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In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: 

Van de Voorzitter 

Even Voorstellen 

Evenementen Kalender 

Afdelingsledenvergadering en Voordracht 28 maart 

Ledenbestand 

  

Van de Voorzitter 

Hierbij treft u de 2de Nieuwsbrief van dit jaar aan. Na meerdere jaren dit medium niet of 

nauwelijks gebruikt te hebben, doen we ons best de leercurve snel op te gaan en houden we 

ons aanbevolen voor uw commentaar en suggesties.  

Maar er zijn meer veranderingen in de gang van zaken. Zo zijn er meer ledenbijeenkomsten 

(4) per jaar dan in het verleden het geval was en we trachten ons iets nauwkeuriger te 

houden aan de statuten van de NGV. Dit betekent o.a. dat we helderder gaan voldoen aan 

de verwachting dat we minimaal 2 Ledenvergaderingen per jaar houden. Na afloop van 

formelere vergaderingen worden voordrachten over genealogische onderwerpen gehouden. 

We verwachten dat juist deze voordrachten voor u het meest interessant zullen zijn, maar 

daarnaast bieden we natuurlijk ook gelegenheid om onderling uw ervaringen uit te wisselen. 

Op het ogenblik hebben we nog 2 bijeenkomsten per jaar zonder vooraf gaande vergadering 

ingepland, zie hieronder Evenementen Kalender.  

Vaste agendapunten voor de vergaderingen zullen onderwerpen zijn zoals bestuursleden 

verkiezingen, bespreking van de jaarstukken en waar mogelijk voorbespreking van de 

algemene landelijke NGV vergaderingen. De toekomst zal moeten leren in hoeverre we er in 

zullen slagen deze laatste onderwerpen zinvol met u te kunnen bespreken, tijdige 

beschikbaarheid van details is hierbij natuurlijk essentieel. 

 

mailto:r.tausk@kpnplanet.nl


Even Voorstellen 
Mijn naam is Maarten v Mourik, geboren in 1950 in Dinxperlo, na een half jaar verhuisd naar 
Hilversum en daar opgegroeid. 
Ik ben opgeleid als arts, maar voor mijn afstuderen was ik al in het onderwijs werkzaam. 
Daarin ben ik blijven werken, 34 jaar lang en met veel plezier. Sinds 2013 ben ik met 
(pre)pensioen. In het bestuur van de afdeling Gooiland heb ik sinds oktober vorig jaar de 
functie van penningmeester. 
Mijn vader was al heel lang zijn familiegeschiedenis aan het uitzoeken.  
Hij heeft nog veel archieven in het land bezocht om zijn voorouders te traceren. Dat werk 
heb ik op een gegeven moment overgenomen. Ik heb heel zijn papieren stamboom omgezet 
in een digitaal exemplaar mbv Aldfaer. 
Mijn voorouders van vaderskant komen uit Wijk bij Duurstede en daarvoor uit Zoelmond. 
Van mijn moederskant (Willemsen) zijn zij afkomstig uit Velp, later uit Dieren. 
Geschiedenis, en dan vooral de vaderlandse, heeft altijd al mijn warme belangstelling gehad. 
Hoe leuk is het om je eigen voorgeschiedenis te plaatsen in de context van wat er in den 
lande gebeurde. 
 

Evenementen Kalender 

Nota in de vorige Nieuwsbrief werd vermeld dat de voordracht van van Zweeden gepland 

voor 23 sep, deze is echter verschoven naar 20 mei. 

28 maart, 14:00 u Ledenvergadering en lezing, door J.A. van Felius, "Weg met die Zooi "; 

20 mei,  20:00 u Bijeenkomst met lezing, door mw Y. Molenaar, "Ridders van Holland, van  

  harnas tot lintjesregen", gevolgd door J. van Zweeden," Digitaliserings-      

  project van NGV"; 

23 sept, 20:00 u  Bijeenkomst met lezing J. de Rooij, “Computergenealogie voor Dummy’s”; 

18 nov,  20:00 u Ledenvergadering en lezing door dhr. G. Zanoli, Streekarchief Gooi en  

  Vecht; titel volgt nog.  

Voor andere evenementen die wellicht voor u interessant zijn en die in omringende 

afdelingen (“de Regio”) gehouden worden, zie de link naar de NGV Gooiland website Agenda  

Afdelingsledenvergadering en Voordracht 28 maart 

De eerst volgende Afdelingsledenvergadering is op zaterdagmiddag 28 maart, 14:00 u. De zaal 

is open, met koffie of ander drankje, vanaf 13:30.  

