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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2010 
 
 
Leden, bestuur en afgevaardigde 
 
Per 1 december 2010 bedroeg het aantal leden 326 (321), plus 26 (25) bijkomende leden.  
De tussen ( ) geplaatste aantallen hebben betrekking op 1 december 2009. 
Na de ledenvergadering van de afdeling op 9 november 2010 bestond het bestuur uit: Anton Neggers 
(voorzitter), Marie-Louise van Wijk - van Duurling (secretaris), Martien van de Donk (penningmeester), 
Co van het Groenewoud, Richard de Grood, Henriëtte Hardeman - Emans, Astrid Magielse - Dix, Ans 
van der Velden - Swinkels. Afgevaardigde was Jan Waszink, plaatsvervangend afgevaardigde 
Jacques Schouten.  Verder was er één vacature in het bestuur. 
Via het profielen- en e-mailadressenbestand zijn 6 afdelingsnieuwsbrieven (maart, april, mei, 
september, oktober en december) en 2 uitnodigingen voor de ledenvergaderingen (april en november) 
aan de leden verstuurd. 
Het bestuur kwam dit jaar zeven 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 

12 jan. R.A.J. Dix Voorbij de DTB, naar de Middeleeuwen. 61 

 9 feb. Johan van Hassel Aldfaer, het gratis alternatief. 64 

 9 mrt. Henri van Rijn Het leven van de armsten in Europa vanaf de 
Middeleeuwen tot heden. 

51 

11 mei Jolanda van den Akker 
en Frank van der 
Maden 

Ontdek de visuele rijkdom van het Brabantse 
verleden: de Film- en Fotobank Noord Brabant. 

32 

14 sept. Jan van Schagen De geschiedenis van armoede en 
armoedebestrijding in de stad Eindhoven en de 
randdorpen. 

44 

12 okt. Klaasje Douma De strijd om de tienden van Heeze en Leende 35 

 9 nov. Cor de Graaf Gens Nostra voor en door de leden 34 

 
Gemiddeld 46 bezoekers per bijeenkomst (was 48 in 2009 en 50 in 2008). Aankondigingen werden 
naar plaatselijke weekbladen en het Eindhovens Dagblad gestuurd en daarin geregeld opgenomen. 
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2. Overige bijeenkomsten/activiteiten 
 
23 januari Excursie naar het NGV Verenigingscentrum in Weesp: ca 6 deelnemers 
22 juni   Lezing met excursie naar het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven: ca 15  
  deelnemers 
2 november Avond voor nieuwe leden in 't Trefpunt.  Zie hieronder. 
11december   Inloopmiddag in ’t Trefpunt. Er waren 19 deelnemers. Geraadpleegd konden worden 
                         bibliotheek en tijdschriften, CALS, PR en Info NGV  
 
Ledenvergaderingen van de afdeling 
 
Vergadering op 13 april 2010 in 't Trefpunt 
 
Aanwezig 30 leden, het bestuur inbegrepen. De waarnemend voorzitter, Henriëtte Hardeman, zat de 
vergadering voor, omdat Toon van Gestel om persoonlijke redenen op deze avond aftrad als 
afdelingsvoorzitter. Tegelijkertijd stopte deze ook met zijn rol als afgevaardigde.  
- De notulen van de ledenvergaderingen in 2009 werden goedgekeurd, evenals de jaarverslagen 

van penningmeester en secretaris over 2009. 
- De kascommissie had de boeken in orde bevonden, en het bestuur werd gedechargeerd voor het 
- gevoerde beleid. 
- Afdelingsbestuur: Piet Dalmaijer, penningmeester, had zich niet meer herkiesbaar gesteld. 

Martien van de Donk, werd met algemene stemmen tot zijn opvolger gekozen. Co van het 
Groenewoud werd herkozen. Voorts werd Richard de Grood tot bestuurslid gekozen. Er was nu 
nog een vacature voor de voorzitter en één voor een bestuurslid. 

- Verkiezing kascommissie: Ruud Gilin werd gekozen als lid en Henny de Pée als plaatsvervangend 
lid. 

- Verkiezing afgevaardigden: Jan Waszink werd gekozen tot afgevaardigde en Jacques Schouten 
tot plaatsvervangend afgevaardigde. 

