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CONCEPT-JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2009 
 
Leden, bestuur en afgevaardigde 
  Op 1 december 2009 had de afdeling 321 directe en 25 bijkomende leden (was 324 resp. 25 
op 1 december 2008).  
  Na de ledenvergadering van de afdeling op 21 april 2009 bestond het bestuur uit: Toon van Gestel 
(voorzitter), Jan Waszink (secretaris), Piet Dalmaijer (penningmeester), Co van het Groenewoud, Henriëtte 
Hardeman-Emans, Astrid Magielse-Dix en Ans van der Velden-Swinkels. Afgevaardigde was Toon van 
Gestel, plaatsvervangend afgevaardigde Jan Waszink. Verder waren er twee vacatures in het bestuur. 
  Voor communicatie met de leden is er een eigen bestand van e-mailadressen, verder wordt gebruik 
gemaakt van de ledenprofielen in het bestand van de NGV. Ruim 65 % van de leden kan hiermee 
benaderd worden voor uitnodigingen ledenvergaderingen en de afdelingsnieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is 
gestart in augustus van dit jaar, inmiddels zijn er drie nummers verschenen. 
  Het bestuur kwam dit jaar zes maal bijeen. Aan de orde kwamen alle onderwerpen die in dit jaarverslag 
worden behandeld. 
 
Afdelingsbijeenkomsten 
 
1. Bijeenkomsten met voordracht 
   In Gemeenschapshuis 't Trefpunt, Belgiëplein 20 te Eindhoven, werden de volgende voordrachten 
   gehouden: 
 
Datum  Spreker       Onderwerp                             Opkomst 
13 jan. Martijn Spruit  ………………………Het digitaal archiveren van genealogische documenten ……. 51 
17 feb. René Bastiaanse …………………..Katholieke huwelijksmoraal in de eerste helft 20e eeuw 
         en discussie over Het Rijke Roomse Leven.………………….. 65 
17 mrt. Ir. R.A.J. Dix ………………………..Genealogisch onderzoek in Duitsland ………………………… 71 
12 mei. Toon van Gestel …………………...Zonen van Adam ………………………………………………… 28 
 8 sep. Hans Giesbertz …………………….Zoeken in de kadastrale leggers bij het Rijksarchief ………… 38 
13 okt. drs. Martine Zoeteman-van Pelt…  Voorouders met een academische titel ………………………. 39 
17 nov. Enrico Zuketto …………………….. Vorfahren gesucht. Verfilmd stamboomonderzoek 
           naar de familie Zuketto (Zucketto) …………………………….. 45 
  
Gemiddeld 48 bezoekers per bijeenkomst (was 50 in 2008 en 47 in 2007). Aankondigingen werden naar 
plaatselijke weekbladen en het Eindhovens Dagblad gestuurd en daarin geregeld opgenomen. 
 
 
2. Overige bijeenkomsten/activiteiten 
8 maart  Limburgse Genealogische Contactdag in Nederweert, mede georganiseerd door onze 
                         afdeling. Zie hieronder. 
22 september Inloopmiddag in 't Trefpunt. Er waren 24 deelnemers. Geraadpleegd konden worden 
                         bibliotheek en tijdschriften, CALS, PR en Info NGV en de collectie knipsels en bidprentjes, 
  waarvan momenteel de gegevens in hoog tempo in een database worden ingevoerd. 
10 oktober Excursie naar het Mosaik-Archiv in Kleve met 13 deelnemers. In drie kranten uit Kleve en 
                         omgeving heeft een verslag gestaan van dit voor de meeste deelnemers geslaagde 
                         bezoek. Er is een tijdschriftenruil met dit archief afgesproken. 
3 november Avond voor nieuwe leden in 't Trefpunt.  Zie hieronder. 
De voorbereidingen voor de Limburgse Genealogische Contactdag 2010 zijn begonnen 
 
