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Agenda van de Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2022
Deze vergadering zal hybride plaatsvinden. Zowel op locatie als digitaal zal de
vergadering te volgen zijn. Voor de digitale variant dient u zich minimaal twee
dagen van tevoren aan te melden per e-mail naar alv@onsvoorgeslacht.nl.
Uiterlijk één dag voor de vergadering krijgt u een e-mail met uitleg hoe u aan de
vergadering kunt deelnemen.
Locatie
De vergadering wordt gehouden in het ‘Kerkelijk Centrum Delfgauw’,
Zuideindseweg 7, 2645 BD Delfgauw.
Per openbaar vervoer is het Centrum prima bereikbaar met R-Netbus 455.
Vertrek van station Delft om 13.46, 14.01 en 14.16 uur (de rit duurt 12 minuten)
en van station Zoetermeer Centrum West om 13.45 en 14.45 uur (de rit duurt 17
minuten). De halte in Delfgauw heet: "Delfgauwseplein" en is slechts enkele
minuten lopen van het Kerkelijk Centrum. Voor de gehele dienstregeling kijk op
www.ebs-ov.nl/haaglanden/reizen
Boekenmarkt
Voorafgaand aan de vergadering wordt er van 11.00 uur tot 13.00 uur een eigen
boekenmarkt gehouden, waar boeken en genealogische tijdschriften worden
verkocht. Dat zal zijn beneden in de hal vóór het verenigingscentrum in het
Radex-gebouw (Rotterdamseweg 183c, 2629 HD Delft-Zuid; ingang aan de
achterkant). De prijzen zijn laag en de inkomsten komen geheel ten goede aan
de website van Ons Voorgeslacht. U bent van harte welkom.
Agenda
Aanvang 14.30 uur, zaal open om 14.00 uur
A. Huishoudelijk gedeelte (14.30 – 16.00 uur)
1.
Opening van de vergadering door de voorzitter Teun van der Vorm.
2.
Ingekomen stukken en mededelingen.
3.
Notulen digitale jaarvergadering van 15 mei 2021.
4.
Jaarverslag 2021.
5.
Rekening en verantwoording over het boekjaar 2021.
6.
Verslag kascommissie.
7.
Plannen voor 2022.
8.
Begroting voor het jaar 2022 en indicatieve begroting 2023.
9.
Benoeming kascommissie 2023.
10.
Bestuur.
Aftredend is de heer A. van der Waal, het bestuur stelt voor de heer L.F. van der
Linden te benoemen.
11.
Rondvraag.
12.
Sluiting van de vergadering.
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B. Algemene gedeelte (16.00 – 17.00)
Mevrouw Carla van Beers houdt een lezing over de Matria-Cirkel (voormoeders)
en de heer Rene Kappers over zilversmeden te Schoonhoven.
C. Afsluitende borrel (17.00-18.00 uur)
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Concept verslag Algemene Ledenvergadering Hollandse
Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ op 15 mei 2021
Huishoudelijk gedeelte
De vergadering is digitaal gehouden via Zoom.
De leden die zich hebben aangemeld, hebben via e-mail een link naar de
Zoomvergadering ontvangen. De vergadering is conform de statuten
aangekondigd, waarbij gebruik gemaakt is van de Nieuwsbrief, Facebook en het
maandblad van de vereniging. De oproep voor de vergadering, de agenda en
bijbehorende stukken zijn een maand voor de vergadering op de website van de
vereniging geplaatst. Bij de oproepen tot vergadering is naar de geplaatste
stukken op de website verwezen.
Omdat de vergadering niet fysiek gehouden kon worden vanwege het
coronavirus, heeft het bestuur de beslissing genomen de vergadering via Zoom
te houden. Om alles goed te laten verlopen heeft het bestuur een week voor de
vergadering de techniek, zoals de werking van de stemprocedure en de
mogelijkheid van de ingelogde leden om “hun stem in de vergadering te laten
horen”, gecontroleerd.
De volgende procedurele afspraken zijn gevolgd:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Van het bestuur zijn alleen het Dagelijks Bestuur (DB), te weten Teun van
der Vorm (voorzitter), Hans du Mortier (secretaris) en Yorick Zomer
(penningmeester) bij de voorzitter thuis aanwezig. De andere
bestuursleden zijn op afstand en zullen alleen indien nodig iets zeggen.
Het DB stemt om technische redenen niet mee.
Microfoon van de leden staat standaard uit en kan alleen door ons
aangezet worden.
De leden kunnen zelf kiezen of zij de camera aanzetten of niet. Zij kunnen
vragen stellen c.q. opmerkingen maken door middel van de chat
(tekstberichten).
De vragen zullen per agendapunt afgehandeld worden.
Indien gewenst zal het mogelijk zijn het woord te voeren. Dit dient u via
de chat bekend te maken, waarna de facilitator uw microfoon kan
activeren.
Bij gevraagde besluiten van de ALV zult u een stemknop in beeld krijgen
waarmee u uw keuze kunt aangeven.
Ten behoeve van het verslag wordt deze vergadering opgenomen.
Het bestuur vindt een zorgvuldige en correcte ALV belangrijk en zal zich
daarin flexibel opstellen, als de beperkingen van digitaal vergaderen u of
ons parten gaan spelen. Het bestuur moedigt het stellen van vragen en
opmerkingen zeer op prijs.
