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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2013   
 
 
Leden, bestuur en afgevaardigden 
Per 1 december 2013 bedroeg het aantal leden 3014 (313) plus 25 (22) bijkomende leden. De tussen ( 
) geplaatste aantallen hebben betrekking op de stand van 1 december 2012. 
In 2013 waren er geen mutaties in het bestuur, dat per eind 2013 bestaat 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 afgevaardigde Marie-Louise van Wijk-
van Duurling. Verder is er één vacature in het bestuur. 
Via het profielen- en e-mailadressenbestand zijn naast specifieke mededelingen, 4 afdelingsnieuws-
brieven (maart, september, november en december) en 2 uitnodigingen voor de ledenvergaderingen 
(maart en oktober) aan de leden verstuurd.  
Het bestuur kwam dit jaar acht 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, Eindhoven, werden de volgende voordrachten 
gehouden: 
 

datum lezing spreker leden Geen lid totaal 

5 feb. Niets nieuws onder de zon 
 

Simon van Wetten    Onbek. 

12 mrt.  Het vinden van 'genealogische data' 
op Internet 

Leonard van Kessel   Ca. 50 

9 april “Het spoor bijster”  Leden helpen leden 33 2 35 

 14 mei De Meidenkist ‘Een spiegel uit het 
verleden’ 

Cees Prinsen 27 3 30 

10 sept. Van kopie tot drukwerk Emiel v.d.Hoeven 35 2 37 

 8 okt. Hand-, huis – en andere merken; 
logo’s uit een ver verleden 

Dick van Maren 26 3 29 

 
Gemiddeld waren er ca. 37 bezoekers per bijeenkomst (was 38 in 2012, 42 in 2011, 48 in 2010 en 48 
in 2009): een duidelijke terugloop t.a.v. voorgaande jaren. 
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Lezingen verzorgd door NGV-KPL op andere lokaties: 
 

datum lezing spreker lokatie aanwezig 

24 april Waarom is genealogie zo leuk Johan v. Hassel Senioren Mierlo-
Hout 

 

7 okt Genealogie en Aldfaer Johan v. Hassel Bibl. Veldhoven  

26 okt. “Heren en onderdanen tijdens de 
Republiek der Verenigde 
Nederlanden” (in Weert) 

Anton Neggers Weert 29 

28 nov. Waarom is genealogie zo leuk Johan van Hassel PVGE Best  

 4  dec. Genealogisch onderzoek in de 

Meierij van ‘s-Hertogenbosch 

Anton Neggers Kasteel de 

Renesse te Malle 

in België 

 

 
 
De lezing van 26 oktober in het Bibliocenter te Weert was tot stand gekomen in overleg met mevrouw 
Bocken van het Bibliocenter. Het gekozen item “Heren en Onderdanen” vanwege de jaarlijkse maand 
van de geschiedenis in de Nederlandse bibliotheken. Voor 2013 was dat het thema “Volk en 
Vaderland’. Voor zowel de lezing als ook de spreekuren in Weert kreeg de NGV-KPL aandacht en 
publiciteit tijdens een uitzending van de Limburgse regionale omroep L1 en de regionale krant ‘De 
Limburger”. Toehoorders tijdens de lezing waren enthousiast.  Anton Neggers is tijdens die lezing 
zelfs gevraagd elders in Limburg een voordracht te komen houden. De spreekuren in Weert werden 
goed bezocht. De aanwezige leden van de NGV-KPL waren continu aan het werk.  
Het doel van de lezing van 4 december door Anton Neggers in België; was samenwerking en 
uitwisseling.  
 
 
2. Overige bijeenkomsten/activiteiten 
 

datum Activiteit leden Geen 
lid 

totaal 

12 januari Nieuwjaarsbijeenkomst 32 6 38 

26 maart Kaderbijeenkomst: vernieuwing mededelingenblad 15 - 15 

9 april Ledenvergadering  33  33 

16 oktober Excursie naar BHIC in Den Bosch 15 - 15 

31 oktober Bijeenkomst nieuwe leden 17 1 18 

5 nov. Ledenvergadering; 
Presentatie v.h. kwartierstatenboek en het nieuwe 
afdelingstijdschrift “De Twee Kwartieren”  

59 
 
59 

 
 
2 

59 
 
61 

14 dec. Inloopmiddag 21   

 
5 November was een feestelijke en goed geslaagde bijeenkomst. Feestelijk niet alleen vanwege de 
presentatie van het tweede kwartierstatenboek en het mededelingenblad nieuwe stijl “De twee 
kwartieren”, maar ook vanwege de uitreiking van 2 NGV zilveren ere-spelden aan twee leden van de 
NGV-KPL n.l. de heren Henk Unij en Wim v.d, Stek.  
 
