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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2011 

 

 

Leden, bestuur en afgevaardigde 

Per 1 december 2011 bedroeg het aantal leden 319 (326) plus 25 (26) bijkomende leden. 

De tussen ( ) geplaatste aantallen hebben betrekking op de stand van 1 december 2010. 

In 2011 waren er geen mutaties in het bestuur en dat bestaat per eind 2011 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 is 

Anton Neggers, plaatsvervangende afgevaardigden Marie-Louise van Wijk-van Duurling 

en Richard de Grood. Verder is er één vacature in het bestuur. 

Via het profielen- en e-mailadressenbestand zijn 3 afdelingsnieuwsbrieven (maart, 

augustus en oktober) 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. 

Vermeld kan worden dat, ter gelegenheid van Koninginnedag 2011, de penningmeester 

van de afdeling, Martien van de Donk, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau 

voor zijn inzet voor de samenleving.  

 

 

Afdelingsbijeenkomsten 

 

1. Bijeenkomsten met voordracht 

In Gemeenschapshuis 't Trefpunt, Belgiëplein 20, Eindhoven, werden de volgende 

voordrachten gehouden: 

 

datum lezing spreker leden Geen 

lid 

totaal 

11 jan. Levend erfgoed: de betekenis 

van stamboomonderzoek 

voor de lokale en regionale 

geschiedenis 

 

Anton 

Neggers 

41 8 49 

8 feb. Computergenealogie in alle 

facetten 

 

Bas Wilschut  51  10  61  

15 mrt.  De Valkuil van 

Naamsverandering  

 

Mr. A. 

Verouden  

51  10  61  

12 apr. Ledenvergadering 

 

- 21  21 
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10 mei Koorts en honger 

 

Hans v.d. 

Broek 

30 6 36 

13 sept. DNA in de genealogie 

 

Robert 

Philippo 

32 3 35 

11 okt. Hannekemaaiers en andere 

Hollandgangers 

 

Jos 

Kaldenbach 

31 4 35 

15 nov.  Amerikaanse familieleden 

gevonden ..en dan? 

 

Patries Boon 38 1 39 

 

 

Gemiddeld 42 bezoekers per bijeenkomst (was 48 in 2010, 48 in 2009, en 50 in 2008). 

Aankondigingen werden naar de plaatselijke weekbladen en het Eindhovens dagblad 

gestuurd en daarin geregeld opgenomen. 

 

2. Overige bijeenkomsten/activiteiten 

 

datum Activiteit Aantal aanwezigen/ deelnemers 

12 apr. Ledenvergadering 21 

17 sept Excursie Koninklijke Bibliotheek 9 

1 nov. Bijeenkomst nieuwe leden 13 

15 nov. Ledenvergadering 30 

10 dec. Inloopmiddag 35 (31 leden, 4 gasten) 

 

 

 

Ledenvergaderingen van de afdeling 

 

Vergadering van 12 april 2011 

Aanwezig 21 leden, inclusief bestuur. 

- De notulen van de ledenvergaderingen in 2010 werden goedgekeurd, evenals de 

jaarverslagen van de penningmeester en secretaris over 2010.  

- De kascommissie had de boeken in orde bevonden, en het bestuur werd 

gedechargeerd voor het gevoerde beleid. 

- In het bestuur werd Henriëtte Hardeman-Emans met algemene stemmen herkozen. 

- Anton Neggers werd gekozen tot afgevaardigde en Marie-Louise van Wijk-van 

Duurling en Richard de Grood als plaatsvervangende afgevaardigden. 

- De Algemene Vergadering van de NGV d.d. 16 april 2011: De afgevaardigden krijgen, 

na een uitgebreide toelichting van de afdelings penningmeester, toestemming om te 

handelen volgens voorgesteld mandaat van het bestuur.  

- Plannen voor de toekomst: Het uitgeven van een tweede kwartierstatenboek, in het 

mededelingenblad minder ruimte voor verslagen van vergaderingen (krijgt men per 

email en worden in de toekomst op de website gezet), maar meer ruimte voor 

artikelen. Tevens wordt onderzocht wat de mogelijkheden voor sponsoring zijn. 

Verder wil men in 2011 meer aandacht geven aan samenwerking met 

heemkundekringen en bibliotheken (spreekuur of anderszins) en wellicht met scholen.  

 

Vergadering van 15 november 2011 

Aantal aanwezige leden: 30, inclusief bestuur. 

- Afdelingsbegroting 2012: De voorgestelde begroting wordt door de vergadering 

goedgekeurd en formeel vastgesteld. 

- Voor de AV van de NGV op 26 november 2011 krijgen de afgevaardigden van de 

leden mandaat om naar bevind van zaken te handelen. 