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Agendapunt 1. Opening van de vergadering
De voorzitter Teun van der Vorm is blij dat we weer met een deel van de leden
van gedachten kunnen wisselen en vertellen waar we als vereniging mee bezig
zijn. Hartelijk welkom iedereen. We willen graag verantwoording afleggen over
het gevoerde beleid. Vorig jaar hebben we dat via een schriftelijke ALV gedaan
en daaarbij erg veel bijval gekregen van de leden. Nog hartelijk dank voor dat
vertrouwen. We hechten echter aan het directe contact en gesprekken met de
leden en willen het nu op deze manier doen. Er is een veertigtal aanmeldingen
binnengekomen, dat zijn er meer dan leden, die op een reguliere ALV aanwezig
zijn. Er zit ook een internationaal kantje aan. Ons buitenlandse lid Sjoerd de
Ridder is vanuit zijn woning in Schotland de facilitator van deze vergadering. De
proefvergadering inclusief de stemmingen en het meepraten van ingelogde leden
verliep uitstekend, dus we zien uit naar een vruchtbare vergadering. Op dit
moment zijn er 35 personen ingelogd, verder zijn er vier personen in de studio,
drie bestuursleden en de spreker Léon van der Hoeven. Deze laatste vier kunnen
om technische redenen niet meedoen aan de stemmingen. Dus zijn er op dit
moment 39 personen in de vergadering.
Agendapunt 2. Ingekomen stukken en mededelingen
Bericht van verhindering van mevrouw Lenie Esquer en de heren Aart van
Beusekom, Paul de Bruin, Kees-Jan Slijkerman, Ben de Keijzer en Aad Verouden.
Van Hein Krantz is een verzoek binnen gekomen om de vereisten voor de
verandering van het Huishoudelijk Reglement gelijk te trekken aan die van de
Statuten: namelijk een gekwalificeerde meerderheid van stemmen van 80%. Het
bestuur zal dit voorstel overnemen.
Agendapunt 3. Jaarverslag 2020
Omdat de fysieke Algemene Ledenvergadering (ALV), oorspronkelijk
geagendeerd op 28 maart 2020 te Hekelingen, niet door kon gaan is die ALV
schriftelijk gehouden en zijn de leden verzocht schriftelijk te reageren op de
geagendeerde besluiten. Alle ontvangen reacties waren positief.
Terugblik:
Het aantal leden is gestegen van 1196 naar 1337.
Het maandblad is 11 keer verschenen met in totaal 628 pagina’s.
Hollandse Bronnen 12 is verschenen.
De nieuwsbrief heeft meer dan 1200 abonnees en is maandelijks verschenen.
De Facebookgroep heeft meer dan 1000 leden.
HoGenDa is uitgebreid met ruim 300 nieuwe bronbewerkingen.
Er staan nu in totaal ruim 12.500 documenten op HoGenDa (bronnen,
kwartierstaten, genealogieën, wapens etc.)
HoFoDa is gelanceerd (nu al 200.000 foto’s van bronnen).
Nieuwjaarsbijeenkomst 18 januari 2020.
Utrechtse Parentelen 8 is uitgebracht.
Vrijwel alle (ruim 4450) boeken uit de bibliotheek staan nu online en in
Collectorz te bereiken via de website van onze vereniging.
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De financiële- en ledenadministratie zijn gemoderniseerd en geprofessionaliseerd
met behulp van Davilex.
De waterschade in het verenigingscentrum is vakkundig hersteld.
Het bestuur bedankt de vrijwilligers, die dit mogelijk gemaakt hebben.
Na toelichting door voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er geen vragen.
Gevraagd besluit: gaat de ALV akkoord met het gemaakte verslag van de
schriftelijk gehouden ALV 2020 (over het verenigingsjaar 2019)?
Resultaat: 27 voor en 5 onthoudingen.
Agendapunt 4. Rekening en verantwoording over het boekjaar 2020
De penningmeester bespreekt uitvoerig de balans en de resultaten. Er is een
positief resultaat van € 2.290. Dit is vooral veroorzaakt door het door vrijwilligers
zelf uitvoeren van de reparatie van de waterschade in de bibliotheek en de
stijging van het ledenbestand.
Langzaam is er een verschuiving in het ledenbestand van gedrukt naar digitaal.
Aan een digitaal lidmaatschap houdt de vereniging iets over en bij de leden die
een gedrukt exemplaar krijgen is de contributie net kostendekkend.
Anny Kayser merkt op dat er een typefout staat in de balans. We zullen dat
corrigeren.
Denis Verhoef merkt op dat dit jaar voor het eerst de door OV ontwikkelde “ondemand“ methode is toegepast bij onze publicaties. Bij de oude methode werden
veel boeken toegezonden naar leden die er minder aan hadden. Dit was geen
goed gebruik van de contributiegelden en milieutechnisch een minder goed
beleid. Wat nu ontwikkeld is, maakt het uitgeven van gedrukte bronnen mogelijk
terwijl tevens alle leden via HoGenDa een digitaal exemplaar kunnen
downloaden.
Agendapunt 5. Verslag kascommissie
De voorzitter van de kascommissie Maurice Kruijk krijgt het woord en brengt
verslag uit.
De controle is uitgevoerd op 24 maart 2021. De stukken waren ruim op tijd door
de penningmeester Yorick Zomer beschikbaar gesteld. Naast de kascommissie en
de penningmeester was bij het eerste deel van de vergadering de voorzitter Teun
van der Vorm aanwezig. De vele vragen die zijn gesteld zijn alle naar
tevredenheid beantwoord.
De commissie is heel tevreden over wat ze aantroffen bij de controle. Waarbij
ook de begroting en meerjarenraming is besproken. De commissie adviseert de
leden décharge te verlenen aan het bestuur over het gevoerde financiële beleid
en het financieel verslag goed te keuren.
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Besluit gevraagd: is de ALV akkoord met het verlenen van décharge aan het
bestuur voor het gevoerde financiële beleid over 2020 en over het verslag van
2020?
Resultaat: 30 voor, 1 onthouding
Agendapunt 6. Plannen voor 2021
Door de voorzitter worden de plannen voor dit jaar besproken.
