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notulen extra afdelingsledenvergadering d.d. 4 september 2021, 
’t  Trefpunt, Belgiëplein 20 te Eindhoven. 

 
Aanwezig: 15 leden (zie lijst eind notulen) 
Afwezig: met bericht van verhindering 21 leden (zie lijst eind notulen) 
Voorzitter:        dhr. Anton Neggers 
 
1. Welkom en opening 
Om 11.02 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezige leden welkom op deze eerste 
fysieke vergadering na anderhalf jaar, hoewel de aanleiding niet erg leuk is. 

 
2. Vaststellen van de agenda 
De voorliggende agenda wordt vastgesteld.. 
 
3. De situatie van de NGV 
De voorzitter noemt de redenen waarom de NGV de laatste jaren in steeds gevaarlijker (financieel) 
vaarwater is gekomen: vergrijzing ledenbestand, dure website  ter vervanging van de decennia oude en de 
transformatie van de website uit 2014 naar een volgende versie vanwege moeilijkheden met leveranciers 
e.d., klein en wisselend Hoofdbestuur èn de onmogelijkheid voor de kascommissie uitgaven t.b.v. ICT te 
controleren. 
Dit leidde tot verschillende Algemene Vergaderingen (AV) waarin stemmingen plaats vonden door de 
afgevaardigden.  

Gerrit Scholl vraagt naar het mandaat en de stemmingsprocedure. De 27 afdelingen hebben gewogen 
stemrecht aan de hand van het aantal leden. Daardoor heeft bv. de afdeling Nationaal (samenvoeging 
van afdelingen die geen bestuur meer hebben maar direct onder het Hoofdbestuur vallen) circa 20% 
van de stemmen. De huidige voorzitter van Nationaal is de heer Arie van Herk, voormalig adviseur van 
het Hoofdbestuur. Omdat van tevoren niet vaststaat wat ter vergadering gebeurt, vraagt de 
afgevaardigde (in het geval van KPL Anton Neggers) mandaat om naar bevind van zaken te handelen 
om de belangen van de afdeling zo goed mogelijk te verwoorden. 

In de week na de AV van 27 mei leggen de drie nieuwe bestuursleden hun functie neer. Uiteindelijk blijft 
alleen de voorzitter Jos Taalman over. In de extra AV van 10 juli wordt hij weggestemd en een interim 
Hoofdbestuur van drie leden gekozen. Procedureel is op de gang van zaken veel aan te merken, maar 
omdat uiteindelijk Jos Taalman zich neerlegt bij zijn afzetting is het praktisch dit interim Hoofdbestuur tot 
aan de AV in november de zaken te laten waarnemen. 

Ferry Kroon vraagt zich af welk doel de NGV nog heeft. In de afdelingen wordt echt iets voor de leden 
gedaan. Het  Informatiecentrum in Bunnik voegt niets (meer) toe.  
Ria van Dingenen leidt uit de begroting af dat de afdelingen meer geld lijken te krijgen.  
Martien van de Donk merkt op dat dat komt door de teruggelopen uitgaven door corona. In vergelijking 
met een paar jaar eerder is dat niet zo; zelfs minder omdat sommige afdelingen waaronder KPL het 
afdelingstijdschrift alleen digitaal versturen en zo minder uitgaven hebben voor drukken en verzenden. 

Het kan zijn dat de NGV het niet redt doordat zij failliet gaat of zichzelf opheft. Dan is een plan B nodig. Op 
dit moment is het nog te vroeg om daarover te speculeren 

Tony Klomp vraagt naar verdere samenwerking met het CBG. Een deel van de collectie kan vanuit 
Bunnik daar gestald worden. Als ergens maar één exemplaar is te vinden. Eventueel verkoop van 
boeken op te houden markt voor NGV-leden. 
Henriette Hardeman antwoordt dat er al samenwerking is op bv. de 50+ beurs. 
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De huur van Weesp en Bunnik zou op tijd opgezegd moeten worden. De financiële verantwoording moet 
veel beter geregeld worden; geen aparte status voor niet te controleren ICT-uitgaven. Een professioneler 
Hoofdbestuur met expertise voor hoofdzaken zal beter zijn voor de NGV. 