- Algemene Vergadering (AV) van de NGV op 24 april 2010: De afgevaardigde kreeg mandaat om 
namens de afdeling een stem uit te brengen over de diverse stukken. Met name het stuk “NGV op 
weg naar 2020” wordt besproken. De formulering van dit stuk was zeer algemeen gehouden, 
waardoor er niets tegen leek, dit alles te onderschrijven. Anderzijds bood het stuk weinig concrete 
en haalbare doelstellingen. Al met al kreeg de afgevaardigde mandaat het stuk goed te keuren en 
verder naar bevind van zaken te handelen. 

- Huldiging Piet Dalmaijer: Piet Dalmaijer, die na 15 jaar penningmeesterschap zijn functie 
neerlegde, werd namens het gemeentebestuur toegesproken door mevrouw Mittendorf, 
wethouder van Eindhoven, die hem de vrijwilligerspenning van de gemeente Eindhoven 
overhandigde voor zijn inzet voor de N.G.V. en voor veel andere instanties 

 
Korte vergadering op 9 november 2010 in 't Trefpunt 
 
Aanwezig 34 leden, het bestuur inbegrepen. 
- Afdelingsbestuur: Anton Neggers werd gekozen als voorzitter en Marie-Louise van Wijk - van 

Duurling als secretaris. Met dank aan Toon van Gestel en Jan Waszink voor hun inzet gedurende 
vele jaren.  

- Afdelingsbegroting: De begroting voor 2011 van de afdeling werd unaniem goedgekeurd onder 
voorbehoud van de goedkeuring van de landelijke begroting, met verhoging van de contributie van 
36 tot 39 euro.  

- Algemene Vergadering (AV) van de NGV op 27 november 2010: De landelijke begroting voor 
2011 kreeg na enige discussie de goedkeuring van een meerderheid van de aanwezigen, met 
daarbij de opdracht aan de afgevaardigde, Jan Waszink, om een motie in te dienen om kritisch te 
gaan bekijken hoe zeker te stellen dat de gelden evenwichtig over de afdelingen verdeeld worden. 
De afgevaardigde kreeg verder van de vergadering het mandaat om namens onze afdeling te 
beslissen op de rapportage “NGV op weg naar 2020” en op de overige agendapunten van die 
vergadering. 

- Huldiging; de voorzitter van de NGV, Hr. R. Vennik reikte de gouden NGV speld uit aan Toon van 
Gestel, en de zilveren speld aan Jan Waszink en Piet Dalmaijer.  

 
Afdelingsafgevaardigde (Jan Waszink, plaatsvervanger Jack Schouten) 
Algemene Vergadering NGV op 24 april 2010. 



 
- Mededelingen. Er is een samenwerkingsverband opgezet met de vereniging voor joodse 

genealogie "Amutat Akevoth", die een grote hoeveelheid documentatie en een website beheert, 
en onzeker is over zijn voortbestaan op lange termijn. De bedoeling is dat deze database en de 
website door de NGV worden overgenomen. Er zijn inleidende besprekingen gevoerd met de 
Hobby Computer Club (HCC), sectie Genealogie, over samenwerking (onze afdeling heeft al 
enige tijd een uitstekende samenwerking met HCC-ZO-Brabant). 

- In opbouw is een website "Wie Was Wie", die GenLias gaat vervangen als portaal voor archieven 
e.d. in Nederland. Waarschijnlijk gaat de NGV hieraan meedoen. 

- Administratie. De gebruikelijke jaarverslagen en notulen werden goedgekeurd. 
- Toekomstplannen. Er werd een stuurgroep ingesteld voor de uitvoering van het actieplan "NGV op 

weg naar 2020".  
 
Algemene Vergadering NGV op 27 november 2010 
 
- Mededelingen. De opkomst op de afdelingsbijeenkomsten is in het algemeen aan het oplopen. 

Jubilea van de afdelingen Nijmegen en Rijnland zijn goed verlopen en de Genealogische Dag 
2011 in Utrecht is in voorbereiding. Veel zilveren en gouden spelden zijn uitgereikt. 

- Werkgroepen e.d. Formeel bekrachtigd werd de oprichting van: de Dienst "Ondersteuning en 
Presentatie voor Computergenealogen", de werkgroepen IT en Webredactie (voortzetting van het 
werk van de opgeheven afdeling Computergenealogie) en van de werkgroep Akevoth (zie boven). 