Het gaat zo goed met de vereniging dat we een aantal doelen reeds gehaald
hebben.
We zijn er voor de serieuze vaak, voor meer gevorderde genealogen. Groei door
lidmaatschappen van beginnende genealogen is dan ook minder te verwachten.
Doelen voor 2021 zijn:
Groei naar meer dan 1400 leden.
Cees-Jan van den Hoek hoopt op een groei naar 1500 leden. Het bestuur
ondersteunt dat. Met meer leden kunnen we de contributie langer laag houden.
Oproep aan de aanwezigen is om leden te werven.
Modernisering van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
Introductie van een jeugdlidmaatschap
Modernisering van HoGenDa
Modernisering van www.onsvoorgeslacht.nl
Nieuwe vormgeving van het maandblad [gereed]
Uitbrengen Hollandse Parentelen 2 [gereed], Hollandse Parentelen 3 in 2022.
Microficheproject
Voor het scannen van de microfiches van unieke 10e penningkohieren, aanwezig
in de bibliotheek, is bij het Prins Bernhard Cultuur Fonds subsidie aangevraagd.
Van de toegekende subsidie van rond de € 10.000 is een microfichescanner
aangeschaft. Na afronding van het project zal het bedrag overgemaakt worden
aan de vereniging.
Het bestuur doet een oproep aan de leden om microfiches en -films beschikbaar
te stellen aan de vereniging. De scans zullen op HoFoDa gezet worden.
Alle maandbladen zijn digitaal beschikbaar
Op 2 Cd’s stonden al de jaargangen 1946-2005. De laatste tijd zijn de
jaargangen 2003-2016 gescand. Vanaf 2016 waren ze al digitaal. Zij zijn achter
een wachtwoord op HoGenDa geplaatst.
Vraag van Hugo Langendoen of alle verschenen OV’s op HoGenDa geplaatst
worden.
We zijn daar mee bezig. De pdf’s van de eerste jaargangen zijn echter van
matige kwaliteit. Deze worden opnieuw overgetypt. De exemplaren die op CD
staan worden eveneens op HoGenDa gezet. Een van de leden heeft een nieuwe
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index gemaakt voor moderne versies van Acrobat Reader, waarvoor veel dank.
Ook die staat op HoGenDa.
We zijn bezig met het ontwikkelen van een digitale bibliotheek, een Digitheek op
HoGenDa, waar vele van onze publicaties op zullen worden geplaatst.
(Downloadbaar voor leden)
Viering van het 75-jarig jubileum
Door Corona is de lustrumviering uitgesteld. Wel is er in januari een
lustrumnummer verschenen. In september/oktober verschijnt er nog een
speciaal dubbelnummer en op 2 oktober zal het lustrum gevierd worden mits de
corona situatie het toelaat.
Agendapunt 7. Voor het jaar 2021 en indicatieve begroting 2022
Denis Verhoef merkt op dat er € 10.000 wordt uitgetrokken voor de
digitalisering, wat krijgen we daarvoor?
Er is achterstallig onderhoud. Er moet nog veel gebeuren aan de verschillende
websites. En we weten dat de € 10.000 veel te weinig is. We zetten echter in om
een aantal jaren achtereen te investeren in onze online infrastructuur. Door deze
investering van €10.000 per jaar verwachten we voor de volgende twee jaren
een tekort. Echter de financiële positie van de Vereniging is zo, dat we dit goed
kunnen dragen.
Verhoef merkt op dat inderdaad een goede zoekfunctie cruciaal is. Sjoerd de
Ridder vraagt of ook opnieuw naar de beschrijving en versiebeheer van de op
HoGenDa geplaatste stukken gekeken gaat worden.
De voorzitter antwoordt dat dit inderdaad van belang is. We hebben dan ook
behoefte aan iemand die de eindredactie van HoGenDa gaat overnemen en
dergelijke zaken gaat organiseren.
Willeke Molema merkt op dat we al € 3.000 uitgegeven hebben aan een sterke
verbetering van HoGenDa. Het staat nu weer stabiel en functioneert goed. We
moeten echter verder gaan met innoveren op dit gebied.
We hebben gezien hoe dit soort processen kan ontsporen bij andere
genealogische verenigingen. Dat willen wij voorkomen door met relatief kleine
stapjes gedurende een aantal jaren te investeren en verbeteringen uit te voeren.
Er zijn ook verenigingen waar het goed is gegaan. Zo hebben we contact met
Veluwse Geslachten over hoe zij dat hebben aangepakt.
De penningmeester vertelt dat we in de meerjarenbegroting geen
contributieverhoging voorstellen.
Door de groei in leden en doordat onze vrijwilligers veel zelf doen, kunnen we de
contributie laag houden. We zijn met € 25 voor het gewone digitale lidmaatschap
de goedkoopste van de grotere verenigingen. Dat willen we zo houden. De
kosten met name van de drukkosten en porto stijgen snel. En voor 2023 zal een
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kleine verhoging niet te voorkomen zijn. Daar komen we volgend jaar op de ALV
op terug.
De heer Langendoen vraagt naar de reservering voor het jubileum. Dit wordt dit
lopende jaar gebruikt voor het dubbelnummer en de jubileumdag.
Besluit gevraagd: gaat de ALV akkoord met de begroting 2021?
Resultaat: 35 stemmen voor.
Agendapunt 8. Benoeming kascommissie 2022
De huidige samenstelling is:
Maurice Kruijk (is aftredend).
Lenie Esquer-Treuren (is en blijft lid).
Michel Lansbergen (blijft lid indien geen vervanger).
Pieter Lampers (was reserve lid en wordt nu lid).
Gezocht, een nieuw reserve lid en zo mogelijk vervanger voor Michel
Lansbergen. Er melden zich twee vrijwilligers aan.
