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Van de Bestuurstafel 

Rapportage Task Force “Stop de Daling” en een nieuw seminar 

Het Hoofdbestuur had in 2016 een Task Force ingesteld om te brainstormen over het thema “Stop de 

Daling” van het NGV ledental. Namens afdeling Gooiland hadden Hein van der Gun en Rob Tausk 

zitting in deze Task Force. Het complete eindrapport is in te zien, KLIK HIER. 

 Dit rapport bevat een groot aantal aanbevelingen en suggesties. Deze zijn niet in detail uitgewerkt 

en vervolgacties zijn in voorbereiding. Een korte samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten 

is hieronder weergegeven. 

• Maak NGV aantrekkelijker. Meer Waar(de) voor je geld 

Denk hier bijvoorbeeld aan een sterk verbeterde website. Meer samenwerking met andere 

organisaties (Afd Gooiland exploreert de mogelijkheden en nuttige effecten van samenwerking 

met lokale historische kringen en archiefdiensten). 

Vermindering van aantallen royementen als gevolg van wanbetaling. 

Automatische incasso gekoppeld aan significante reductie van contributie. 

Verlaagde contributie voor jongeren. 

• Verbeter uitstraling van NGV 

Verbetering website; consequent gebruik huisstijl en logo; verbetering PR-inbreng. 

Meer en beter gebruik van moderne middelen, bijv. Facebook, ook op afdelingsniveau. 

Verbetering uitstraling Verenigingscentrum. 

• Gebruik de kwaliteiten van leden 

Ontwikkel die kwaliteiten bijv. middels cursussen. 

• Beter gebruik van moderne media 

Bijvoorbeeld Facebook en overweeg webinars. 

• Zichtbaarheid van NGV 

Aanwezigheid tijdens evenementen en gebruik van bijv. regionale kranten. 

• Overweeg andere gereduceerde tarieven, en aanbiedingen. 

• Gebruik GensDataPro als lokker voor nieuwe leden. 

• Integratie GDP met website, reductie in aanschafprijs, lezingen. 
 

Onder andere in aansluiting op het werk van deze Task Force heeft het Hoofdbestuur (HB) het plan 

ontwikkeld om een seminar te organiseren voor afdelingsvertegenwoordigers, onder de titel “de 

NGV leert”. Het doel voor dit seminar is de vertegenwoordigers te laten luisteren naar best practices 

uit andere vrijwilligersorganisaties. Ze moeten dan tevens de mogelijkheid hebben met elkaar in 

gesprek te gaan over vragen die in onze vereniging leven: bijvoorbeeld hoe krijgen we nieuwe leden, 

hoe krijgen we nieuwe bestuurders, welke producten en media hebben de toekomst?  

Er is gekozen om dit seminar in het najaar te houden, zodat er dan de gelegenheid is meer input 

op te halen bij de afdelingsbesturen, en bovendien de afdelingen beter te informeren over de 

opzet en het doel van dit seminar. De opzet van het seminar komt ook terug op het overleg met 

afdelingsvoorzitters dat nog voor de zomervakantie ingepland wordt. 

Wie daarvoor nu al suggesties heeft, is bij deze uitgenodigd ze kenbaar te maken. Neem dan 

contact op met Arie van Herk, via secretaris@ngv.nl, dan wel met onze secretaris 

(secretaris@gooiland.ngv.nl). 

[RT]  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2018/01/Gooiland-bijlage-nbr-2017-02-Rapport-Taskforce-Stop-de-daling.pdf
mailto:secretaris@ngv.nl
mailto:secretaris@gooiland.ngv.nl
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Evenementen Kalender 2017 
 

6 sep,  20:00 u, Afdelingsbijeenkomst met “10-min praatje” over “Start genealogie: vraag je ouders” 

door Rob Tausk,  

gevolgd lezing over “Migratie naar de Nederlanden” door Harmen Snel. 