Ledenvergaderingen van de afdeling 
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- Vergadering op 21 april in 't Trefpunt 
  Aanwezig 29 leden, het bestuur inbegrepen.  
  - De notulen van de ledenvergaderingen in 2008 werden goedgekeurd, evenals de jaarverslagen van 
    penningmeester en secretaris over 2008. 
  - De kascommissie had de boeken in orde bevonden, en het bestuur werd gedechargeerd voor het 
    gevoerde beleid. 
  - De Algemene Vergadering (AV) van de NGV op 25 april 2009. De afgevaardigde kreeg mandaat de 
    diverse verslagen van het hoofdbestuur (HB), de jaarrekening en de herbenoeming van de 
    penningmeester NGV goed te keuren. 
    Belangrijk punt was een aan alle NGV-afdelingen gerichte brief van zes verontruste NGV-leden  
    (woordvoerder Henriëtte Hardeman, hoofd NGV-PR) over de computer-gerelateerde activiteiten 
    binnen de NGV. In de brief wordt voorgesteld, al deze activiteiten onder te brengen in een dienst van 
    de vereniging en de afdeling Computergenealogie op te heffen. De mening van de afdelingen hierover 
    werd gevraagd. 
    Na discussie werd met algemene stemmen besloten, dat de afdeling KPL zich achter dit voorstel stelt,  
    met de aanbeveling, één en ander binnen een half jaar te realiseren (hetgeen is gebeurd). 
  - Afdelingsbestuur. Astrid Magielse-Dix en Ans van der Velden-Swinkels werden met algemene stemmen 
    tot bestuurslid gekozen. Ad Wijnen trad af als bestuurslid en Jan Waszink (secretaris, aftredend) werd  
    herkozen. 
  - Kascommissie. Aftredend was Henny de Pée, aanblijvend Ger Kleinbergen. Gekozen werden Lisette 
    van Corven als lid en Ruud Gilin als reservelid. 
  - Afgevaardigden. Toon van Gestel werd gekozen als afgevaardigde en Jan Waszink als plaatsvervanger. 
 
- Korte vergadering op 17 november in 't Trefpunt 
  Aanwezig 45 leden, het bestuur inbegrepen. 
  Begroting KPL. De begroting voor 2010 werd goedgekeurd.  
  De Algemene Vergadering (AV) van de NGV op 28 november 2009. 
  - De begroting NGV voor 2010: er is een tekort voorzien; een contributieverhoging is in 2010 niet  
    nodig, maar zal dat daarna wel zijn. Uit de vergadering werd een slordigheidje gesignaleerd. Bij 
    stemming keurde deze vergadering (KPL) echter, met drie onthoudingen, de begroting goed. 
  - Aan de leden is voorgelegd een verslag van het hoofdbestuur over de reorganisatie van de 
    computeractiviteiten en voorts het rapport van de Denktank over de toekomst van de NGV. Te 
    bespreken op de volgende ledenvergadering. 
  De afgevaardigde kreeg mandaat, het verslag van de vorige AV, de begroting NGV voor 2010 en 
  de benoeming van twee leden van het HB goed te keuren. 
 
Afdelingsafgevaardigde (Toon van Gestel, plaatsvervanger Jan Waszink) 
  Algemene Vergadering NGV op 25 april (zie hierbij vergadering KPL 21 april).  
  - Mevrouw Greveling, die al jaren op uitmuntende wijze de ledenadministratie beheert, werd benoemd tot 
    erelid van de NGV. 

- Ingebracht werd de hierboven genoemde brief van zes verontruste (prominente) leden met een voorstel 
  tot reorganisatie van de computer-gerelateerde activiteiten, toegelicht door Henriëtte Hardeman.    
  Ondanks haar duidelijke en goed onderbouwde betoog kwam er geen zinnige discussie en werd er 
  geen besluit genomen. KPL steunde het voorstel. 

  - De jaarverslagen van penningmeester en secretaris werden goedgekeurd, de penningmeester werd 
    herkozen en één lid van het HB trad af. 
  - De Denktank over de toekomst van de NGV presenteerde een tussentijdse rapportage, die nog geen 
    duidelijke discussiepunten opleverde.  
 