Besluit gevraagd: gaat de ALV akkoord met de benoeming van Hugo Langendoen
als nieuw lid i.p.v. Michel Lansbergen en Machiel de Vries als nieuw reserve lid
van de kascommissie.
Indien iemand tussentijds uitvalt is Maurice Kruijk beschikbaar de open plek in te
nemen.
Resultaat: 30 stemmen voor.
Agendapunt 9. Bestuurssamenstelling
De huidige bestuurssamenstelling is:
Teun van der Vorm: Voorzitter
Hans du Mortier: Secretaris
Yorick Zomer: Penningmeester
Aart van der Waal: Hoofdredacteur maandblad
Sylvia Buit: Bibliotheek/Verenigingscentrum
Paul de Bruin: Digitalisering
Willeke Molema: PR/Communicatie/Web eindredactie
Vacature websites en ICT
In 2020 is Jaap Vervloet afgetreden als secretaris en opgevolgd door Hans du
Mortier.
Hans du Mortier, de oud-penningmeester is opgevolgd door Yorick Zomer.
Geen bestuursleden zijn dit jaar periodiek aftredend.
Het bestuur stelt Sjoerd de Ridder voor als kandidaat voor de vacature: websites
en ICT.
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Sjoerd de Ridder heeft als vrijwilliger zijn sporen binnen de vereniging verdiend
door het adviseren over HoGenDa en het uitrollen van een functionerend
HoFoDa. Sjoerd is de facilitator van deze vergadering vanuit zijn woning in
Edinburgh in Schotland. Hij is werkzaam bij de universiteit van Leeds. Vanaf zijn
vijftiende levensjaar beoefent hij genealogie.
Besluit gevraagd: gaat de ALV akkoord met de benoeming van Sjoerd de Ridder
tot bestuurslid van Ons Voorgeslacht?
Resultaat 34 voor en 1 onthouding.
Agendapunt 10. Statuten en Huishoudelijk Reglement.
De secretaris merkt op dat aan de vereisten van de vigerende statuten wordt
voldaan voor een wijziging van de Statuten en voor de oproep voor de ALV. De
vergadering is conform de statuten aangekondigd waarbij meerdere malen
gebruik gemaakt is van de Nieuwsbrief, via Facebook en het maandblad van de
vereniging. De oproep voor de vergadering, de agenda en bijbehorende stukken
zijn twee maanden voor de vergadering op de website van de vereniging
geplaatst. Bij de oproepen tot vergadering is naar de geplaatste stukken op de
website verwezen. De geagendeerde veranderingen zijn tevens in de nieuwsbrief
en het maandblad besproken.
In 2008 zijn twee langdurige ALV’s gehouden waar de statutenwijzigingen
besproken zijn. Helaas kunnen we het nu niet op die manier doen. Daarom zijn
de teksten ruim op tijd beschikbaar geteld. Door Hein Krantz is een verzoek
binnen gekomen om de vereisten voor verandering Huishoudelijk Reglement
gelijk te trekken aan die van de Statuten namelijk een gekwalificeerde
meerderheid van stemmen van 80%. Het bestuur stelt voor dit voorstel over te
nemen.
De secretaris loopt door de verschillende aanpassingen op de vigerende statuten
van 24 november 2008.
In de statuten van 2008 is het toenmalige huishoudelijk reglement opgenomen.
Dit is achteraf een minder goed besluit geweest. Dus dat veranderen we nu.
Geassocieerd lidmaatschap en HoGenDa lidmaatschap. Het idee was dat andere
verenigingen zich bij OV zouden aansluiten, via een geassocieerd lidmaatschap of
een goedkoop digitaal HoGenDa lidmaatschap.
Afgelopen jaren zijn er op de ALV beslissingen genomen die niet verwerkt zijn in
de statuten zoals de mogelijkheid voor een digitaal lidmaatschap.
Extra voorwaarden ten behoeve van Belastingdienst aan statuten ANBI.
Invoering Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).
Met behulp van een notaris, Gert Schilperoort, die al tientallen jaren lid is van
OV, is met een stofkam door de statuten gegaan.
Belangrijkste verbeteringen:
a. In verband met de WBTR is besloten weer een huishoudelijk reglement in te
voeren zodat eventuele aanpassingen in de toekomst nodig voor de WBTR sneller
kunnen worden ingevoerd.
b. Eén lidmaatschap. Betere inpassing leden die om bijvoorbeeld ecologische
redenen geen papieren tijdschrift wensen. Het geassocieerd lidmaatschap
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vervalt. Daardoor wordt ledenadministratie sterk vereenvoudigd. Mogelijkheid
korting aan jongeren te geven. Ieder lid krijgt hiermee nu stemrecht.
c. Ook instellingen zoals historische verenigingen en archieven kunnen lid
worden.
d. Beter vastgelegd hoe om moet worden gegaan met de bibliotheek en digitale
databanken bij eventuele opheffing van de vereniging.
Ronald van der Spiegel vraagt of het jeugdlidmaatschap een korting geeft. Ja, dit
geeft een korting op het digitale lidmaatschap. Er ontstaat discussie of deze
leden stemrecht hebben. Het bestuur hecht eraan dat als een jeugdig persoon
mee gaat draaien in de vereniging ook stemrecht verkregen wordt op de ALV.
Bram Vermaat vraagt of bekend is aan welke ANBI bij opheffing van OV de
databanken en bibliotheek worden overgedragen. Hopelijk zal dat nooit
gebeuren. Echter bij opheffing bepalen de leden dat.