15 nov,  20:00 u, Afdelingsledenvergadering, gevolgd door lezing van Jan Schippers over 

“Genealogie in het Gooi” 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verslagen bijeenkomst 12 april 2017 

 

Verslag Algemene LedenVergadering 
De AfdelingsLedenVergadering verliep zeer voorspoedig.  

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

 

 

Bijzonder en feestelijk was 

het uitreiken van de 

oorkonde voor 40 jaar 

ononderbroken 

lidmaatschap van de NGV 

aan Nel Krijnen-Gog, door 

voorzitter Hein vd Gun.  

Nel, hartelijk gefeliciteerd! 

en vooral bedankt voor de 

vele jaren stimulerende 

betrokkenheid bij de NGV, 

de afdeling en het vele 

vrijwilligerswerk op het 

Verenigingscentrum. 

 

 

 

 

De vaste agendapunten van de vergadering werden vlot afgewerkt, zoals goedkeuring notulen, 

Jaarverslag, Jaarrekening en Begroting 2017. De kascommissie had haar werk zorgvuldig uitgevoerd 

en kon geen onregelmatigheden blootleggen. David Knibbe trad terug uit de kascommissie en in zijn 

plaats werd Mat Venstjens gekozen. Frans van Tongeren en Cor Erbé stelden zich wederom 

beschikbaar en werden gekozen. 

Hein van der Gun werd gekozen als afgevaardigde naar de NGV-Algemene Vergadering en Rob Tausk 

is zijn plaatsvervanger. 
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De belangrijkste agendapunten voor de aanstaande NGV-Algemene Vergadering op 22 apr 2017 

werden kort toegelicht, met name de verkiezing van nieuwe leden in het Hoofdbestuur, de 

verhuizing van het Verenigingscentrum van Weesp naar Bunnik en de plannen voor gedifferentieerde 

contributie. 

David Knibbe vroeg speciale aandacht voor de inhoud van Gens Nostra, in het bijzonder zijn voorkeur 

voor kortere artikelen die ook van meer algemeen belang zijn voor genealogen, en zijn 

terughoudendheid voor lange publicaties die vergezeld gaan van lange kwartierstaten of 

genealogieën en lange lijsten referenties en voetnoten. Deze opinie werd op de Algemene 

Vergadering verwoord. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Verslag lezing: De scheepssoldijboeken van de VOC,  

door drs A.J.M. van Velzen 

Niet alleen bij het Nationaal Archief staat 2017 in het teken van de VOC, zie het tijdschrift van het 
CBG: GEN jaargang 23, nr 1, maart 2017. Ook bij de afdeling Gooiland werd tijdens de laatste 
bijeenkomst hier aandacht aan besteed. Ton van Velzen gaf een zeer boeiende lezing over de z.g. 
Scheepssoldijboeken. 

Organisatie 
De VOC werd in 1602 opgericht en kreeg in de Republiek 
het monopolie van handel in het octrooigebied, ruwweg 
tussen Kaap de Goede Hoop en Japan. Bovendien mocht 
de VOC daar opereren als een staat, d.w.z. verdragen 
sluiten, oorlog voeren en haar bezittingen besturen. 
In Nederland was de VOC decentraal georganiseerd: zes 
zelfstandige kamers – Amsterdam, Zeeland, Delft, 
Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen – die samenwerkten in 
het college van de Heren 17. 
In Azië was de VOC centraal georganiseerd, de 
bestuurszetel was in Batavia - nu Jakarta – met aan het 
hoofd de Gouverneur-generaal en Raden. Alle vestigingen 
in het octrooigebied werden bestuurd vanuit Batavia, 
waar ook de kolossale administratie was gehuisvest. 
De VOC op en over zee bestond eigenlijk uit twee 
bedrijven. In Azië moesten allerlei goederen worden 
verworven die in de Republiek vaak met grote winsten werden verkocht. Daarnaast een 
transportbedrijf met twee poten; vervoer van en naar Azië vanuit de VOC-steden en vervoer tussen 
de vele vestigingen in Azië onderling. In Azië te land en ter zee werd ook veel personeel lokaal 
geworven. 
 
