich bereid verklaard toe te treden tot het
bestuur van onze vereniging. Het bestuur stelt voor hem te benoemen tot
bestuurslid. Hij zal de portefeuille ‘Digitalisering’ op zich nemen.

10.

Voorstel vernieuwing Statuten en Huishoudelijk Reglement.

11.

Rondvraag.

12.

Sluiting van de vergadering

B. Algemeen gedeelte (16.00 – 17.00)
Mevr. Yvonne Bos-Rops (archivist Nationaal Archief) zal een lezing geven over de kohieren
van de 10e penning en het belang voor historici en genealogen. Er is hierbij ook genoeg
ruimte voor vragen.
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Verslag algemene leden vergadering 2020
Na een goede start in januari met een nieuwjaarsbijeenkomst en presentatie van de
nieuwste Utrechtse parentelen besloot het bestuur in 2020 meerdere ledenbijeenkomsten
te houden. De ALV werd daarom vroeger in het jaar gepland dan gebruikelijk namelijk op
28 maart.
Helaas moest twee weken voor de vergadering, op 13 maart 2020, het volgende bericht naar
de leden worden gezonden:
ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) VAN 28 MAART UITGESTELD I.V.M. HET
CORONAVIRUS
Geachte leden van ‘Ons Voorgeslacht’,
Het bestuur heeft, na goed overleg, besloten om de ALV van 28 maart a.s. uit te stellen
i.v.m. de maatregelen van de regering rond het coronavirus.
We hebben nog geen nieuwe datum vastgesteld, maar zullen die natuurlijk zo snel
mogelijk communiceren via onze nieuwsbrief, Facebookpagina en website.
Bestuursverkiezing
Om de voortgang in het bestuur te waarborgen zouden wij graag uw instemming willen
bij de voorgestelde bestuurswisseling in de agenda. Onze secretaris Jaap Vervloet treedt
uit het bestuur en wij stellen als nieuw bestuurslid de heer Yorick Zomer voor.
Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dat tot 6 april kenbaar maken via een e-mail aan
secretaris@onsvoorgeslacht.nl of schriftelijk:
Ons Voorgeslacht
Radex Innovation Centre
Rotterdamseweg 183C
2629 HD Delft
Jaarstukken
De jaarstukken zullen binnenkort op de website van ‘Ons Voorgeslacht’ gepubliceerd
worden. Mocht u daar vragen over hebben, dan kunt die via bovenstaande adressen
stellen.
Reeds snel bleek dat voor 1 juni geen vergadering gehouden kon worden. Er bleef hoop
de vergadering net na de zomervakantie te houden, de leden werd toestemming
gevraagd Yorick Zomer te benoemen tot bestuurslid.
Op 8 april is het volgende medegedeeld:
Bestuursmededeling | Algemene Ledenvergadering
Op 28 maart 2020 zou de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden zijn in het
Dorpshuis in Hekelingen. Deze is vanzelfsprekend niet doorgegaan. We gaan
onderzoeken hoe en wanneer deze vergadering wel gehouden kan worden. Ook de
lezing met Jaap Ligthart moesten we helaas cancelen. Ook die gaan we natuurlijk
inhalen.
We hebben u al eerder schriftelijk verzocht om alvast in te stemmen met de
voorgestelde bestuurswisseling. U heeft geen bezwaar gemaakt en zelfs
adhesiebetuigingen gestuurd. Daarom is onze secretaris de heer Jaap Vervloet per 7
april uit het bestuur getreden en is de heer Yorick Zomer toegetreden. Hij zal de functie
van penningmeester vervullen en de heer Hans du Mortier die van secretaris.
Van de heer Vervloet wordt op een ander passend moment afscheid genomen
De stukken, behorende bij de vergadering staan nu op de website.
Als u daar vragen over heeft, kunt u die mailen naar secretaris@onsvoorgeslacht.nl of
penningmeester@onsvoorgeslacht.nl
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Het algemene jaarverslag plus notulen 2019
Het financieel jaarverslag plus begroting 2020
Al snel werd duidelijk dat ook later in het jaar de vergadering houden
onverantwoordelijk was, mede gezien de leeftijd van veel vaste bezoekers van de ALV.
Besloten werd de ALV dan maar schriftelijk te houden, daar ook bleek dat veel leden
geen ervaring hadden met een digitale vergadermethode.
Op 5 mei 2020 werd de volgende bestuursmededeling naar de leden gezonden via de OV
Nieuwsbrief:
Algemene Ledenvergadering
Geachte leden,
Het bestuur heeft, gelet op de beperkende overheidsmaatregelen vanwege het
coronavirus, helaas moeten besluiten de aangekondigde Algemene Ledenvergadering
(ALV) van 28 maart te Hekelingen, af te gelasten. Volgens artikel 17 van de Statuten
moet de ALV gehouden worden vóór 1 juni, behoudens verlenging van deze termijn
door de ALV. Het bestuur heeft gemeend om een stap verder te moeten gaan dan
uitstel naar de tweede helft van 2020. Wij achten de kans gering om op een
verantwoorde manier een ALV te kunnen beleggen in de “anderhalve meter
samenleving”. Ook een online vergadering met zo’n anderhalf duizend leden is moeilijk
te organiseren.
Daarom vragen wij uw toestemming de ALV schriftelijk te doen, zodat het bestuur
décharge verleend kan worden en door kan gaan met het voorgenomen beleid. Heeft u
bezwaar tegen de afgelasting van de vergadering dan kunt u dat t/m 31 mei te kennen
geven aan het bestuur via secretaris@onsvoorgeslacht.nl.
De jaarstukken zijn:
1. Jaarverslag 2019;
2. Jaarrekening 2019, alsmede de toelichting daarop van de penningmeester;
3. Tweejaarsbegroting;
4. Verslag van de kascommissie 2019.
De stukken, behorende bij de vergadering staan op de website.
Als u daar vragen over heeft, kunt u die mailen naar secretaris@onsvoorgeslacht.nl of
penningmeester@onsvoorgeslacht.nl
Het algemene jaarverslag plus notulen 2019
Het financieel jaarverslag plus begroting 2020
Bestuurswisseling
We hebben u al eerder verzocht om schriftelijk in te stemmen met de voorgestelde
bestuurswisseling. U heeft geen bezwaar gemaakt en zelfs adhesiebetuigingen gestuurd.
Daarom is onze secretaris de heer Jaap Vervloet tijdens de bestuursvergadering van 7
april uit het bestuur getreden en is de heer Yorick Zomer toegetreden. Hij vervult de
functie van penningmeester en de heer Hans du Mortier die van secretaris. Spijtig
genoeg konden van de heer Vervloet geen passend afscheid nemen, maar dat gaan we
op een later moment doen.
In het vertrouwen dat u hiermee akkoord zult gaan wensen wij u allen voorspoed en
gezondheid de komende maanden.
Teun van der Vorm, voorzitter.
Zeer veel leden reageerden op de mededelingen. Alle reacties waren positief. Een enkele
sprak de hoop uit bijeen te kunnen komen in september maar de meeste leden hoopten op
januari/mei 2021.
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Als bestuur zijn we erg blij met het vertrouwen dat sprak uit de reacties.
Ondanks de Coronacrisis is het grootste deel van de werkzaamheden gewoon doorgegaan,
zoals u verder in dit verslag kan lezen.
Hans du Mortier, secretaris
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Jaarverslagen
Bestuur
Door Teun van der Vorm, voorzitter
Het jaar 2020 startte voor Ons Voorgeslacht met een geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst
waarin Utrechtse Parentelen 8 werd gepresenteerd.