Heinz Krantz merkt op dat in verband met de WBTR opgenomen kan worden dat
bestuursleden niet mogen stemmen over zaken waar ze zelf financieel belang bij
kunnen hebben en ook dat bestuursleden geen directe familie van elkaar mogen
zijn. Afgesproken wordt dat we notaris Schilperoort vragen of dit in Statuten of
Huishoudelijk reglement opgenomen moet worden. Opgemerkt wordt dat we aan
de wet moeten en willen voldoen, als dit de wet is dan doen we het zo. De Wet
gaat boven de Statuten. Uit het bestuur wordt opgemerkt dat zonder dat
dergelijke zaken in het reglement staan beschreven, dit al lang praktijk is in het
OV-bestuur.
In het huishoudelijk reglement wordt dezelfde gekwalificeerde meerderheid
opgenomen voor wijziging als in de Statuten. Machiel de Vries merkt op dat we
in het Huishoudelijk Reglement zaken moeten opnemen die niet geregeld zijn in
de Statuten. Laten we er op de volgende ALV nog eens naar kijken.
Besluit gevraagd: is de ALV akkoord met de nieuwe Statuten en het
Huishoudelijk Reglement van Ons Voorgeslacht?
Resultaat 29 voor en 3 onthoudingen. Waardoor er meer dan een 80%
gekwalificeerde meerderheid van stemmen akkoord is met de nieuwe Statuten
en Huishoudelijk Reglement.
De voorzitter vraagt of er over het Huishoudelijk Reglement apart gestemd moet
worden, het is nu meegenomen in de stemming voor de Statuten.
Door de leden wordt opgemerkt dat het goed is de notaris zowel Statuten als
Huishoudelijk Reglement nog eens kritisch te laten doornemen en geven hierbij
toestemming nodige aanpassingen voor de nieuwe wettelijke eisen gewoon door
te voeren. Een extra stemming wordt niet nodig geacht.
Extra agendapunt 11. Voorstel tot benoeming tot erelid van Kees-Jan Slijkerman.
Het bestuur nomineert ons lid Kees-Jan Slijkerman. Kees-Jan is zelf niet op de
vergadering aanwezig.
Door de voorzitter wordt de nominatie als volgt onderbouwd. Kees-Jan heeft vele
jaren de vragenrubriek in het blad verzorgd. Hij is een uitstekende onderzoeker
en heeft verder:
Meer dan 100 artikelen voor het blad geschreven.
Een groot aantal boeken over uiteenlopende families gepubliceerd.
Diverse bronbewerkingen voor HoGenDa aangeleverd.
Veel mensen geholpen bij hun genealogisch onderzoek.
Gevraagd besluit: gaat de ALV akkoord met de benoeming van Kees-Jan
Slijkerman tot erelid van Ons Voorgeslacht.
Resultaat: 29 voor 3 onthoudingen.
De voorzitter zal Kees-Jan de benoeming telefonisch mededelen.
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Machiel de Vries vraagt of er iets bij de benoeming hoort. De ereleden krijgen
een mooie oorkonde. In het verleden hoefden ze ook geen contributie meer te
betalen. Maar daar de meesten daar geen gebruik van maakten is dat bij de
vorige statutenwijziging afgeschaft voor nieuwe ereleden.
De lijst met ereleden zullen wij in de bibliotheek ophangen. Dit is een verzoek
dat Lenie Esquer al verzocht heeft op een aantal ALV’s. Sylvia Buit zal daarvoor
zorgen.
Bram Vermaat vraagt of een wapenbord niet iets is, Machiel de Vries noemt het
een Galerij der Groten. Echter de ruimte in de bibliotheek is beperkt dus is er
praktisch niet veel mogelijk. Het bestuur kijkt ernaar.
Agendapunt 12. Rondvraag.
Denis Verhoef geeft complimenten voor wat betreft het verloop van de
vergadering. Hij is ook blij met de plannen.
Ook Machiel de Vries geeft complimenten over de nuttige en soepel gelopen ALV.
Digitaal wordt de mening van de leden gemeten. Resultaat 31 stemmen, daarvan
geeft 48% het cijfer goed, en 52% het cijfer zeer goed.
De voorzitter sluit de vergadering netjes op schema af voor een pauze van vijf
minuten, waarna vervolgd zal worden met de lezing van Léon van der Hoeven
getiteld: “Nieuwpoort, eens een bolwerk van Remonstranten”.
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Jaarverslagen
Bestuur
In 2021 bestond Ons Voorgeslacht 75 jaar en dit hebben we, ondanks Corona, op
een feestelijke wijze kunnen vieren. Dit met veel dank aan de
jubileumcommissie, die erin is geslaagd dit jubileumjaar een mooie invulling te
geven. Het begon met een jubileumnummer in januari met daarin onder andere
een interview met onze oud-voorzitter Ben de Keijzer die terugblikt en
vooruitkijkt. Diverse oude foto’s gaven daarbij een inkijkje in de rijke
geschiedenis van de vereniging. Vervolgens verscheen in september/oktober een
prachtig uitgegeven dubbeldik themanummer met als ondertitel ‘Ad Fontes’
(terug naar de bron), waarin een groot aantal auteurs in korte artikelen een
bijzondere genealogische bron onder de aandacht brachten. Als kers op de taart
konden we op 2 oktober 2021 met zo’n 115 mensen in Ommoord ons 75-jarig
jubileum vieren. Een boeiende dag met interessante lezingen, veel ruimte om
elkaar tussendoor te spreken, en waarbij het uitermate bijzonder en heugelijk
was dat ons erelid de heer Henk van der Waag aanwezig was, die vanaf het
oprichtingsjaar lid is van de vereniging, dus al 75 jaar!