- Begroting NGV 2011. Het hoofdbestuur stelde een contributieverhoging voor van 36 naar 39 euro. 
Op de recente afdelingsvergadering KPL vond men, dat onvoldoende duidelijk werd gemaakt 
waarom bij sommige afdelingen de begrotingen voor 2011 stijgen ten opzichte van de getallen 
voor 2009 en/of de prognose voor 2010; de vraag kwam op, of die contributieverhoging misschien 
nodig was om onevenredige verhoging van de uitgaven van enkele afdelingen te bekostigen. 
Daarom heeft afgevaardigde KPL, in opdracht van de afdelingsvergadering, op deze AV 
voorgesteld een commissie te formeren, bestaande uit een penningmeester van het hoofdbestuur 
(HB) en enkele afdelingspenningmeesters, die dan de begroting kritisch gaat bekijken. Een 
soortgelijk voorstel kwam van de afdeling Kennemerland. Verder had de afdeling Utrecht reeds 
per brief voorgesteld het penningmeesteroverleg te hervatten. Antwoord van het HB was, dat er 
vroeger regelmatig een penningmeesteroverleg is geweest (vergelijkbaar met die commissie), en 
dat dit gestaakt is door gebrek aan belangstelling bij de afdelingspenningmeesters; maar dat het 
HB dit overleg graag weer wil invoeren. Het is dus zaak het HB hieraan te houden. 

- Uiteindelijk werd de begroting, gebaseerd op de verhoogde contributie, goedgekeurd.  
- Stuurgroep "NGV op weg naar 2020". De eerste rapportage werd van commentaar voorzien. 
 
 
Mededelingenblad 
 
- Redactie. Het afgelopen jaar bestond de redactie uit Ger Kleinbergen, Theo van Rooijen, Hugo 

Schaap en Henk Unij. Nieuw is Theo van Rooijen die onder meer het taalkundig werk verzorgt en 
de rubriek: 'Wat is Paleografie?' redigeert. In totaal bestond het Mededelingenblad in 2010 uit 120 
pagina's.  De redactie is voor elk nummer telkens twee keer bij elkaar gekomen. Na verschijnen 
van elk nummer heeft er een evaluatievergadering plaatsgevonden. De redactie, met steun van de 
nieuwe voorzitter Anton Neggers, heeft ook een aantal nieuwe rubrieken geïntroduceerd. Zoals 
'Het fotobidprentje van...', 'Niets Nieuws Onder De Zon' en 'Wat is Paleografie?' De achterliggende 
gedachte is dat de redactie meer genealogische onderwerpen wil opnemen in het 
Mededelingenblad en wat minder nieuwsfeiten. Hiervoor is het internet steeds meer een 
geschikter medium. 
De redactie wil in 2011 een 2e kwartierstatenboek uitgeven en heeft daartoe geregeld een oproep 
in het blad geplaatst. 

- Verzending De distributie van het blad gebeurde wederom in duo-baan door Richard de Grood en 
Henriëtte Hardeman-Emans. Dat gaf maximale flexibiliteit en zekerheid.  

     
 



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.  
Er is een herdruk gekomen van het Migratieboek. 
De afdeling was present bij en of organiseerde de volgende evenementen: 
 
 

16 jan. genealogisch spreekuur in de bibliotheek in Veldhoven, i.s.m. HCCgenealogie 

23 jan. excursie naar het Verenigingscentrum in Weesp. 

23 mrt informatieve bedankavond voor alle medewerkers van onze afdeling 

17 apr. genealogisch spreekuur in de bibliotheek in Veldhoven,i.s.m. HCCgenealogie 

22 juni excursie naar het RHCE 

18 aug. genealogisch info op de culturele dag van de KBO in Koningshof 

15 t/m 19 
sept. 

hulp bij de 50 plus beurs in de jaarbeurs in Utrecht 

6 nov. op de Genealogische Ontmoetingsdag in Hamont Achel, met 27 infostands uit het 
grensgebied 

21 nov. op de Genealogische Ontmoetingsdag in Lommel ,van de werkgroep 
“Familiekunde  Erfgoed Lommel” 

 
 
 
Werkgroep nieuwe leden (Henriëtte Hardeman-Emans) 
 
Afgelopen jaar zijn er 27 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. 
Velen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zich voor te stellen in ons afdelingsblad. 
Op 2 november was er een speciale avond voor de nieuwe leden. Van de 27 waren er 11 aanwezig, 
naast de bestuursleden. Er waren ook twee leden van de afdeling Den Bosch - Tilburg komen kijken. 
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 informatie op onze afdelingswebsite. Er is 
getracht 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. We staan open voor al uw suggesties en verbeteringen. De landelijke website heeft heel veel 
nieuwe functies en mogelijkheden gekregen. 
 