 

Locatie: De Witte Kerk, Kon. Wilhelminalaan 15, Naarden. Voor de bereikbaarheid zie de 

website van http://www.wittekerknaarden.nl/bereikbaarheid.html 

Vergadering  

In het formele deel van de vergadering komen o.a. aan de orde verkiezing van de 

Kascommissie waarvoor zich reeds drie leden heb aangemeld, mw. Dieny van Dijk, dhr. Cor 

Erbé en dhr. David Knibbe. Daarnaast wordt het jaarverslag 2014 voorgelegd voor 

goedkeuring en het financiële verslag 2014 en de begroting 2015 gepresenteerd.  

http://www.wittekerknaarden.nl/bereikbaarheid.html


De meer gedetailleerde agenda is als volgt: 

1. Opening, vaststellen en naar aanleiding van agenda 

2. Mededelingen  

3. Vaststellen Notulen Ledenvergadering van 5 nov 2014; naar aanleiding van notulen 

4. Vaststellen Jaarverslag 2014 

5. Jaarrekening 2014 en begroting 2015 vaststellen 

6. Verkiezing Kascommissie 

7. Algemene Vergadering NGV, 25 apr. 2015  

8. Aanwijzing en mandatering afgevaardigde en plaatsvervanger naar AV 2015 

9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag 

10. Datum volgende vergadering en locatie, 18 nov 2015, 20:00 u, Witte Kerk, Naarden 

11. Sluiting 

Als ingelogd lid kunt u op de website de diverse verslagen en begrotingen bekijken. 

Voordracht 

Na het formele deel van de vergadering houdt Dhr. Hans van Felius een voordracht over de 

problematiek van thuis archiveren van genealogisch materiaal, onder de titel “Weg met die 

Zooi”.  Hij neemt ons mee in de zoektocht van weggooien of bewaren. Velen van ons 

worstelen met dit dilemma, bewaren en uitzoeken of weggooien. Als voorzitter van de 

werkgroep collectiebeheer van het Documentatiecentrum van de NGV in Weesp wordt hij 

dan ook regelmatig geconfronteerd met deze vraag. Wat kunnen wij genealogen zelf doen 

om ons archief “bewaarbaar” te maken en te zorgen dat het geen “zooi” wordt. Of om een 

uitspraak van drs. H.H.W. van Eijk (erelid van NGV) aan te halen: “Een genealoog is iemand 

die zijn hele leven besteedt aan het ijverig bijeengaren van aantekeningen over zijn 

verwanten, die na zijn dood door zijn erfgenamen vol opluchting in de kachel worden 

gegooid!”. Hoe zorgen we dat dit ons archief niet overkomt?  

(Referentie: Threant Genealogisch tijdschrift voor Drenthe en Noordwest-Overijssel, 26e 

jaargang – (2015) nr. 1) 

Ledenbestand 

Per januari 2015 was het ledental van de afdeling Gooiland 274 (inbegrepen 10 bijkomende 

leden). In januari is ledental met 11 afgenomen tot 263. hebben de volgende mutaties plaats 

gevonden. 

Overleden (2) 

Dhr. J.A. van der Spek, Hilversum 

Dhr. P.A. Wieringa, Naarden 

Nieuw (1) 

Dhr. L.J.H. Blankstein, Blaricum (over van afdeling Flevoland) 

Opgezegd (10) 

Mw. J. Engelbarts, Bussum  

Dhr. G.J. van Heerden, Hilversum  



Mw. C.A. Michels-Leine, Eemnes  

Dhr. J. de Ruiter, Baarn 

Dhr. E.J. Salomons, Bussum  

Mw. J.M. Schaftenaar-Verwey, Naarden  

Dhr. F.J.Ch. Smits, Bussum  

Dhr. F.J.G. Spijker, Naarden 

Dhr. R.K. Stokrom, Huizen 

Mw. G.A.C. Vos-van Gessel, Bussum  

Leden zonder opgegeven e-mailadres 

Sinds onze oproep op 12 jan. aan de leden die geen e-mailadres hadden (opgegeven) is dit 

aantal gedaald van 84 naar 53. Hartelijk aan de leden die respondeerden. 

Verdeling van leden Gooiland over woonplaatsen 

De onderstaande grafiek geeft de verdeling (per dec 2014) van de leden per woonplaats, 

waar meer dan 1 lid woont. Het totaal van de leden in de grafiek is 256. Deze grafiek is dus 

exclusief de 29 steden waar maar 1 lid woont (10% van alle leden), deze laatsten komen 

overal vandaan, bijv. van Texel, Joure, Hoek van Holland, Eibergen tot aan Zürich . 
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