3. Cursus Aldfaer:  
In het najaar werd door Johan van Hassel een cursus Aldfaer gegeven op drie dagdelen: 14 oktober 
,11 november, 16 december. Hieraan werd door 14 personen deelgenomen.  
Het organiseren door de NGV-KPL van een 3 daagse cursus Aldfaer bleek een schot in de roos te 
zijn. In zeer korte tijd kwamen via het secretariaat meer dan 20 aanmeldingen binnen. Teveel 
deelnemers voor één computercursus, dus voor de NGV-KPL aanleiding om de cursus ook in het 
voorjaar 2014 aan te bieden.     
  



 
 

4.  Genealogische spreekuren in de bibliotheken in de regio 
 

datum Lokatie 

12 januari Veldhoven 

26 januari Best 

23 maart Best 

13 april  Veldhoven 

5 oktober Best 

2 november Weert 

16 november Nuenen 

30 november Weert 

 
Vermeldingswaardig is het spreekuur van 23 maart te Best. Namens de NGV-KPL sprak Anton 
Neggers onder andere een woord van dank uit aan de nabestaanden van mevrouw Cornelia 
Scheepens – v.d. Sande. Mevrouw Scheepens was een verwoed verzamelaarster van bidprentjes. 
Maar liefst 15 duizend prentjes uit deze nalatenschap heeft de NGV-KPL belangeloos mogen scannen 
en in haar bestanden mogen opnemen. Tijdens deze bijeenkomst was een journalist van het 
“Eindhovens Dagblad” de regionale krant voor Zuid- Oost Brabant aanwezig. Het aantal bezoekers, 
over het algemeen zeer enthousiast, tijdens de genealogische spreekuren was wisselend per 
bijeenkomst.  
 
Doel van het organiseren van dergelijke spreekuren is het trekken en verkrijgen van aandacht bij het 
publiek voor de genealogie en de NGV in het bijzonder maar zeker ook voor het werven van 
(potentiele) leden.  Gesteld mag worden dat in 2013 deze doelen zeker zijn bereikt.  Veel bezoekers, 
volop publiciteit in regionale dag - en weekbladen en via regionale radio omroep dus aandacht en 
bekendheid voor de genealogie en NGV. Maar dankzij de spreekuren ook nieuwe leden voor de NGV. 
 
5. Ledenvergaderingen van de afdeling 
 
Vergadering van 9 april 2013 
Aanwezig 33 leden, inclusief bestuur. 
- De voorzitter richtte een speciaal welkomwoord tot de penningmeester, Martien v.d. Donk, die 

sinds november 2012 ook landelijke penningmeester is.   
- De notulen van de ledenvergaderingen van 10 april 2012 en 13 november 2012 werden 

goedgekeurd, evenals de jaarverslagen van de penningmeester en secretaris over 2012.  
- De kascommissie, bestaande uit de heren Gillin, de Spee en Palmen, had de boeken in orde 

bevonden, en het bestuur werd gedechargeerd voor het gevoerde beleid. De kascommissie voor 
2013-2014 zal bestaan uit  Hennie de Pee, Jan Palmen en Lisette van Corven.. 

- In het bestuur werden Martien v.d. Donk (penningmeester), Richard de Grood (2e secretaris) en 
Co van het Groenewoud (bestuurslid) met algemene stemmen herkozen. 

- De Algemene Vergadering van de NGV d.d. 20 april 2013:  De afgevaardigden kregen 
toestemming om te handelen volgens voorgesteld mandaat van het bestuur.  Hans Duitgenius, 
kandidaat voor het landelijke voorzitterschap en hier aanwezig, kreeg het woord om zijn 
kandidatuur toe te lichten. Ook t.a.v. het voorzitterschap kregen de afgevaardigden mandaat om 
te stemmen naar bevind van zaken. 

 
 
Vergadering van 5 november 2013 
Aantal aanwezige leden: 63, inclusief bestuur. 
- Hans Schippers werd bedankt voor zijn jarenlange inzet voor het bundelen, catalogiseren en 

uitlenen van de tijdschriften. In oktober stopte hij hiermee omdat er nog maar weinig vraag naar is, 
dit vooral ten gevolge van de digitalisering. 

- De afdeling besloot om een cursus Aldfaer te gaan geven in het najaar en zo mogelijk nog eens in 
het voorjaar van 2014. De cursus wordt gegeven door Johan van Hassel. 

- Afdelingsbegroting 2014: De voorgestelde begroting werd door de vergadering goedgekeurd en 
formeel vastgesteld. In de begroting is een post opgenomen voor de viering van het 60 jarige 
jubileum. 