Door corona hebben we daarna helaas geen nieuwe bijeenkomsten kunnen organiseren.
Ons maandblad en ook de maandelijkse nieuwsbrief zijn weer met kwalitatief hoogstaande
inhoud en steeds mooi op tijd verschenen. We ontvangen hierover met regelmaat positieve
reacties. Het aantal bronnen op HoGenDa blijft gestaag groeien. In september hebben we,
met veel dank aan Sjoerd de Ridder, HoFoDa gelanceerd met daarop inmiddels vele
tienduizenden foto’s van originele archiefstukken. Het aantal leden van de vereniging is
licht gestegen naar 1337.
Helaas is er ook een aantal leden overleden, waaronder ons oud bestuurs- en erelid Hans
Nagtegaal.
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Hij is bestuurslid van onze vereniging geweest van 2007 tot 2014 en heeft onder andere een
belangrijke rol gespeeld in het tot stand komen van HoGenDa
Financieel kende ook 2020 een klein positief resultaat dat aan de reserve zal worden
toegevoegd. Ondanks stijgende kosten streeft het bestuur ernaar door scherp op de kosten
te letten dat er op korte termijn geen contributieverhoging nodig is.
Dit is zo een aantal punten die ik zelf met u wilde delen. In de verslagen van de andere
bestuursleden kunt u verder lezen wat er in hun specifieke domein gebeurd is in 2020.
Graag spreek ik mijn grote dank uit aan alle vrijwilligers die meegeholpen hebben van Ons
Voorgeslacht een bloeiende vereniging te maken.