Opvarenden 
Gedurende de twee eeuwen van haar bestaan zond de VOC ongeveer 1 miljoen opvarenden naar de 
Oost, ca. 320.000 van 1602 – 1700 en 655.000 van 1700-1795. Omdat een aantal meerdere keren 
ging is het aantal personen minder. 
Opvarenden kunnen worden onderverdeeld in zeelui, soldaten en ambachtslieden. Deze lieden 
werden betaald gedurende hun reis naar en verblijf in Azië. Ook waren er passagiers aan boord, vaak 
lieden met een hoge positie bij de VOC of hun familieleden, maar dezen werden niet 
geadministreerd in de personeelsboekhouding. 
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Het hart van de administratie vormen de scheepssoldijboeken. Hiervan zijn er zo’n 3000 bewaard 
gebleven; 192 van de 17de eeuw en 2800 uit de 18de eeuw. Voor de 18de eeuw is dat bijna 95% van de 
personeelsboekhouding. 
Iedere opvarende kreeg een eigen personeelsrekening die werd ingeschreven in het scheepssoldij-
boek van het schip waarmee men vanuit de Republiek naar de Oost voer. De rekening werd geopend 
op de dag dat het schip zee koos en gesloten wanneer men weer terugkwam in de Nederlanden, 
overleed, vermist werd of anderszins. Wanneer men na terugkomst wederom in dienst kwam van 
(een kamer van) de VOC, werd in het schip waarmee men dan vertrok, een nieuwe rekening 
geopend. Vooral schippers en stuurlieden maakten meerdere reizen, maar matrozen en bosschieters 
ook. 
 
Rekeningen  
De personeelsrekeningen werden genoteerd in het scheepssoldijboek; de rekening werd 
onderverdeeld in trajecten. Wanneer men in Batavia aankwam (of aan de Kaap van boord ging), 
werd dit afgesloten, de rekening opgemaakt door uitgaven en inkomsten (gage) te salderen en zo het 
tekort (te kwaad / quaet) of tegoed te berekenen. De opvarende kreeg een afschrift van deze 
rekening dat hij bij de uiteindelijke uitbetaling moest laten zien. Maakte een zeeman vervolgens een 
reis naar Perzië op en neer, dan werd daarvan ook weer een rekening gemaakt in een ander 
soldijboek, de zeeman kreeg een afschrift en het saldo, tegoed of te kwaad, werd doorgegeven aan 
het soldijkantoor in Batavia die dat jaarlijks overzond naar de Republiek. Bleef een opvarende 
langere tijd op een vestiging, dan werd daar jaarlijks, meestal op 30 juni, genoteerd wie er op dat 
moment aanwezig was, de rekening opgemaakt, het saldo naar Batavia opgestuurd en weer 
doorgezonden naar patria. 
 
In tweevoud 
Terug naar de soldijboeken van de uitreis van de Republiek naar de Oost. Deze werden in tweevoud 
opgemaakt, nagekeken in het soldijkantoor in Batavia. Eén exemplaar bleef daar, één werd 
teruggestuurd naar de kamer die het schip had uitgezonden en waarbij de opvarenden in dienst 
waren. In beide exemplaren werden de jaarlijkse saldi bijgeschreven. 
Dit systeem werkte voortreffelijk: er werden in de rekeningen weinig fouten aangetroffen. Dat is 
opmerkelijk als men bedenkt dat een schip er 7 à 8 maanden over deed om de reis naar Batavia te 
maken. Stuurde men van hieruit een brief, dan kon men wel anderhalf jaar op een antwoord 
wachten. 
De personeelsrekening bestond uit een debet (links) en credit (rechts) zijde. Links de uitgaven zoals 
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de 2 maanden gage op de hand, de scheepskist, eventuele kleding en soms ook kosten voor 
goederen die men uit de boedel van overleden opvarenden had gekocht. Vaak staat er bij de 
uitgaven ook de post schuldbrief, waarover later meer. Aan de rechterzijde werd vermeld hoeveel 
maanden en dagen men in dienst was tegen welk maandloon en de uitkomst van deze som.  
 