- Dhr. Hans Duitgenius, NGV lid bij Kempen-en Peelland, en aanwezig, is kandidaat 

voor een functie binnen het hoofdbestuur en stelt zich voor  



 
 

- De afdeling zal zaterdag 14 januari 2012 het nieuwe verenigingsjaar openen met een 

“Nieuwjaarsbijeenkomst” voor haar leden en genodigden / relaties. 

- Het afdelingsbestuur heeft in 2011 doelen vastgesteld voor de toekomst op de 

middellange termijn. Op grond hiervan is een communicatie – beleidsplan ontwikkeld 

dat begin 2012 met de leden besproken zal worden. 

- Oorkonde: leden die 60 jaar of langer lid zijn, zullen een oorkonde krijgen. Men is 

gestart met een inhaalslag; nu  de 60 jaar en vervolgens 50 en 40 jaar. 

 

 

Mededelingenblad (Henk Unij) 

Algemeen: Het Mededelingenblad van de NGV-afdeling Kempen- en Peelland ging dit jaar 

de negentiende jaargang in. Op in totaal 112 pagina's (iets minder dan het voorgaande 

jaar) werd verenigingsnieuws, vaste rubrieken als “Voor u gelezen” en , “Bibliotheek”, 

“aanwinsten boeken” en genealogische artikelen gepubliceerd. Uit de reacties van lezers 

blijkt dat het blad duidelijk in een behoefte voorziet. Omdat mededelingen van de 

vereniging, dankzij het internet, tegenwoordig veel praktischer en sneller aan de lezer 

kunnen worden verzonden, nam het aantal pagina's met genealogie toe. 

Van Theo van Rooijen verschenen weer 4 afleveringen uit de serie ‘Wat is paleografie?’ 

en er werden weer vier fotobidprentjes gepubliceerd, vooral van religieuzen. 

Genealogische artikelen waren er onder andere over protestantse families in de Kempen 

en een over Boxmeerse edelsmeden. 

Na een aarzelend begin zijn de inzendingen voor het 2de kwartierstatenboek gestegen tot 

een 95 stuks. Wij verwachten de, ons stil gehoopte, 100 kwartierstaten in 2012 te 

kunnen publiceren. Henk Unij neemt deze taak op. 

Redactie: Dit jaar is de samenstelling van de redactie van vijf naar vier personen gegaan. 

De redactie bestaat nu uit Anton Neggers, Ger Kleinbergen, Theo van Rooijen en Henk 

Unij. Hugo Schaap heeft zich om persoonlijke redenen uit de redactie teruggetrokken. 

Hugo is, als deskundige op het gebied van opmaak en druk, meer dan 19 jaar lid 

geweest van de redactie, en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de huidige vorm 

van het blad.  

De redactie vergadert per uitgave ongeveer 2 á 3 keer. Gelukkig is er ook e-mail voor 

het tussentijdse overleg.  

Drukker: Drukkerij Messerschmidt drukt voor ons de boekjes en men is ondertussen 

gewend aan de papiersoort waar de foto’s en tekeningen goed op uitkomen. De 

aanlevering van de boekjes is in PDF-vorm, die iedere keer zorgvuldig door Henk op de 

PC worden vervaardigd. 

Publicatie: Bestuursleden Richard de Grood en Henriëtte Hardeman-Emans zorgen elke 

drie maanden voor de distributie van het blad, en Antony Heywood zorgt ervoor dat ieder 

kwartaal het Mededelingenblad netjes op de afdelingswebsite terecht komt.  

 

 

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 die te koop zijn. Naast de presentielijst liggen ook 

dubbele bidprentjes en krantenknipsels, vaak ook boeken en tijdschriften, die men gratis 

kan meenemen.  

De afdeling was present en of organiseerde de volgende evenementen: 

 

15 januari genealogisch spreekuur in de bibliotheek in Veldhoven, i.s.m. 

HCCgenealogie 

20 maart medeorganisator en informatiestand op de 10e Limburgse 

Genealogisch contactdag in Beek 

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

HCCgenealogie 

13-18 

september 

hulp bij de 50 plus beurs in de jaarbeurs in Utrecht 

17 september excursie naar de Koninklijke bibliotheek in Den Haag 



 
 

22 oktober genealogisch spreekuur in de bibliotheek in Veldhoven, i.s.m. 

HCCgenealogie 

29 oktober deelname aan de landelijke NGV PR dag in Weesp 

20 november informatiestand op de Genealogische Ontmoetingsdag in Lommel, 

van de werkgroep 

Familiekunde Erfgoed Lommel 

 

Er zijn eerste contacten gelegd met de bibliotheek in Best om genealogische spreekuren 

te gaan organiseren. 