- Voor de AV van de NGV op 24 november 2012 kregen de afgevaardigden van de leden mandaat 
om de diverse beslisstukken goed te keuren en verder te handelen naar bevind van zaken. De 
afgevaardigde werd veel wijsheid toegewenst i.v.m. de perikelen binnen het algemene bestuur. 



 
 

- Het tweede kwartierstatenboek werd opgeleverd door de redactiecommissie en na de vergadering 
aangekondigd en verspreid. 

 
 
Mededelingenblad (Henk Unij) 
Algemeen: Het Mededelingenblad van de NGV-afdeling Kempen- en Peelland ging dit jaar de 
eenentwintigste jaargang in. Op in totaal 112 pagina's werd verenigingsnieuws, vaste rubrieken als 
“Voor u gelezen”, “Bibliotheek”, “Aanwinsten boeken”, "Het fotobidprentje van ...." en een flink aantal 
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 sterk toe. Van Theo van Rooijen verschenen 2 afleveringen uit de serie ‘Wat is 
paleografie?’ Er werden zes fotobidprentjes gepubliceerd, Vroenhoven-van de Ven, Sloots, 
Latijnhouwers, Pellemans, kinderen  Molengraaf, Rooijmans-Muller. Genealogische artikelen waren er 
onder andere over families van Houtum uit Helvoirt, Van Geffen uit Oirschot, Mulders uit Moergestel. 
Er werd met behulp van Richard de Grood ook een opzet gemaakt voor de nieuwe lay-out van het 
Mededelingenblad .  
  
Redactie: In 2013 is de samenstelling van de redactie vier personen gebleven. De redactie bestaat uit 
Anton Neggers, Ger Kleinbergen, Theo van Rooijen en Henk Unij. Ook dit jaar vergaderde de redactie 
per uitgave ongeveer 2 á 3 keer.Voor de uitgave van het kwartierstatenboek is er dit jaar meerdere 
keren vergaderd.  
 
Kwartierstatenboek: De redactie, daarbij ondersteund door Nicole Kleinbergen (fotografie), is het 
afgelopen jaar ook druk geweest met de voorbereiding van het 2e Kwartierstatenboek. Het aantal 
inzendingen bedroeg 106 stuks kwartierstaten. Het 2e Kwartierstatenboek werd 5 november 2013 
onder grote belangstelling gepresenteerd. Een korte impressie van de presentatie werd in het 
decembernummer gepubliceerd. 
 
Drukker: Drukkerij Messerschmidt drukte voor ons de boekjes tot tevredenheid van bestuur en 
redactie. De aanlevering van de boekjes is in PDF-vorm, die iedere keer door Henk Unij werden 
vervaardigd. 
 
Publicatie: 
Bestuursleden Richard de Grood en Henriëtte Hardeman-Emans verzorgden elke drie maanden de 
distributie van het blad. Antony Heywood zorgde ervoor dat ieder kwartaal het Mededelingenblad 
netjes op de afdelingswebsite terecht komt. 

 
Public Relations (Henriëtte Hardeman-Emans, Astrid Magielse-Dix) 
In 2013 heeft de afdeling Kempen- en Peelland met infostands gestaan in de bibliotheek in Veldhoven 
,in Best, in Weert en in Nuenen. De afdelingsfolder is iets ge-update , reeds met het logo van 60 jaar 
bestaan van de afdeling. Er zijn drie nieuwe infofolders gemaakt. ( Starters , hulp bij digitaliseren, hulp 
bij het kiezen van een computerprogramma). 
Astrid Machielse en Henriette Hardeman zijn naar de landelijke PR dag in Weesp geweest in februari. 
Een nieuwe PR USB-stick met veel hulpmateriaal voor PR werk kwam beschikbaar .  
 
Nieuwe leden (Henriëtte Hardeman-Emans) 
In 2013 werden 24 nieuwe leden ingeschreven. Zij kregen allen het KPL infopakketje,dit jaar voor het 
eerst per mail. (dat scheelt 4 postzegels per brief, ofwel bijna 100 postzegels per jaar ! !) en de vraag 
of ze iets willen vertellen in ons Mededelingenblad.  Eind oktober was er een bijeenkomst voor alle 
nieuwe leden van dit jaar, ook enkele belangstellenden en oud leden waren daarbij aanwezig. Het 
informatieboek voor nieuwe leden is ook ge-update.  
 