Op 15 mei hebben we een geslaagde ledenvergadering gehouden, voor het eerst
in de Ons Voorgeslachtgeschiedenis volledig digitaal. Hierbij hebben de
aanwezige leden de heer Slijkerman tot erelid van onze vereniging benoemd, als
waardering voor zijn grote verdiensten voor de Zuid-Hollandse genealogie in het
algemeen en voor Ons Voorgeslacht in het bijzonder. Een volledige lijst van
ereleden vindt u in het themanummer.
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Ons maandblad en de maandelijkse nieuwsbrief zijn weer met kwalitatief
hoogstaande inhoud en steeds mooi op tijd verschenen. Het aantal bronnen op
HoGenDa blijft gestaag groeien en ook op HoFoDa zien we een grote groei aan
afbeeldingen van originele archiefstukken. Veel dank aan onze leden die deze ter
beschikking hebben gesteld voor andere belangstellenden. De Facebookgroep
Ons Voorgeslacht heeft inmiddels ruim 1250 leden en er worden geregeld nieuwe
berichten in geplaatst.
Onze hoofdredacteur Aart van der Waal is eind 2021 gestopt. Graag wil ik hem
namens het bestuur hartelijk danken voor zijn inspanningen de afgelopen jaren
om maand in maand, elke keer weer, een kwalitatief hoogstaand blad te laten
verschijnen. We zijn verheugd dat de heer Leo van der Linden de bestuursfunctie
Hoofdredacteur wilde overnemen en per 1 januari 2022 is deze overgang
praktisch geëffectueerd en willen we dit op de komende ALV ook graag formeel
bevestigen.
Het Verenigingscentrum is het grootste deel van het jaar vanwege Corona
gesloten geweest. Wel hebben we verschillende schenkingen gekregen voor onze
bibliotheek, onder andere van de heren De Keijzer, Van der Waag, Slijkerman en
Helms van der Eis en uit de nalatenschappen van de heren Van Eendenburg,
Kamerling en Van Rooijen.
Het aantal leden van de vereniging is in 2021 gestegen van 1337 naar 1391.
Financieel kende Ons Voorgeslacht ook 2021 een goed jaar en eindigde precies
op begroting. De stijgende kosten, in het bijzonder porto- en papierkosten,
maken helaas een bescheiden stijging in de contributie per 2023 noodzakelijk.
In de verslagen van de andere bestuursleden kunt u in meer detail verder lezen
wat er in de vereniging is gebeurd. Tot slot wil ik graag mijn grote dank
uitspreken aan alle vrijwilligers die ons in 2021 geholpen hebben. Dankzij hun
grote inzet blijft Ons Voorgeslacht een bloeiende genealogische vereniging waar
het nut en plezier voor de leden centraal staat.
Door Teun van der Vorm, voorzitter.

Secretariaat
Ondanks de Covid 19 problemen zijn de werkzaamheden van de vereniging
gestaag doorgegaan.
De maandelijkse reguliere vergaderingen van het bestuur hebben normaal
doorgang gevonden, zoals gebruikelijk met een overladen agenda. Wel was het
even wennen aan de nieuwe manier van vergaderen, namelijk digitaal of
hybride.
Ook constateerden wij dat er ook pluspunten aan deze moderne wijze van
vergaderen zijn. Wie had twee jaar geleden kunnen denken dat één van onze, in
het buitenland wonende, leden op een uitstekende manier zou kunnen
meedraaien in het OV-bestuur?
Het hybride vergaderen van het bestuur zal dan ook de standaard worden voor
OV. Vandaar dat we dit voor ons nageslacht vermelden in dit verslag. En wie
weet zijn er meer buitenlandse leden of leden op grotere afstand tot de
bibliotheek in Delft, die hun steentje willen bij dragen aan de vereniging.
Over leden gesproken, tot de statutenwijziging op de ALV, was het moeilijk aan
een buitenlands lid uit te leggen dat er verschil zit in rechten en plichten met een
binnenlands lid, een buitenlands binnen Europa lid, een buitenlands lid buiten
Europa, een digitaal lid, HoGenDalid en een geassocieerd lid. En archieven waren
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die nu wel lid of niet? Met behulp van OV-lid notaris Gert Schilperoort is alles
sterk vereenvoudigd. Hierbij ook rekening houdend met de ledenadministratie
die onnodig gecompliceerd en tijdrovend was en daardoor lastig te
automatiseren.
Het is nu eenvoudig, omdat iedereen een basislidmaatschap heeft, dat recht
geeft op toegang tot HoGenDa en HoFoDa en OV digitaal.
Wil men OV in gedrukte vorm ontvangen dan betaalt men een opslag voor
drukkosten en porto. Woont men in het buitenland dan zijn die portokosten
hoger. En een archief dat OV wil steunen door lid te worden? Hartelijk welkom.
Overigens beschouwden veel archieven zich altijd al als vriend/lid van OV. Een
goede basis om verdere samenwerking om publicatie van bronnen uit te bouwen.
En samenwerking met bevriende verenigingen? Door Corona is dit tijdelijk wat
vertraagd. Wel is de goede samenwerking met Prometheus voortgezet. De
bibliotheek van deze vereniging is opgenomen in onze bibliotheek. Ook mogen
wij de publicaties van Prometheus, voor zover dat nog niet het geval is, in
HoGenDa opnemen.
De samenwerking met het Nederlands College Heraldiek verliep begin 2021
stroef en onze vertegenwoordiger in dit college heeft zich daaruit medio juni
2021 teruggetrokken. In vervolggesprekken is deze situatie met het college
besproken, waarbij het OV-bestuur heeft voorgesteld onze directe bemoeienis
met het college te verminderen. De verwachting is dat dit in de loop van 2022
leidt tot goede afspraken met het college en het nieuwe NGV-hoofdbestuur over
een hiernieuwde invulling. De samenwerking met plaatselijke NGV-afdelingen in
ons werkgebied hopen we als dat weer mogelijk is opnieuw te activeren.