Secretariaat
Door Hans du Mortier, secretaris
In 2020 wisselde het secretariaat van de vereniging. Jaap Vervloet nam na meer dan
tweeënveertig jaar afscheid, na vele functies in het bestuur bekleed te hebben. Yorick Zomer
trad toe tot het bestuur en nam het penningmeesterschap over van Hans du Mortier, die
Jaap Vervloet opvolgde.
De ledenadministratie en de financiële administratie zijn in 2020 samengevoegd. Het
versturen van bestellingen van publicaties is dit jaar nog verzorgd door Jaap Vervloet.

Administratie
Door Yorick Zomer, penningmeester
2020 was voor mij het 1e jaar als penningmeester van de vereniging. En dat was even
wennen!
Terugkijkend op 2020 heb ik veel gedaan.
En ik heb met ontzettend veel plezier vanuit mijn rol als penningmeester nieuwe leden
mogen verwelkomen en de administratie mogen voeren.
Ledenadministratie
We zijn 2020 begonnen met 1196 leden en eindigen 2020 met 1337 leden.
Ook dit jaar hebben wij weer leden gehad die zich hebben uitgeschreven. Echter ondanks
toch een aantal uitschrijvingen hebben wij een ledentoename gehad van 141 leden.
Vermoedelijk speelt de coronacrisis hier een rol in omdat veel mensen thuis zitten. Maar
daarnaast zijn wij als vereniging ook zichtbaarder geworden op Facebook en door het
regelmatig verschijnen van de nieuwsbrief.
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Deze ledengroei zet zich ook in 2021 nog door. In de eerste drie weken van 2021 hebben wij
27 nieuwe leden mogen verwelkomen.
Daarnaast is het aantal digitale leden verder toegenomen naar 172 leden per 01-01-2021.
We zien dat de nieuwe leden vaker voor een digitaal lidmaatschap kiezen dan een papieren
lidmaatschap.
Financiële administratie
In 2020 hebben wij:
•
•
•

De ledenadministratie verder geïntegreerd in het boekhoudprogramma Davilex.
Bankkoppeling tussen de bank en het boekhoudprogramma Davilex geactiveerd.
Facturatie vanuit Davilex opgezet. Al onze leden krijgen een factuur, ook onze leden
die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven. Deze facturen
worden via email verzonden Betaallink op de facturen gezet met betaalopties: Ideal en
creditcard. Met betalen via creditcard wordt het voor alle leden makkelijker om de
contributie te voldoen.

Maandblad ‘Ons Voorgeslacht’ 2020
Door Aart van der Waal, hoofdredacteur
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