Salderen 
Inkomsten en uitgaven werden gesaldeerd. Twee posten vragen om een aparte toelichting. Aan de 
debetzijde werd vermeld of de opvarende een maandbrief had ondertekend. Een maandbrief stond 
op naam van of de echtgenote, kinderen of ouders. Met deze maandbrief konden deze hier per jaar 
maximaal drie maandlonen innen, als er voldoende saldo was. Bedenk wel dat het soldijboek eerst 
terug moest zijn uit Azië, gecontroleerd en wel; dat kon wel 16 of meer maanden duren. 
Maandbrieven waren niet permanent overdraagbaar; men moest deze zelf innen of per keer iemand 
machtigen. Bij een positief saldo werd eerst de maandbrief uitbetaald. Had de opvarende geen  
maandbrief geschreven, maar was hij wel getrouwd of waren er kinderen, dan kon achteraf hier 
alsnog een maandbrief worden opgemaakt na overlegging van bewijsstukken.  
De schuldbrief was een ondertekende schuldbekentenis voor een bedrag van vaak ƒ 150 of meer. De 
maximale bedragen werden gekoppeld aan de hoogte van het maandloon. Ook de schuldbrief kon 
hier te lande worden ingelost voordat de opvarende terug was of anderszins zijn dienst had 
beëindigd. Ook de schuldbrief werd – meestal in delen – uitbetaald uit het tegoed van de opvarende, 
maar pas nadat eerst de maandbrief was uitbetaald. Bij het ondertekenen van een schuldbrief kreeg 
de opvarende maar een deel van het bedrag waarvoor hij tekende, omdat de houder van de 
schuldbrief het risico liep dat de opvarende overleed, voordat de schuld ingelost was. Naar 
verhouding kregen soldaten en matrozen met lage rang het minst. Schuldbrieven werden vaak 
gebruikt door lieden uit de landprovincies of verder weg in Europa om hun logies en uitrusting te 
betalen. Zeelui met hoge rang en inwoners van VOC-steden gaven vaak een schuldbrief aan hun 
echtgenoten, zo konden hogere bedragen geïnd worden. 
Als een opvarende op of over zee stierf en er was een nalatenschap, dan konden de rechthebbenden 
deze ophalen. Het was een haalschuld, de VOC ging niet actief op zoek naar de erfgenamen. Bij de 
uitbetaling moesten de rechthebbenden vaak tekenen voor ontvangst, vaak werd de familierelatie 
vermeld. 
Hierbij als voorbeeld nog een rekening van Frank Jiskoot uit een scheepssoldijboek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ton van Velzen) 

Schema van personeelsrekening uit soldijboek 
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----------------------------------------------------------------------------------------- 

Verslag bijeenkomst Streekarchief Hilversum, 13 april 2017  
Het Streekarchief verzorgde speciaal voor onze afdeling een bijeenkomst. Dit evenement was ter 
gelegenheid van het beschikbaar komen van nieuwe online zoekmogelijkheden. Het gaat om digitale 
indexen op doop-, trouw- en begraafboeken, oud-rechterlijke archieven en oud-notariële archieven 
uit de periode 1550-1811 van Ankeveen, Blaricum, ’s-Graveland, Hilversum, Kortenhoef, Laren, 
Loosdrecht en Nederhorst den Berg. Het was een unieke mogelijkheid om in ontspannen sfeer kennis 
te maken met de nieuwe mogelijkheden. Ongetwijfeld zullen vele onderzoekers nuttig gebruik 
kunnen maken van deze webmogelijkheden. 
Mw. Gertrude de Raad gaf een uitstekende algemene inleiding en toelichting op de nieuwe 
mogelijkheden. 
Het blijkt dat niet iedereen het handige beginpunt van zo’n zoekactie onmiddellijk kan vinden. 
Daarom hier een korte wegwijzer. 
Ga eerst naar de website http://www.gooienvechthistorisch.nl/. 
Klik dan op de menubalk naar Uw zoekvraag en plaats een vinkje bij Genealogische indexen. Dan 
verschijnt een uitgebreider zoekvraag invulscherm. Indien Genealogische indexen niet specifiek 
aangevinkt is, dan is het invulscherm minder uitgebreid.  
Heel nuttig is ook de Hulp knop, waarop in onderstaande figuur ook de aandacht gevestigd is. 