Het afgelopen jaar ook speciaal dank voor ons erelid en oud-secretaris Jaap
Vervloet die altijd klaar stond met adviezen en spontane hulp.
Door Hans du Mortier, secretaris

Ledenadministratie
We zijn 2021 begonnen met 1337 leden en eindigen 2021 met 1391 leden.
Dus een toename van 54 leden.
Het verloop dit jaar is behoorlijk groot geweest. Dit jaar is een flink aantal leden
dat zich heeft uitgeschreven, omdat ze klaar zijn met hun onderzoek.
Daartegenover staat dat we 128 nieuwe leden hebben mogen verwelkomen.
Ook in 2022 zet de ledengroei door met alweer 30 nieuwe leden.
i.v.m. privacyregels vermelden we niet meer welke leden zijn overleden.

Penningmeester
In 2021 is het mailadres van de penningmeester zo ingesteld dat we een grote
hoeveelheid mails kunnen versturen vanaf dit adres, die minder snel in de
ongewenste mail terechtkomen.
2021 is een duur jaar geweest:
We hebben een microfichescanner aangeschaft
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We hebben een nieuwe pc aangeschaft, die nodig is voor de scanner
Notariskosten i.v.m. de nieuwe statuten
Kosten voor het jubileumfeest.
We hebben 2021 precies op €0,-- kunnen afsluiten maar ook wij worden
geconfronteerd met stijgende kosten. Papierprijzen stijgen in sommige gevallen
met 25%!
Ondanks dat de vereniging er ontzettend goed voor staat zien we ons
genoodzaakt om de contributie voor 2023 te verhogen.
Door Yorick Zomer, penningmeester.

Maandblad ‘Ons Voorgeslacht’ 2021
De redactie van ons periodiek bestond in 2021 uit de heren:
Berend van Dooren – redacteur
Remco van der Heuvel – redacteur
Pieter van der Hoeven - redacteur en de rubriek ‘vragen/antwoorden’
Maarten van der Tas – redacteur
Aart van der Waal - hoofd-/eindredacteur (per 1-1-2022 opgevolgd door Leo van
der Linden)
Het jaar 2021 stond ook in het tijdschrift in het teken van het 75-jarige jubileum.
Het speciale jubileumnummer verscheen in september/oktober met maar liefst
39 verschillende bijdragen onder begeleiding van een eenmalige
jubileumcommissie, bestaande uit Remco van der Heuvel, Léon van der Hoeven,
Willeke Molema, Els van Mourik, Klaas Reuvers en Yorick Zomer. Mooi wat
hiermee is neergezet.
Vanwege de ziekte van Frans van Rooijen (1955-2021) is het novembernummer
iets eerder dan normaal verschenen: net op tijd en een dag vóór zijn overlijden.
Het blad staat open voor nieuwe bronnen en onderzoekresultaten (met name
vóór 1750) in een groot gebied in het Hollandse en Utrechtse met overloop naar
Zeeland en delen van Noord-Brabant. Diverse auteurs hebben daar in 2021 via
hun publicaties aan bijgedragen. Het is en blijft een blad voor en door onze
leden.
Jaargang 76 (2021) omvat 686 pagina’s (was in 2020: 628) en verscheen
tienmaal met een dubbelnummer in juli/augustus en het jubileumnummer in
september/oktober van bijna 200 pagina’s. Dit is een gemiddelde van 68
pagina’s per nummer.
Een periodiek uitgeven zonder de goede samenwerking met de vormgever en
drukker is niet mogelijk. Verloop in Alblasserdam doet dat al jaren naar volle
tevredenheid.
In het vierde kwartaal van 2021 heeft Aart van der Waal de overdracht van zijn
rol en functie als hoofd- en eindredacteur naar mij begeleid, zodat ik die met
ingang van 2022 kon overnemen. Ik dank hem daarvoor en als Ons Voorgeslacht
zijn we dankbaar voor zijn inzet en vakmanschap over een lange periode van
meer dan twintig jaar voor het tijdschrift en de vereniging.
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Door Leo van der Linden, hoofdredacteur

Verenigingscentrum
Ook in 2021 kon het verenigingscentrum/bibliotheek helaas alleen op de tweede
zaterdag van de maand en na een afspraak bezocht worden om boeken te
lenen/terug te brengen. We zijn Aad Verouden zeer erkentelijk, dat hij deze
zaterdagen klaar stond om onze leden te ontvangen.
Een grote boekenmarkt, de cursussen van Léon van der Hoeven en de
maandagbijeenkomsten van de bibliotheekvrijwilligers konden ook afgelopen jaar
weer geen doorgang vinden.
Een aantal vrijwilligers heeft wel vanuit huis gewerkt aan de catalogus. Daar
staan momenteel bijna 4800 boeken en tijdschriften in beschreven.
Zoals in het verslag van de voorzitter te lezen is hebben we een groot aantal
schenkingen/ nalatenschappen mogen ontvangen. Deze zijn deels uitgezocht
en/of toegankelijk gemaakt en toegevoegd aan HoGenDa, HoFoDa, de
bibliotheek en de catalogus, die te raadplegen is via de website onder het
tabblad bibliotheek.
Sylvia Buit, coördinator verenigingscentrum.

Websites en digitalisering
In de digitalisering zijn dit jaar flinke stappen gezet. Allereerst is er een
Cloudserver ingericht om alle bestanden en digitale materialen van Ons
Voorgeslacht voor de langere termijn veilig te stellen.
Er is een voortgang gemaakt met het scannen van Collecties zoals Nadere
Toegangen CBG, Lots, Slijkerman, Eikelenboom en nog vele meer. Deze scans
zullen in de toekomst bewerkt worden en geschikt gemaakt worden om online te
plaatsen. Verder zijn er nieuwe Collecties verworven zoals die van Slijkerman,
Prometheus Kronieken, Van der Helm, om er een aantal te noemen.