 
Bibliotheek (Co van het Groenewoud, Lisette van Corven) 
 
In het verslagjaar is het boekenbestand wederom in belangrijke mate uitgebreid. Het aantal titels 
groeide van 556 naar 573. Het aantal cd’s/dvd’s nam toe van 47 naar 49. 
De uitbreiding kon, evenals voorgaande jaren, worden gerealiseerd op grond van een door de afdeling 
beschikbaar gesteld budget. Tevens kwamen er door enkele schenkingen boeken en een cd bij, 
waarvoor we de gevers hartelijk danken. In het najaar is een nieuwe catalogus uitgegeven, waarin de 
wijzigingen in het bestand zijn verwerkt. Het aantal uitleningen bedroeg 147.  
In het ‘Mededelingenblad’ van de afdeling is een twaalftal nieuwe en ‘oudere’ boeken besproken. 
 
 



Uitleen tijdschriften (Hans Schippers)  
 
Alle dinsdagavond -bijeenkomsten was de tijdschriften-uitleen present. Voor uitleen waren 
beschikbaar: 
- 30 tijdschriften van NGV afdelingen (aantal ongewijzigd). 
- 18 uitgaven van heemkundige verenigingen in omgeving Kempen- en Peelland. (aantal  
 ongewijzigd) 
- 6 diverse genealogische tijdschriften (2 stuks nieuw) 
 
Het aantal “diverse tijdschriften” is het afgelopen jaar uitgebreid met: 
- 987- De Rode Leeuw (uitgaven van de Contactorgaan van VVV-Limburg (B))  en  
- 988- Mosaik (uitgaven van Familienkundliche Vereinigung fur das Klever land e.V. (D)) 

zodat het totaal “diverse tijdschriften” nu op 6 komt. 
De belangstelling voor de uitleen zou best wat groter  mogen zijn. 

 
Werkgroep Knipseldienst KPL (Piet van den Bemt, Ans v.d. Velden-Swinkels) 
 
Onlangs hebben we een mijlpaal bereikt: de 25.000e overlijdensadvertentie is ingevoerd. Bij de 
bidprentjes naderen we de 20.000. Een groot deel van de ingevoerde knipsels is inmiddels gescand 
en bewerkt. Het ontwerp van de databases, benodigd om de scans op internet te krijgen, vordert. 
Vermoedelijk zullen de eerste resultaten binnen enkele maanden op internet te zien zijn. 
  
Contactdienst, CALS (Wim van Stek) 
 
De gegevens van de contactdienst werden dit jaar op de avonden van de ledenbijeenkomsten 
nauwelijks geraadpleegd. Toch worden tweemaal per jaar de bijgewerkte gegevens rond gezonden 
De  gegevens van de contactdienst worden veelvuldig geraadpleegd via http://contactdienst.ngv.nl/ 
ofwel via de verwijzing naar de contactdienst op http://www.ngv.nl/ 
 
GensDataPro  (Wim van Stek ) 
 
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. Hiervan wordt veel gebruik gemaakt. Er werden meermalen telefonisch 
vragen gesteld, maar de meeste waren niet nodig indien de beschrijving en de help functies van het 
programma waren geraadpleegd. Ook werd meegewerkt aan het bemannen van de NGV stand op de 
50+ Beurs in september in Utrecht. Voor informatie over GensdataPro zie ook: 
http://gensdatapro.ngv.nl/ ofwel via een verwijzing naar GensDataPro op http://www.ngv.nl/   Op 
http://gensdatapro.ngv.nl  is met doorklikken naar helpdesk het e-mail adres en een lijstje van 
helpdesk medewerkers met telefoon nummer te vinden. 
 