Er is een nieuwe huisstijl voor de gehele NGV ontwikkeld. 

 

 

Communicatieplan / Beleidsplan 

In de loop van 2011 is (thans nog in concept) een communicatieplan / beleidsplan 

opgesteld voor de periode 2012-2015. Dit plan is geschreven om op een gestructureerde 

wijze richting te geven aan de statutaire doelstellingen van de NGV. Bovendien wil de 

afdeling KPL een grotere belangstelling creëren voor de rijke historie van Zuid Oost 

Brabant.  

Het plan beslaat de middellange termijn; ongeveer 5 jaar. Het doel van het plan is: 

 De te maken keuzes beter te onderbouwen. 

 Het bieden van duidelijkheid naar de leden en derden over de koers van de 

vereniging.  

 Het bepalen in welke vorm en de (werk)wijzen waarop dit als afdeling te bereiken. 

Het plan dient jaarlijks in december tijdens de bestuursvergadering en in april bij de 

ledenafdelingsvergadering geëvalueerd worden. 

Dit concept plan zal ook de basis zijn voor een paneldiscussie in maart 2012 met de 

kaderleden van de afdeling, om zo samen een aantal initiatieven te selecteren en uit te 

werken.  

 

 

Afdelingsbestuurmap / Archief 

Na enkele wisselingen van de wacht in het bestuur is door de secretaris een bestuursmap 

opgezet waarin de taken, werkwijzen, hoe, wat en waarom worden vastgelegd. Deze 

bestuursmap is niet een statisch geheel, maar moet door middel van evaluatie en 

bijstellingen een werkbaar geheel worden en blijven. 

Het lopende archief is door het bestuur opgeschoond. Tevens is een handleiding gemaakt 

waarin aangegeven staat wat en hoe lang documenten bewaard zullen blijven. E.e.a. is 

opgenomen in de bestuursmap. T.z.t. moet het achtergrond archief (in RHCE) 

doorgenomen worden. 

 

  

Werkgroep nieuwe leden (Henriëtte Hardeman-Emans) 

Afgelopen jaar zijn er 22 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 1 november was er een speciale avond voor de nieuwe leden. Van de 22 waren er 6 

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. 

De draadloze internetverbinding werkte die avond nog niet correct, door de amicale en 

professionele hulp van nieuwe leden zijn we toch op het internet kunnen komen! 

 

 

Website. (Henriëtte Hardeman-Emans, Antony Heywood) 



 
 

Er zijn kleine correcties aangebracht in de algemene informatie op onze afdelingswebsite. 

De agenda’s met bijlagen en verslagen van onze afdelingsvergaderingen in april en 

november staan voortaan op de website. 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. 

Alle leden die genealogisch nieuws hebben kunnen dit desgewenst melden voor de 

website. 

We staan open voor alle suggesties en verbeteringen/ opmerkingen. 
 

Heemkundekringen 

De afdeling wil nauwer gaan samenwerken met de heemkundekringen in de regio.  

Daarom zijn In de loop van 2011 gesprekken gevoerd met het bestuur van Brabants 

Heem en met enkele heemkundekringen (Nuenen, Son& Breugel, Valkenswaard) en 

staan nog enkele gesprekken gepland. Voor samenwerking wordt o.a. gedacht aan 

bidprentjes ter beschikking stellen via internet, spreekuren in bibliotheken, cursussen/ 

lezingen, kwartierstatenboeken, en nauwer overleg ook met archiefdiensten. E.e.a. zal in 

2012 vervolgd worden.  

 
 

Bibliotheek (Co van het Groenewoud, Lisette van Corven) 

In het verslagjaar is het boeken- en cd/dvd-bestand aanzienlijk uitgebreid. Het aantal 

boeken groeide van 573 naar 660; het aantal cd’s/dvd’s nam toe van 49 naar 61. De 

uitbreiding kon worden gerealiseerd op grond van een door de afdeling beschikbaar 

gesteld budget en door een groot aantal schenkingen, waarvoor we de gevers hartelijk 

danken. In het najaar is een nieuwe catalogus uitgegeven, waarin bovengenoemde 

wijziging is verwerkt. Het aantal uitleningen bedroeg 81. 

In het ‘Mededelingenblad’ van de afdeling is een twaalftal nieuwe en ‘oudere’ boeken 

besproken. 

 

 

Uitleen tijdschriften (Hans Schippers)  

Het aantal uit te tijdschriften is het afgelopen jaar niet gewijzigd. 

Er zijn beschikbaar: 

   -  30 tijdschriften van NGV afdelingen. 

   -  18 uitgaven van heemkundige verenigingen in omgeving Kempen- en Peelland.  