  Algemene Vergadering NGV op 28 november (zie hierbij vergadering KPL 17 november).  
  - Mededelingen HB. 
        - Het voorzittersoverleg wordt weer gestart. 
        - De jaarlijkse Genealogische dagen zullen gehouden worden in Nijmegen in 2010, in Utrecht 
          in 2011 en in Maastricht in 2012. 
        - De afdeling IJssellanden wordt helaas opgeheven. 
        - De afdeling Computergenealogie is opgeheven en de computer-gerelateerde activiteiten worden  
          gereorganiseerd, zie hieronder. 
        - De Denktank Toekomst NGV heeft zijn rapport gepresenteerd. Discussie nadat eenieder hierover 
          heeft nagedacht.  
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Vervolg punt AV 28-11 

  - Computergenealogie. Jan Netelbeek presenteerde het volgende voorstel voor het regelen van 
    de activiteiten: 
        - De IT-groep regelt alle technische zaken betreffende websites, bronnen op Internet en profielen. 
        - De Webredactie verzorgt de inhoud van de centrale website en de NGV-nieuwsbrief. 
        - De Dienst Computer en Genealogie verzorgt publicaties, promotie en distributie Gens Data Pro 
          en voorts de helpdesk. Voor al deze activiteiten zijn nog vrijwilligers nodig. 
    De vergadering ging met dit voorstel accoord.  
  - Samenstelling bestuur. De heren Netelbeek en Rengers werden gekozen tot lid van het HB. 
  - Begroting 2010. De afdeling Utrecht ging niet accoord. De begroting werd bij handopsteken 
    goedgekeurd.  
 
Mededelingenblad 
- Redactie. Ook dit jaar bestond de redactie uit Henk Unij, Ger Kleinbergen, Hugo Schaap en eindredacteur 
 Toon van Gestel. Door omstandigheden was de redactie dit jaar vaak niet voltallig. Het ziet er naar uit, dat 
  het komende jaar een nieuwe eindredacteur zal aantreden. Ter voorbereiding van de ‘wisseling van de 
  wacht’ hebben de blijvende redacteuren een taakomschrijving gemaakt. Het afdelingsbestuur is straks 
  onbedoeld niet meer in de redactie vertegenwoordigd. Het afgelopen jaar bedroeg het aantal pagina’s 
  steeds 28. Steeds vaker wordt ons blad geïllustreerd.  
- Verzending (Richard de Grood, Henriëtte Hardeman-Emans) 
  Dit werk in een duobaan bevalt zeer goed ! 
  Er is deze zomer een onderzoekje gedaan of er een goedkopere bezorgdienst gevonden kon 
  worden. De conclusie was, dat we voor ons soort verzendingen het beste bij TNT kunnen blijven.   
 
Publiciteit (Henriëtte Hardeman-Emans, Astrid Magielse-Dix) 
De werkgroep PR zorgt op iedere afdelingsavond voor de informatietafels met gratis folders, stukken ter 
inzage en artikelen te koop. Naast de presentielijst liggen ook dubbele bidprentjes en krantenknipsels, vaak 
ook boeken en tijdschriften, die men gratis kan meenemen.  
De afdeling was met een stand aanwezig op de volgende evenementen: 
   - op 15 februari op de Zuid-Brabantdag van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde in 
     Oostmalle (België). Zie hieronder bij DNA-project; 
   - op 8 maart op de Genealogische Dag in Nederweert, zie ook hieronder; 
   - op 26 april op een activiteitenbeurs van de Katholieke Bond van Ouderen te Best; 
   - en op 22 november op de genealogische ontmoetingsdag van de vzw Erfgoed Lommel, België. 
Op 16 maart hielden Toon van Gestel, Henriëtte Hardeman en Ad Wijnen een lezing "Genealogie en 
Internet" voor de Vereniging van Philips Gepensioneerden te Eindhoven en (op dezelfde dag) voor de 
heemkundekring te Bavel. 
 