Henriette Hardeman vraagt naar het ontbreken van huur Weesp in de begroting. Deze volgt in 
november bij de najaar AV.  

De vraag is of het digitaliseren van krantenknipsels door vrijwilligers nog steeds moet gebeuren gezien de 
opkomst van Delpher, Mensenlinq, Familieberichten Online enz.. 

Tony Klomp vraagt naar de positie van Gens Nostra. De voorzitter antwoordt dat een groot aantal 
leden alleen maar NGV-lid is vanwege Gens Nostra. Als dit blad weg zal vallen, betekent dit een te 
grote aderlating vr de NGV. 
Gerrit Scholl vraagt naar de follow-up van de haatmails tegen Ad Bakker. Het politieonderzoek naar de 
eerste mail heeft geen spoor opgeleverd. De tweede, ondertekende mail is in behandeling. Veel van de 
ondertekenaars zeggen niets te weten van een dergelijk ondertekening. 

Uiteraard zijn dergelijke mails verwerpelijk. De afzender heeft blijkbaar kennis van ICT omdat de eerste 
mail niet te traceren is. De enige die voordeel lijkt te hebben van deze haatmails zou het slachtoffer zijn. 
Het interim HB is een kortgeding gestart tegen het hoofd IT, dat half september dient. 
 
 
4. Mandatering van de afdelingsafgevaardigde naar de AV van de NGV d.d. 11 september 2021 
 
De vergadering verleent de afgevaardigde unaniem mandaat naar bevind van zaken te handelen, waarbij 

uit de vergadering de afgevaardigde gevraagd wordt zich te beijveren om: 
• het huidige interim Hoofdbestuur steviger mandaat te geven,  

• de locatie Weesp te sluiten,  

• het Verenigingscentrum op korte termijn af te stoten,  

• de NGV meer te laten samenwerken met het CBG,  

• het scannen door vrijwilligers van krantenannonces op NGV-locatie te stoppen en  

• een professioneler Hoofdbestuur te benoemen met transparante (financiële) verantwoordelijkheden. 
 
. 
 
5. Rondvraag en sluiting 

Geen vragen, wel enkele opmerkingen: 
Henriette Hardeman vraagt aandacht voor de lezingen van 14 september en 12 oktober, Ria van 
Dingenen vo0r die van 9 november. 
Cor de Groen meldt dat Ancestry het platform Geneanet overneemt en Ferry Kroon vertelt dat 
MyHeritage hetzelfde doet met het Franse Filae.com. Henriette Hardeman memoreert dat 
Wikitree een van de weinige genealogieprogramma’s is dat gebaseerd is op bronnen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 12.29 uur. 
 
 
 
Eindhoven, 13 september 2021 
 
Dik Jager 
secretaris 
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 Afgemeld: 

1 André Van Damme 

2 Anja van den Boom 

3 C. van der Zouwen 

4 Christ van den Besselaar 

5 Ferrie Moubis 

6 Frans van Gestel 

7 Frans Roelvink 

8 Hylke van der Vorst-Tolsma 

9 Jan Cremers 

10 Jan de Smit 

11 Jos Hovens 

12 Kees Lancee 

13 Lisette van Corven 

14 Marie-Louise van Wijk  

15 Nel Thijssen 

16 Perry van Deutekom 

17 Pieter van de Sanden 

18 Ruud Gilin 

19 Sjef Bergers 

20 Theo van Rooijen 

21 Tonny Leltz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Aangemeld: 

1 Anton Neggers 

2 Clement Teeuwen 

3 Co van het Groenewoud 

4 Cor de Groen 

5 Dik Jager 

6 Ferry Kroon 

7 Gerrit Scholl 

8 Henriette Hardeman 

9 Jan Schoenmakers 

10 Karel Spee 

11 Martien van de Donk 

12 Peter Roosenboom 

13 Ria van Dingenen 

14 Tony Klomp 

15 Wil van den Boorn 

 