 

 

http://www.gooienvechthistorisch.nl/
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Inleiding door Mw Gertrude de Raad 

 

Na deze algemene inleiding gaf historisch 

onderzoeker Wim Fecken een stimulerende en 

illustratieve presentatie over verschillende studies 

die hij ondernomen had. Zijn boodschap was vrij 

vertaald: een kwestie van volhouden en de moed 

niet opgeven en veel essentiële informatie is ook te 

vinden in andere dan de standaard DTB registratie 

(bijvoorbeeld de rechtelijke en notariële akten). 

(RT) 
                                    
 
 
 
                                    

 

 

 

 Wim Fecken werd heel hartelijk bedankt 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Paleografie 
 

Oude schriften oefenen op de website ‘Wat staat daer’  

Drie archiefinstellingen (BHIC, RATilburg, RHCEindhoven) hebben gezamenlijk een website 

ontwikkeld waarmee het lezen van oude handschriften geoefend kan worden. Dit wordt ook wel 

paleografie genoemd, naar de Griekse woorden palaios (oud) en graphein (schrijven). Wat staat 

daer? is een online oefentool voor het lezen van oude handschriften. Het kunnen lezen van oude 

handschriften is niet alleen belangrijk voor onderzoekers in archieven en voor genealogen, maar is 

gewoon leuk voor iedereen die van geschiedenis houdt. Er zijn verschillende soorten oefeningen voor 

beginners en gevorderden: 

- Letters & cijfers - Voor beginners is dit de basis, leer de losse letters en cijfers herkennen. Je 

kunt kiezen op welk niveau je de oefeningen wilt maken. 

- Woorden & afkortingen - Voor beginners en licht gevorderden, leer losse woorden lezen en 

afkortingen herkennen. 

- Complete teksten - Voor gevorderden, oefen met complete teksten.  

U vindt het op de website https://watstaatdaer.nl/uitleg 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sociale media en genealogie 
door Frans Roelvink  

 

Sociale media, en dan met name Facebook, spelen tegenwoordig een steeds grotere rol in de 

communicatie. Voor stamboomonderzoekers kunnen sociale media belangrijk zijn voor het opsporen 

van (verre) familieleden om er vervolgens mee in contact te kunnen treden. Via sociale media 

kunnen verhalen gedeeld worden, maar ook foto’s en stambomen. Sociale media geven genealogen 

de kans om op een snelle manier samen te werken en kennis te delen met andere onderzoekers of 

met archieven. Bovendien kunt u via een zogeheten ‘blog’ uw verhalen met anderen delen. Een 

bekend voorbeeld is: Hoe heette Christiaan, waar een Nederlandse onderzoekster (Annemieke van 

der Vegt) op zoek gaat naar haar Afrikaanse voorvader, die eind achttiende eeuw als bediende naar 

Nederland werd meegenomen.  

 Er is veel kennis aanwezig op sociale media. Kunt u een akte niet goed lezen? Stel de vraag op 

bijvoorbeeld Facebook en binnen de kortste keren krijgt u reactie en wellicht het goede antwoord op 

uw vraag. Voor uw zoektocht naar bronnen kunt u het beste een site als Familysearch of Zoekakten 

raadplegen.  

Genealogische nieuwsgroepen op Facebook  
De bekendste Nederlandstalige groep is Genealogie/Stamboomonderzoek. Er is ook een 

nieuwsgroep voor stamboomonderzoek in Noord Brabant. Een Engelstalige groep is Dutchgenealogy. 