Werkgroep nieuwe leden (Henriëtte Hardeman-Emans) 
Afgelopen jaar zijn er 29 nieuwe leden bij de afdeling gekomen. 
Zij hebben, naast het welkomstpakket van de landelijke NGV, ook het welkomstpakket van onze afdeling 
per post thuisgestuurd gekregen. 
Veel hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zich voor te stellen in ons afdelingsblad. 
Op 3 november was er een speciale avond voor de nieuwe leden. Van de 29 waren er 10 aanwezig, naast 
de bestuursleden. Eenieder gaf een beknopt overzicht van zijn/haar genealogische activiteiten, waarna de 
NGV-website werd gedemonstreerd. Eén en ander leidde tot geanimeerde discussies, het zo gewenste 
"onderling contact" kwam vlot tot stand. 
. 
Website. (Henriëtte Hardeman-Emans, Antony Heywood) 
Er zijn kleine correcties aangebracht in de algemene info op onze afdelingswebsite. 
Er is gepoogd steeds voor nieuws te zorgen. De agenda van genealogische activiteiten in de omgeving is 
uitgebreid. 
De afdelingswebsite is nog altijd voor verbetering vatbaar. Er wordt nog continu aan gewerkt. 
De landelijke website heeft heel veel nieuwe functies en mogelijkheden gekregen. 
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Bibliotheek (Co van het Groenewoud, Lisette van Corven) 
In het verslagjaar is het boekenbestand aanzienlijk uitgebreid. Het aantal titels groeide van 526 naar 556. 
Een groot deel van de uitbreiding werd bekostigd uit een door de afdeling beschikbaar gesteld budget. 
Evenals voorgaande jaren kwamen er boeken en cd’s voort uit schenkingen, waarvoor we de gevers 
hartelijk danken.  
In het najaar is een catalogus uitgegeven, waarin de bestandswijziging is verwerkt.  
Uit het aantal uitleningen - 166 -  blijkt dat bibliotheek zich in een toenemende belangstelling mag 
verheugen. 
 
Uitleen tijdschriften (Hans Schippers)  
De tijdschriftenuitleen was dit jaar op alle dinsdagavond-bijeenkomsten present. 
Er is in 2009 een heemkundetijdschrift aan toegevoegd, Heemkronyk (Heeze, Leende en Zesgehuchten) 
zodat er nu voor uitleen beschikbaar is: 
30 tijdschriften van NGV afdelingen, 
18 tijdschriften uitgegeven door heemkundige verenigingen in omgeving Kempen- en Peelland. 
4 diverse genealogische tijdschriften. 
Het aantal uitleningen is ook dit jaar weer afgenomen. 
Toch wordt van de mogelijkheid de tijdschriften op de bijeenkomsten in te zien, redelijk gebruik gemaakt. 
 
Werkgroep Knipseldienst KPL (Piet van den Bemt, Astrid Magielse-Dix, Ans v.d. Velden-Swinkels) 
De werkgroep is nog steeds druk bezig. Intussen zijn er al zo’n 28.000 knipsels ingevoerd, waaronder ca 
15.000 overlijdensberichten, ca 1000 rouwbrieven, bijna 10.000 bidprentjes en ca 2000 familieberichten 
(zoals; geboorteberichten, huwelijksaankondigingen, dankbetuigingen etc.). 
Om enig idee te krijgen over bovenstaande hoeveelheden: met de knipsels zijn we begonnen 
met de letter G en met de bidprentjes zijn we bezig met de letter I. Regelmatig 
krijgen we nieuwe berichten, o.a. uit de regio Zuid-Limburg, omgeving Den Bosch-Oss-Veghel, Helmond- 
Deurne.Sinds kort worden ook de berichten uit het Eindhovens Dagblad geknipt. 
  
Contactdienst, CALS (Wim van Stek) 
De gegevens van de contactdienst werden dit jaar op de avonden van de ledenbijeenkomsten nauwelijks 
geraadpleegd. Het is hier niet bekend hoeveel maal de gegevens van de contactdienst zijn geraadpleegd 
via http://contactdienst.ngv.nl/  ofwel via de verwijzing naar de contactdienst op http://www.ngv.nl/ 
Met de enorme ontwikkeling van internet de laatste jaren zijn er tegenwoordig natuurlijk veel meer 
mogelijkheden genealogische informatie te vinden en om met andere genealogen in contact te komen. 
 