Een jaar geleden, op 1 februari 2021, werd onze subsidieaanvraag uit het
Themafonds digitalisering erfgoedcollecties Zuid-Holland van het Prins Bernard
Cultuurfonds goedgekeurd. Een subsidie van € 10.000 werd specifiek toegekend
voor de aanschaf van een microfiche/-filmscanner. De scanner is aangeschaft en
na kort proefdraaien kon het scannen van start. Er zijn ca. 38.500 scans
gemaakt van de Collectie Helms van Eis met microfilms met historische bronnen
uit Holland en Zeeland. Daarnaast zijn ca. 6.500 scans gemaakt van onze
collectie microfiches met afbeeldingen van 10e Penning Kohieren uit heel Holland
en omstreken. Dankzij nieuwe donaties van collecties microfilms/-fiches heeft
het project direct vervolg gekregen en er zijn tot op heden nog eens 26.000
scans gemaakt. Naar schatting staan er nog zeker 75.000 afbeeldingen in fiches
en films gereed om gescand te worden.
In samenwerking met Willeke Molema en Sjoerd de Ridder is hard aan het traject
website vernieuwing gewerkt om een platform te creëren waarop de gehele
collectie van Ons Voorgeslacht toegankelijk gemaakt kan worden.
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Door Paul de Bruin, bestuurslid digitalisering

Public relations en innovatie
Een nieuwjaarsbijeenkomst kon dit jaar helaas niet plaats vinden door de corona
maatregelen. De lustrumviering op 2 oktober was een groot succes. Al vroeg in
de ochtend kwamen meer dan 115 leden en sprekers naar de Open Hofkerk in
Ommoord (Rotterdam) om een gezellige en informatieve dag te beleven. Na zo’n
lange tijd was iedereen blij elkaar weer eens te zien en interessante lezingen bij
te wonen over: de geschiedenis én de toekomst van ‘Ons Voorgeslacht’,
Transkribus, Alle Amsterdamse Akten, de Sonttolregisters, de kenmerken van
Parentelen opgesteld in de 17e eeuw en een rebelse ondernemer in Leiden.
Voor de organisatie daarvan zat ik samen met medebestuurslid Yorick Zomer en
de leden Léon van der Hoeven, Els van Mourik, Remco van de Heuvel en Klaas
Reuvers in de lustrumcommissie.
Andere fysieke bijeenkomsten zijn door COVID niet gehouden.
De PR-activiteiten van het microfilms/-fiches digitaliseringsproject, gesubsidieerd
door het Prins Bernhardfonds, trok de aandacht van menigeen in de
genealogische en historische wereld. Het Documentatiecentrum van het Museum
Hoeksche waard bood microfiches aan van enkele 10e Penning Kohieren, en de
gerespecteerde genealogen de heren B. de Keijzer en K.J. Slijkerman stelden
hun collecties microfiches en microfilms ter beschikking voor digitalisering.
Facebook en nieuwsbrief
Het aantal leden op de Facebookgroep was eind 2021 opgelopen tot 1250. In de
Facebookgroep stellen genealogen inhoudelijke vragen aan elkaar, maar worden
vooral historische interessante historische en genealogische wetenswaardigheden
gedeeld. De nieuwsbrief is in 2021 12 maal verschenen, heeft inmiddels meer
dan 1300 abonnees en wordt zeer goed gelezen. Bijna 60% van de ontvangers is
“zeer betrokken”. Geconstateerd kan worden dat Facebook en de nieuwsbrief
belangrijke kanalen zijn geworden om over en weer met onze leden te
communiceren.
Innovatie
Het traject website vernieuwing nam veel tijd en aandacht in beslag. In nauwe
samenwerking met bestuursleden Paul de Bruin en Sjoerd de Ridder is het traject
door de voorbereidende fases geloodst en is nu de uitvoerende fase bereikt.
Door Willeke Molema, bestuurslid public relations en innovatie

ICT
De ICT-zaken bij het bestuur zijn verder met de tijd meegegaan. De
maandelijkse vergadering is hybride: in-persoon en online met Zoom. Het
bestuur maakt gebruik van Google Workspace en de e-mailserver is overgezet
naar Google. De licenties zijn gratis of met sterke korting vanwege onze ANBIstatus. HoFoDa heeft stabiel gedraaid en de collectie is inmiddels uitgegroeid tot
ruim 260.000 foto’s en scans, van meer dan 2150 inventarisnummers. Nog
minstens eenzelfde aantal foto’s staan op de Cloudserver om te worden
uitgezocht, beschreven, en toegevoegd te worden.
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In samenwerking met Willeke Molema en Paul de Bruin is er grote voortgang
geboekt in het traject websitevernieuwing. Verreweg het meest omvangrijke
project in deze portefeuille. Vanuit vorige jaren waren al enkele lijstjes met
wensen en functieomschrijvingen voorhanden. Deze zijn meegenomen in het
schrijven van een allesomvattende visie voor de website. Een globale
omschrijving voor de toekomstige website is gedeeld met 5 websiteontwikkelaars
(die actief zijn op het gebied van websites voor historische- en genealogische
verenigingen). Drie websiteontwikkelaars hebben een offerte ingediend, deze zijn
in gesprekken met deze partijen uitgebreid doorgenomen. Na evaluatie en
wikken en wegen viel de keuze van het bestuur unaniem op Typify, dat ook de
huidige host en beheerder van onze websites is. Het traject is inmiddels gestart
en resultaat wordt verwacht in het lopende kalenderjaar.
Door Sjoerd de Ridder, bestuurslid ICT
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