Sommige groepen zijn openbaar. Andere groepen zijn niet openbaar. Je kunt er gratis lid van worden 

en deelnemen aan discussies, die soms pittig, maar over het algemeen heel nuttig zijn.  

Hieronder een lijstje met links (met dank aan Fred Janssen)  

Genealogie/Stamboom onderzoek: https://www.facebook.com/groups/1409151189318611/ 

Genealogie Nederland:  https://www.facebook.com/groups/genealogiened/  

Genealogievrienden: https://www.facebook.com/groups/206121206185014/ 

StamboomVragenForum.nl: https://www.facebook.com/groups/861242410570090/  

Dutch Genealogy: https://www.facebook.com/groups/DutchGenealogy/  

https://watstaatdaer.nl/uitleg
https://www.facebook.com/groups/1409151189318611/
https://www.facebook.com/groups/genealogiened/
https://www.facebook.com/groups/206121206185014/
https://www.facebook.com/groups/861242410570090/
https://www.facebook.com/groups/DutchGenealogy/
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"Genealogy on Facebook" lijst: http://socialmediagenealogy.com/genealogy-on-facebook-list/  

Hoe heette Christiaan: https://www.facebook.com/ChristiaanvanderVegt/  

 
De NGV op Facebook  
De NGV en een aantal afdelingen hebben ook een Facebookpagina. Deze zijn via de website van de 

NGV en de betreffende afdelingen te bereiken, maar u kunt ook op Facebook zelf zoeken naar 

Facebookpagina’s van de NGV en de afdelingen van de NGV. Naast aankondigingen van 

bijeenkomsten treft u er vaak interessante nieuwtjes aan van bijvoorbeeld archieven in het 

werkgebied van de afdeling. De NGV-afdelingen beschikken dus ook over de kennis en de ervaring 

met Facebook. Hier kunt u dus ook terecht voor vragen over Facebook.  

 
Sociale media en liefhebbers van lokaal erfgoed  
Sociale media zijn bij uitstek geschikt voor het met elkaar delen van oude foto’s, oude kaarten en 

andere zaken, waar liefhebbers van lokaal erfgoed interesse in hebben. Heemkundekringen en 

historische verenigingen hebben vaak, naast een website, ook een account op sociale media zoals 

Facebook. Daarnaast zijn er tal van particulieren, die hun eigen verzameling via een Facebook pagina 

etaleren. Facebook is ook bij uitstek geschikt om vragen te stellen, zoals bijvoorbeeld: ‘Waar vind ik 

een oude kaart van plaats X?’  Of bij een oude foto met onbekende personen of met een onbekend 

voorwerp kan de vraag gesteld worden, of iemand de afgebeelde personen of het voorwerp herkent. 

Facebook is dus een bron met heel veel kennis, alleen moet je het wel aanboren.  

 
 Is Facebook veilig? We zouden bijna willen zeggen: Nee.  
Ongemerkt geef je via Facebook namelijk al snel meer privégegevens vrij aan meer mensen dan je 

zou denken. Aan de andere kant kun je daar zelf wat aan doen, zoals je Privacy-settings kritisch 

bekijken. Wil je alleen je familie alle berichten laten lezen? Wil je je verjaardag, je religieuze en 

politieke voorkeur aan iedereen kwijt? Mag iedereen je telefoonnummer weten, of je e-mailadres? 

Mag iedereen alles zien, je volgen, foto’s plaatsen (taggen) of alleen bijvoorbeeld je familie? En meer 

van dat soort vragen kun je instellen.  Vraag jezelf af, wie je vrienden zijn. Alleen familie, of ook 

mensen die je echt goed kent en bijvoorbeeld vaak spreekt. Laat alleen je familie weten dat je een 

dagje uit gaat. Plaats geen foto met het interieur van je woonkamer met die kostbare spullen op je 

kast. Ook je gedrag, je omgang met het medium kun je kritisch bekijken, om het allemaal wat veiliger 

te maken en je privacy wat te beschermen.  En klik niet zomaar op elke link die je ziet. Vooral 

advertenties zien er aantrekkelijk uit, maar er zit vaak meer achter dan je denkt. Geef geen 

persoonlijke gegevens weg aan adverteerders. Privacy en veiligheid zijn dus keuzes, die je zelf maakt. 