Computergenealogie (Wim van Stek, Johan van Hassel) 
GensDataPro. Op de meeste ledenbijeenkomsten van de afdeling kan hulp bij en informatie over het 
programma GensDataPro worden gegeven door een lid van de NGV Dienst Ondersteuning en Presentatie 
voor Computer Genealogen. Voor informatie zie ook http://gensdatapro.ngv.nl/ ofwel via een verwijzing 
naar GensDataPro op http://www.ngv.nl/ 
HCC!zob. De afdeling werkt samen met de werkgroep Computergenealogie van de Hobby Computer Club, 
afdeling Zuidoost-Brabant; de contacten verlopen tot volle tevredenheid aan beide kanten. Onze leden 
hebben toegang op de maandelijkse inloopmiddagen van deze werkgroep, die gehouden worden in 
buurthuis Het Slot in Veldhoven. Ook is er een helpdesk voor genealogische vragen: 
genealogie@hcczob.nl.  
 
Werkgroep Zuidoost-Brabant (Henny de Ruijter, Ad Wijnen en Toon van Gestel) 
Bij deze werkgroep zijn geen nieuwe ontwikkelingen. 
 
DNA-project oud hertogdom Brabant (Ad Wijnen, Co van het Groenewoud) 
Om meer kennis over de herkomst van de Brabanders te verkrijgen, is in alle delen van het oude 
hertogdom Brabant in het huidige Nederland en België DNA-onderzoek, gekoppeld aan genealogisch 
onderzoek, verricht.  
Het project is officieel aangevangen op 15 februari 2009, op een ontmoetingsdag van de Vlaamse 
Vereniging voor Familiekunde (VVF) Oostmalle (Belgie) en loopt door tot 2011. Onze voorzitter, Toon van 
Gestel, hield op die ontmoetingsdag de hoofdvoordracht "Genetische Genealogie". 
Het totale project omvat eigenlijk twee projecten, t.w.: 
 a. een project op basis van genetisch-genealogisch onderzoek, met 37-merkers van het DNA, om de 
 herkomst van de Brabanders na te gaan en verwantschappen vast te stellen, en 
 b. het internationale Genographic Project, met 12-merkers van het DNA, om de menselijke  
 migratiestromen vanuit de bakermat Afrika op wereldschaal nader te bestuderen. 

http://contactdienst.ngv.nl/
http://www.ngv.nl/
http://gensdatapro.ngv.nl/
http://www.ngv.nl/
mailto:genealogie@hcczob.nl
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Aan het project, een initiatief van de VVF afdeling Antwerpen, konden in totaal 500 personen deelnemen, 
waarvan 110 uit Noord-Brabant.  
Door een publiciteitscampagne, bestaande uit een uitgebreid artikel in het Eindhovens Dagblad en 
interviews met Omroep Brabant en Brabant 10, heeft de afdeling Kempen- en Peelland een zeer groot 
aantal leden en niet-leden voor dit project kunnen interesseren.  
Op 9 december 2009 zijn in Breda de eerste resultaten van het onderzoek aan de Noordbrabantse 
deelnemers gepresenteerd.  
 
Limburgse Genealogische Contactdag (voor KPL Vincent Evers en Toon van Gestel) 
Op 8 maart is in de Pinnenhof in Nederweert de contactdag gehouden. De organisatie was in handen van 
het Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig Genootschap, de Heemkundevereniging Nederweert en 
onze afdeling. De heemkundevereniging Budel nam intensief deel aan de voorbereiding zonder (financiele) 
verantwoordelijkheid te dragen. De dag werd goed bezocht, de NGV was zichtbaar aanwezig, nuttige 
contacten werden onderhouden en gelegd, en de banden met de mede organisatoren werden verstevigd. 
En het belangrijkste: de genealogiebeoefening in Nederweert kreeg in een nieuwe impuls. Financieel 
leverde deze dag een kleine winst op.   
 
 
 
Eindhoven, december 2009  
Ter goedkeuring voor te leggen aan ledenvergadering KPL in april 2010 
 
 
 
J.H. Waszink, secretaris NGV-KPL 
 
 
Voor accoord 
 
 
 
A.W.J.M. van Gestel, voorzitter NGV-KPL 
 