Hoewel het een verslag zou moeten zijn over 2020, val ik maar direct met de deur in huis,
de voorraad van kopij is kritiek te noemen. Er komt, zeker de laatste maanden, te weinig
kopij binnen waardoor een gevarieerd publiceren in gevaar komt. Daarom een vriendelijke
doch dringende oproep; stuur a.u.b. uw onderzoekresultaten naar de redactie van OV. Het
is tenslotte een blad voor en door onze leden.
Jaargang 75 (2020) omvatte 628 pagina’s en verscheen 11 maal met een dubbelnummer in
juli/augustus. Dit is een gemiddelde van 57 pagina’s per nummer.
In het afgelopen jaar zijn de voorbereidingen gestart om te komen te een nieuwe
vormgeving van ons maandblad. Een nieuw en fris uiterlijk stond ons voor ogen. Een lang
gekoesterde wens van de redactie zou hiermee in vervulling gaan. De lay-out zal in de nabije
toekomst ook worden overgezet naar onze websites.
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Verenigingscentrum
Door Sylvia Buit, coördinator verenigingscentrum
Ook voor het verenigingscentrum geldt, dat in het afgelopen jaar niet alles volgens de
planning is gegaan. Tijdens de eerste lock down is het verenigingscentrum zelfs geheel
gesloten geweest. Vanaf mei was er een mogelijkheid om op de tweede zaterdag van de
maand een afspraak te maken om boeken te lenen/terug te brengen. We zijn Aad Verouden
zeer erkentelijk, dat hij deze zaterdagen klaar staat om onze leden te ontvangen.
Een grote boekenmarkt, de cursussen van Léon van der Hoeven en de
maandagbijeenkomsten van de bibliotheekvrijwilligers konden helaas helemaal geen
doorgang vinden.
Door een aantal vrijwilligers is wel vanuit huis gewerkt aan de catalogus en ook is de
collectie Lots verder uitgezocht. Afgelopen jaar hebben we een schenking gekregen van de
familie “van Eendenburg”, deze wordt momenteel uitgezocht en zal grotendeels op
HoGenDa beschikbaar komen.
Na hevige regenval in de zomer kregen we helaas te maken met wateroverlast en moesten
de keuken en de laminaatvloer worden vervangen en zijn bovendien de boeken in de hal op
pallets geplaatst met dank aan Teun van der Vorm, Paul de Bruin en Yorick Zomer.

Websites en digitalisering
Door Paul de Bruin, bestuurslid digitalisering
In het kader van digitalisering is veel werk verzet, met name achter de schermen. De goede
voortgang dit jaar zijn het resultaat van een nauwe en plezierige samenwerking tussen uw
bestuurslid digitalisering met bestuurslid Willeke Molema en lid Sjoerd de Ridder.
HoGenDa (Hollandse Genealogische Databank, www.hogenda.nl) moest hoognodig een
update vanwege foutmeldingen en verlies van zoek functionaliteit. In samenwerking met
Willeke Molema is het documentbeheersysteem vernieuwd en nu werkt de site beter,
stabieler, en veiliger. Bovendien is ze verplaatst naar een modernere server. Natuurlijk gaat
het “klassieke” werk (het beschikbaar stellen van aangeboden bewerkingen) ook door. Dit
ligt in de praktijk geheel in de handen van Aart van Beuzekom en niet te vergeten vele
bewerkers en auteurs voor HoGenDa. Dank hiervoor!
De ontwikkeling van het HoFoDaproject (Hollandse Foto Databank, www.hofoda.nl) werd
in eerste instantie gepauzeerd omdat het onderhoud van HoGenDa tijd, aandacht en geld
vroeg. Gelukkig heeft lid Sjoerd de Ridder het voortouw overgenomen voor de
websiteontwikkeling van HoFoDa Deze samenwerking resulteerde in een mooie en
bruikbare website. Neemt u eens een kijkje, er staan al vele bruikbare aktes op, het is zeker
de moeite waard.
Ook bij het beheer van de bibliotheek staat de digitalisering niet stil. Een online catalogus
is opgezet bij Collectorz (een link is beschikbaar op www.onsvoorgeslacht.nl) en deze is
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ingevuld door Willeke Molema en Sylvia Buit. Alle bibliotheekboeken staan nu in de online
catalogus en de gegevens worden nog altijd verder aangevuld.
In het kader van digitalisering van onze collectie bestaat de wens om de collectie
microfiches en microfilms in de bibliotheek van OV te scannen en op HoFoDa aan te bieden.
In 2020 hebben Willeke Molema en uw bestuurslid digitalisering een eerste aanvraag
gedaan voor een microfichescanner bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Helaas heeft deze
aanvraag een negatieve uitslag gekend. Later in hetzelfde jaar is onder leiding van Sjoerd
de Ridder, in samenwerking met bovenstaande bestuursleden en met advies van Het
Erfgoedhuis Zuid Holland, een nieuwe aanvraag opgesteld en deze resulteerde afgelopen
februari in de toekenning van € 10,000 toegekend. Daar zijn we enorm blij mee. Het project
is kortgeleden gestart met de aanschaf van een nieuwe PC (de oude werd zwaar getroffen
door een stroomstoring in 2020) en de halfautomatische scanner (ScanPro 3000 Auto
carrier all-in-one) met bijbehorende licentie en instructies.
De wens bestaat al lang om alle maandbladen van OV digitaal aan te bieden via hogenda.nl.
Daarom is er gestart met het nabewerken van de scans, die eerder op CD-ROM zijn
gepubliceerd. Dat nabewerken is nodig om de kwaliteit van de artikelen en de auteurs recht
te doen. Het is een enorm karwei, dat is opgepakt met vrijwilligers. Daarnaast zijn de bladen
uit de periode 2006-2015, die nog niet digitaal waren gescand. De tekstherkenning gebeurt
automatisch en kent zijn beperkingen, doch de index van iedere jaargang biedt bij het
zoeken ook uitkomst. De edities van 2006 tot 2021 staan nu online op HoGenDa.
Verder heeft uw bestuurslid digitalisering ondersteuning geboden bij het opzetten van
Davilex club ledenadministratie (t.b.v. van de penningmeester(s) Hans du Mortier en
Yorick Zomer), bij het verhuizen van de Prometheusbibliotheek en bij het herstellen van
waterschade op het verenigingscentrum. Voor de continuïteit en het waarborgen van de
digitale collectie van OV is een Cloudserver opgezet, die nog verder ingericht dient te
worden. Wisselende ervaringen met een externe webwinkel voor de verkoop van UP2 en
HP12 worden meegenomen in de ontwikkeling van een eigen webwinkel. De eerste stappen
zijn gezet om de drie websites (onsvoorgeslacht.nl, hogenda.nl; en hofoda.nl) te vernieuwen.
Dit gebeurt zorgvuldig en doordacht, om financiële en andere risico’s te beperken. Het
projectteam bestaat (initieel) uit Sjoerd de Ridder, Willeke Molema en Paul de Bruin.