Computergenealogie (Johan van Hassel) 
 
- Inloopavond: elke maand, behalve juli en augustus, inloopavond van HCC! - zob waarbij de 

werkgroep computergenealogie aanwezig was voor het geven van directe hulp. 
- Nieuwsbrief ca 10 keer in 2010, rondgestuurd vanuit de werkgroep Computergenealogie van 

HCC!zob. Deze nieuwsbrief telt ca. 50 abonnees, waaronder NGV leden. 
- Lezingen: vanuit HCC!zob / computergenealogie heeft Johan van Hassel lezingen gegeven voor 

de NGV afdelingen Kempen en Peelland (9 feb), Kennemerland (24 maart), en Betuwe /Tiel (16 
nov.).     

- Diverse activiteiten: deelname aan HCC! Helpdesk Tongelre (maart, juni),  50+ beurs Utrecht, 
(nov)., Genealogiecafé Eindhoven (okt. en dec.). En Workshop Aldfaer Eindhoven (nov.). 

- Stamboomcafé : 16 januari, 17 april en 16 oktober in de Openbare Bibliotheek Veldhoven  
- 3 februari 2010 en 8 december 2010  les verzorgd in de beginnerscursus van het Regionaal 

Historisch Centrum Eindhoven. Onderwerp: Het kiezen van een computergenealogie - 
programma, en uitwerking met Aldfaer als voorbeeld. 

- Radio interview op Omroep Brabant samen met Henriëtte Hardeman (9 april). 
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Werkgroep Zuidoost-Brabant (Henny de Ruijter) 
 
Als gevolg van ziekte waren er bij deze werkgroep geen nieuwe ontwikkelingen. Wel werd door Henny 
de Ruijter op de achtergrond” gewerkt aan gegevens verzamelen ZO -Brabant.  
 
 
DNA-project oud hertogdom Brabant (Ad Wijnen, Co van het Groenewoud) 
 
Om meer kennis over de herkomst van de Brabanders te verkrijgen, is in het gebied van voormalig 
Oud - Hertogdom Brabant, gelegen in het huidige Nederland en België, een DNA-onderzoek verricht. 
Dit onderzoek werd gekoppeld aan genealogisch onderzoek. 
Het totale project omvat twee projecten, t.w.: 

a. Genetisch -genealogisch onderzoek, met 37-merkers van het DNA Y-chromosoom, om de 
herkomst van de Brabanders na te gaan en mogelijke verwantschap vast te stellen; 

b. het internationale Genographic Project, met 12-merkers van het mt -DNA, om de menselijke 
migratiestromen vanuit de bakermat Afrika op wereldschaal nader te bestuderen. 

Het project is in februari 2009 gestart en is in de tweede helft van 2010 afgerond met de publicatie van 
het boek DNA BRABANT. 
Door de projectleiders is ook dankbaar gebruik gemaakt van de kennis, die aanwezig was uit een 
eerder project, bij Toon van Gestel, NVG afdeling Kempen- en Peelland. 
Aan het project namen in totaal 477 personen deel, waarvan 130 deelnemers uit Noord-Brabant. 
Op 9 december werden in Breda de resultaten uit het boek voor de Noord-Brabantse deelnemers 
toegelicht. 
  
 
Limburgse Genealogische Contactdag (voor KPL Vincent Evers en Astrid Magielse - Dix) 
 
De voorbereidingen voor de tiende Limburgse Genealogische Dag op 20 maart 2011 werden in 2010 
gestart. Deze tiende dag zal dan tevens de eerste Inter-Limburgse Genealogische Dag zijn. Naast de 
bekende organiserende verenigingen, de Nederlandse Genealogische Vereniging (afdelingen Zuid -
Limburg en Kempen en Peelland) en de Sectie Genealogie van het Limburgs Geschied- en 
Oudheidkundig Genootschap (LGOG) zal namelijk voor de eerste keer Belgische afdeling van 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) Limburg deelnemen aan de organisatie.   
Ook zal op deze dag voor de derde keer de Limburgse Genealogische Prijs worden uitgereikt.  
 
 
 
Eindhoven, december 2010; Ter goedkeuring voor te leggen aan ledenvergadering KPL in april 2011 
 
 
 
 
R.T.C. de Grood, 2e secretaris NGV-KPL 
 
 
 
 
Voor akkoord 
 
 

 
 
A.C.M. Neggers, voorzitter NGV-KPL 

 

 
 
 