Website. (Henriëtte Hardeman-Emans, Antony Heywood, Johan van Hassel) 
De afdelingswebsite is per 1 november aangepast, met de aanpassing van de landelijke website. Het 
nieuws en de agenda van onze afdeling werden steeds gemeld. Ons Mededelingenblad is ook on-line 
te lezen. 
In April is Johan van Hassel 2e webmaster geworden voor NGV KPL.  Beide webmasters hebben op 
12 oktober de webmasterdag in Weesp bezocht, en daarna is er gewerkt aan een nieuwe website per 
3 november, waarbij ook de webstek van KPL is aangepast. Johan werkt mee met het centraal NGV-



 
 

groepje (Jan Netelbeek, Jaap van Zweden, Peter Paul Kolber) voor de verbetering van de algemene 
website. 
 
Bibliotheek (Co van het Groenewoud, Lisette van Corven) 
In het verslagjaar is het boekenbestand wederom uitgebreid. Het aantal boektitels steeg van 723 naar 
753. Deze uitbreiding kon worden gerealiseerd op grond van een door de afdeling beschikbaar 
gesteld budget en door een aantal schenkingen, waarvoor we de gevers hartelijk danken.  
In het najaar is een ‘Aanvulling op de Çatalogus bibliotheek 2012’ verschenen, waarop de aanwinsten 
van 2013 zijn vermeld. Het aantal uitleningen van boeken en cd’s bedroeg dit jaar 39.  
In het ‘Mededelingenblad’ werd een twaalftal nieuwe en oudere boeken nader belicht. 
 
Heemkundekringen (Richard de Grood) 
In Nuenen is op 16 november, samen met de Heemkundekring De Drijehornick en de Bbliotheek een 
genealogische inloop georganiseerd. Doordat deze inloop samenviel met andere lokale activiteiten 
was de belangstelling gering. 
Astrid Magielse-Dix en Ans van de Velden- Swinkels waren in november aanwezig bij het 25 jarig 
jubileum van de Heemkundekring “Den Beerschen Aard” te Middelbeers. 
 
Uitleen tijdschriften (Hans Schippers)  
Ook in 2013 is de belangstelling voor het lenen van tijdschriften weer verder afgenomen. Vele 
tijdschriften zijn tegenwoordig ook in digitale vorm beschikbaar op de site van de betreffende NGV 
afdeling en/of heemkundekring. In overleg met het bestuur heeft Hans Schippers daarom besloten te 
stoppen met het beschikbaar stellen van uit te lenen tijdschriften. 
 
Contactdienst, CALS (Wim van Stek) 
Nu de gegevens ook via internet te raadplegen zijn, waren er geen CALS activiteiten meer binnen de 
afdeling Kempen en Peelland. 
 
GensDataPro helpdesk (Wim van Stek) : 
Wim van Stek is als medewerker van de NGV Dienst Computergenealogie en Ontwikkeling en 
Presentatie bijna elke verenigingsavond aanwezig om vragen te beantwoorden over het programma 
GensDataPro.  Zo heeft hij een aantal mensen geholpen en ook heeft hij een klein aantal telefonische 
vragen beantwoord. De belangrijkste activiteit bij de helpdesk was via e-mail.  
 
Computergenealogie (Johan van Hassel, Ben Bal) 
De werkgroep ComputerGenealogie van HCC! Heeft zich per 1 april opgeheven en ook de activiteit 
GenealogieCafé is per die datum gestopt. De nieuwsbrief, die de werkgroep uitgaf, werd nog wel 
uitgegeven door Johan van Hassel op persoonlijke titel, in 2013 tien keer.    
Voor NGV HTB is,heeft Johan van Hassel, samen met André van Damme en Ben Bal, een lezing met 
demonstratie gegeven over het kiezen van genealogische software, en op persoonlijke titel een cursus 
Aldfaer gegeven voor de NGV (zie hierboven) en in Gemonde en Rosmalen.  
 
 
Ben Bal heeft voordrachten over genealogie en oud schrift gegeven bij de PVGE, bij PRO-GEN 
gebruikersbijeenkomsten, en heeft ondersteuning gegeven aan PRO-GEN gebruikers met problemen. 
 
In het najaar werd door Johan van Hassel en Ben Bal de basis gelegd voor de nieuwe helpdesks 
Aldfaer en ProGen binnen de dienst ComputerGenealogie van de NGV.  
 
Werkgroep Knipseldienst KPL (Ans v.d. Velden-Swinkels) 
In samenwerking tussen de knipseldienst en de webmasters is contact gezocht met het hoofdbestuur 
over de publicatie van de ingescande knipsels op de NGV website, dan wel op een eigen website.  Nu 
de nieuwe NGV website draait (sinds november) kunnen hierover in 2014 verdere afspraken gemaakt 
worden. 
 
 
  



 
 

 
 
Eindhoven, december 2013; Ter goedkeuring voor te leggen aan ledenvergadering KPL in april 2014 
 
 
 
R.T.C. de Grood, 2e secretaris NGV-KPL 
 
 
 
 
Voor akkoord: 
 
 

 
 

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