   -  6 diverse genealogische tijdschriften  

Ook is er een begin gemaakt met het opruimen van oude versie van de tijdschriften. Vele 

leden hebben hiervan gebruik gemaakt. De uitleen op de dinsdagavonden is matig maar 

blijft stabiel. 

 

 

Werkgroep Knipseldienst KPL (Ans v.d. Velden-Swinkels) 

Inmiddels zijn de gegevens van ruim 33.000 overlijdensknipsels en ruim 26.000 

bidprentjes ingevoerd. 
Tevens zijn we in de gelegenheid gesteld de enorme bidprentjescollectie van de in 2010 

overleden Mevrouw Scheepens uit Best in te scannen. Deze collectie omvat zo'n 100 

albums.  
 

 

Contactdienst, CALS (Wim van Stek) 

Het afgelopen jaar waren er op de verenigingsavonden en inloopmiddag geen vragen. 

Evenmin zijn er schriftelijke of telefonische vragen binnen gekomen 

 

 

 



 
 

GensDataPro  (Wim van Stek ) 

Op elke verenigingsavond en zeker ook op de inloopmiddag in december waren er vragen 

over GensDataPro. Het aantal telefonische vragen is over het algemeen 4 per maand. 

Vragen per post of per e-mail waren er dit jaar niet. De tweemaal per week dat via 

internet de helpdesk problemen worden behandeld waren erg druk met tientallen vragen 

per week.  

 

Computergenealogie (Johan van Hassel, Ben Bal, ) 

Werkgroep Computergenealogie van de HCC!zob 

- Inloopmiddag: elke derde zaterdag van de maand, behalve juli en augustus, 

inloopmiddag van HCC!zob waarbij de werkgroep ComputerGenealogie aanwezig was 

voor het geven van directe hulp. 
- Nieuwsbrief ca 10 keer in 2011, rondgestuurd vanuit de werkgroep 

ComputerGenealogie van HCC!zob. Deze nieuwsbrief telt ca. 85 abonnees, waaronder 

NGV leden. 
- Diverse activiteiten: deelname aan HCC! Helpdesk Tongelre,  50+ beurs Utrecht, 

(sept), GenealogieCafé 5 keer. En Workshop Aldfaer, GensDataPro en PRO-GEN 

Eindhoven (nov). 
- Stamboomcafé : 16 januari, 17 april en 16 oktober in de Openbare Bibliotheek 

Veldhoven  
- Hulp verleend (telefonisch, e-mail of persoonlijk) aan diverse gebruikers. 

PRO-GEN:  

Ben Bal was aanwezig op de dagen in de bibliotheek in Veldhoven en op 10 december op 

de inloopmiddag. Incidenteel komen er vragen en wordt hulp geboden met PRO-GEN of 

met zoeken op internet. 

 

Aldfaer:  

Zie hierboven onder HCC!zob. 

 

 

Werkgroep Zuidoost-Brabant (Henny de Ruijter) 

Door omstandigheden zijn er geen activiteiten geweest door de werkgroep Zuidoost 

Brabant. 

Wel heeft Henny de Ruijter “op de achtergrond” gewerkt aan het omzetten van 

bronbestanden  

met gegevens uit Noord-Brabant. 

 

 

Limburgse Genealogische Contactdag in  Beek (voor KPL Vincent Evers en Astrid 

Magielse - Dix) 

Op 20 Maart 2011 organiseerde de Sectie Genealogie van het LGOG, NGV afdelingen 

Zuid Limburg, Kempen- en Peelland, Heraldiek en de Belgische VVF een Inter Limburgse 

Contactdag. Er waren veel standhouders aanwezig waaronder voor het eerst ook Duitse 

verenigingen. Voor de 3e keer sinds 1998 werd er een Limburgse Genealogische Prijs 

uitgereikt, dit jaar waren dat 2 prijzen, 1 in boekvorm en 1 in de vorm van een artikel.  

Deze dag kan als een van de beste worden bestempeld, de ruimten waren prima en de 

lezingen van goed niveau, ondanks dat door het mooie weer minder bezoekers waren 

gekomen dan gepland. Desondanks gaven de aanwezige bezoekers en de standhouders 

aan zeer tevreden te zijn. 

’t Kaar te Beek was gekozen vanwege de centrale ligging waardoor ook de Belgische en 

Duitse bezoekers er gemakkelijk konden komen.  Het was een zeer geslaagde dag. 

 

 

 



 
 

Eindhoven, december 2011; Ter goedkeuring voor te leggen aan ledenvergadering KPL in 

april 2012 

 

 

 

R.T.C. de Grood, 2e secretaris NGV-KPL 

 

 

 

 

Voor akkoord 

 

 
 

 

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

 