Tips en Truuks 
 

Genealogie en het Gooi 
 
In aansluiting op eerdere bijdragen in onze Nieuwsbrieven over websites voor Genealogie in het Gooi 
is een overzicht gemaakt, dat nu op onze website is geplaatst Klik Hier 
Het overzicht bevat eerst algemene verwijzingen voor genealogisch onderzoek en handreikingen 
voor beginners. Vervolgens wordt ingegaan op de archieven in het Gooi en websites die vooral voor 
Gooise genealogie belangrijk kunnen zijn.  
Tot slot is er een overzicht van organisaties die zich met lokale geschiedenis bezig houden, de 
Historische Kringen en de overkoepelende Stichting Tussen Vecht en Eem. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://socialmediagenealogy.com/genealogy-on-facebook-list/
https://www.facebook.com/ChristiaanvanderVegt/
https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2017/11/Gooiland-bijlage-nbr-2017-03-Overzicht-websites-voor-genealogie-in-het-Gooi.pdf
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Ledenbestand 
Per 1 maart ‘17 was het ledental 229, inclusief 11 bijkomende leden. 

Per 31 maart was dit 227, inclusief 10 bijkomende leden.  

Gegevens over de maand april zijn nog niet beschikbaar 

Mutaties:  

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onze lid 

Dhr H.L. Weener, Hilversum. 

Overgekomen van afdeling Rijnland: 
Dhr H. Spoelstra, Naarden 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Colofon 

Nederlandse Genealogische Vereniging. Opgericht 1946. 

Correspondentieadres:  NGV, Postbus 26, 1380 AA Weesp 

Bibliotheek en andere diensten: Papelaan 6, 1382 RM Weesp (openingstijden do en za 10-16 uur) 

Dit mededelingenblad wordt digitaal toegezonden aan de leden van de NGV, afdeling Gooiland en aan de leden 

van andere afdelingen, die een bijkomend lidmaatschap zijn aangegaan. Het blad verschijnt viermaal per jaar. 

 

Afdeling Gooiland. Opgericht 30 maart 1949. 

De afdeling omvat de gemeenten met de postcodes: 1200 t/m 1279, 1400 t/m 1419 en 3630 t/m 3639, 3755. 

Dit zijn de (deel)gemeenten) Hilversum, Loosdrecht, Kortenhoef, ’s-Graveland, Ankeveen, Laren, Blaricum, 

Huizen, Naarden, Bussum, Nieuwersluis, Loenen a/d Vecht, Loenersloot, Vreeland en Eemnes. 

Alle bijeenkomsten zijn in het Witte Kerkje, Kon.Wilhelminalaan 15, Naarden. 

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

 

Bestuur: 

Voorzitter: Hein vd Gun, Nooit Gedacht 79, 1398 EB Muiden,0294-263777 email voorzitter@gooiland.ngv.nl  

Secretaris: Rob Tausk, Oude Enghweg 9, 1217 JA  Hilversum, 035-5445379, email secretaris@gooiland.ngv.nl  

Penningmeester: Maarten v Mourik, Neuweg 453,  1215JC Hilversum, 035-6219269                                           

email penningmeester@gooiland.ngv.nl  

Webmaster: Ronald Kok: Kleine Drift 8, 1221 KA  Hilversum, 06-19511932, email webmaster@gooiland.ngv.nl  

Redactie Nieuwsbrief: Rob Tausk en Maarten v Mourik 

 

Kopij: Mocht u kopij willen aanleveren, dan is dat zeer welkom. Artikelen het liefst als platte tekst, dus zonder 

opmaak. Foto’s en dergelijke separaat meesturen als jpg-bestand. U kunt uw bijdrage mailen naar 

redactie@gooiland.ngv.nl  
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