Public relations en innovatie
Door Willeke Molema, bestuurslid public relations en innovatie
De nieuwjaarsbijeenkomst op 18 januari 2020 in Utrecht is een succes geworden. De
opkomst was hoog en veel oude bekenden konden gezellig bijpraten.
Facebook
Het aantal leden op de Facebookgroep was eind 2020 zelfs opgelopen tot 1000. In de
Facebookgroep stellen genealogen inhoudelijke vragen aan elkaar, maar worden vooral
historische interessante historische en genealogische wetenswaardigheden gedeeld.
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Nieuwsbrief
De nieuwsbrief, die in 2020 11 maal is verschenen, heeft inmiddels meer dan 1200 abonnees
en wordt zeer goed gelezen. Bijna 60% van de ontvangers is “zeer betrokken”.
Geconstateerd kan worden dat de leden door Facebook en de nieuwsbrief sterker betrokken
zijn bij de vereniging.
De teksten op de websites Onsvoorgeslacht.nl en HoGenDa.nl zijn het afgelopen jaar
doorlopend geactualiseerd.
Als vertegenwoordiger vanuit het bestuur ben ik lid van de lustrumcommissie, die de
viering van het 75-jarig bestaan voorbereidt.
Activiteiten die niet doorgingen, maar wel zijn voorbereid
•
•
•
•

Algemene Ledenvergadering op 28 maart.
Aanwezigheid Famillement in Amsterdam op de genealogische markt.
Lustrumviering in januari 2021.
Gezamenlijke bijeenkomsten met de NGV Rotterdam

Innovatie
Met Paul de Bruin is de “achterkant” waar op HoGenDa op draait vernieuwd en
geoptimaliseerd (zie het hoofdstuk Digitalisering en websites)
Samen met Sjoerd de Ridder en Paul de Bruin de subsidieaanvraag bij het Prins
Bernhardfonds voorbereid (zie het hoofdstuk Digitalisering en websites)
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