BESTUURSVERSLAG NGV 2020
Inleiding
De NGV heeft een turbulent 2020 achter de rug, waarbij met name de coronacrisis een grote impact heeft gehad
op het verenigingsleven. Geplande bijeenkomsten konden niet doorgaan, waaronder de Algemene
Vergaderingen in mei en november. Voor het hoofdbestuur kwam hier nog bij dat door gezondheidsproblemen
bij twee leden van het hoofdbestuur, het hoofdbestuur nog maar op halve kracht kon functioneren, hierbij
gelukkig ondersteund door Arie van Herk als adviseur.
Vanwege de gezondheid van Ad Bakker liep het werk aan de nieuwe webomgeving helaas verder vertraging op,
waardoor ultimo 2020 deze nog niet kon worden opgeleverd. Om dezelfde redenen was er geen volledig inzicht
in de gemaakte kosten voor ICT, waardoor de kascommissie 2019 het financieel jaarverslag 2019 niet heeft
kunnen beoordelen. Met grote voortvarendheid zijn de gemaakte ICT kosten tweede helft 2020 geanalyseerd
en inzichtelijk gemaakt. Het Jaarverslag 2019 is uiteindelijk hiermee gefinaliseerd en aangeboden. Helaas heeft
de kascommissie 2019 haar taak neergelegd, waardoor een nieuwe kascommissie dit jaarverslag zal moeten
beoordelen.
In het Bestuursverslag NGV 2019 is melding gemaakt dat de financiële positie onder druk is komen te staan. Dit
door het teruglopend aantal leden in de afgelopen jaren maar vooral ook door de noodzakelijk gedane
investeringen voor de vernieuwing van de webomgeving. Dit was voor de afdelingen Groningen en Friesland in
oktober aanleiding om het hoofdbestuur te vragen een extra Algemene Vergadering bijeen te roepen, waarin
volledig inzicht in de financiële situatie van de vereniging moet worden gegeven. Vanwege de door de regering
opgelegde corona-maatregelen heeft deze extra AV helaas niet in 2020 kunnen plaatsvinden. Zodra dit weer
mogelijk is zal deze AV alsnog worden bijeengeroepen.
In september heeft de voorzitter in een Nieuwsbrief een noodkreet geslaakt voor nieuwe leden in het
hoofdbestuur. Deze noodkreet heeft geresulteerd in de aanmelding van 5 leden, waarmee het hoofdbestuur
weer op volle sterkte kan functioneren.
Het in de Algemene Vergadering van 23 november 2019 vastgestelde werkplan voor 2020 heeft niet op alle
aspecten de doelstelling bereikt die het hoofdbestuur voorstond. Bovengenoemde gebeurtenissen hebben het
ambitieniveau op een aantal onderwerpen verstoord.
1. Promotie en ledenwerving
Aantal leden
Ook in 2020 is het aantal leden (met 358) verder gedaald.
Betreft
Aantal 31-12-2019
Leden
5938
Buitengewone leden
164
Gezinsleden
141
Administratieve inschrijving extra afdeling
561

Aantal 31-12-2020
5588
156
128
504

Afname
350
8
13
57
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Zoals uit bovenstaand staatje blijkt is ook in 2020 het ledental van de vereniging weer fors gedaald. Zonder
actieve inspanning tot het aantrekken van jongere leden, slaat de vergrijzing snel en hard toe en is de toekomst
van de vereniging in gevaar.
Promotie over activiteiten en de specifieke collecties die de NGV bezit heeft door de pandemie helaas
nauwelijks kunnen plaatsvinden. In december 2019 zijn we een ledenwervingsactie begonnen door de website
tijdelijk open te stellen voor iedereen die familiegeschiedenis in den brede zin tot zijn of haar hobby rekent. Het
was de intentie om deze actie tot 1 maart 2020 te laten lopen. Deze wervingsactie heeft in die periode ruim 100
nieuwe leden opgeleverd. Mede vanwege corona hebben we als HB besloten om de website langer voor
iedereen toegankelijk te houden in de verwachting dat ons dat nog meer leden zou opleveren. Helaas heeft de
verdere gratis openstelling vanaf maart 2020 weinig nieuwe leden opgeleverd. In totaal heeft de vereniging in
2020 171 nieuwe leden mogen verwelkomen.
Het gebruik van social media voor promotie is nog steeds niet effectief vanwege het ontbreken van menskracht
om met grote regelmaat berichten te publiceren. Wel is op de website de Nieuwskrant geactiveerd.
Eerbetoon
De NGV is een vereniging “van” en “voor” leden. De uitvoering van activiteiten vindt plaats “door” leden. Een
aantal van deze leden voeren bijzondere taken uit waarvoor het ‘protocol eerbetoon’ instrumenten biedt om ze
te bedanken voor hun inzet. In het verslagjaar hebben 36 leden de oorkonde voor het 40-jarig lidmaatschap
ontvangen. De zilveren NGV-speld is uitgereikt aan mevrouw T.M. Slof (FRL).
Gens Nostra en Heraldisch Tijdschrift
Ook in 2020 hebben de redacties van Gens Nostra en het Heraldisch Tijdschrift ieder 6 tijdschriften
samengesteld. In verband met de oplopende druk- en frankeerkosten bestonden de laatste 2 nummers van
Gens Nostra uit 48 pagina’s in plaats van 64. In 2021 zal het blad weer uit 64 pagina’s bestaan. De
hoofdredacteur van het Heraldisch Tijdschrift, de heer J.A. de Boo, heeft na vele jaren per ultimo 2020 zijn
functie neergelegd. De vereniging is hem veel dank verschuldigd voor het vele werk dat hij voor de NGV heeft
verricht en heeft de heer de Boo het Erelidmaatschap toegekend. Tevens is besloten om vanaf 2021 beide
redacties samen te voegen en heraldische informatie op te nemen in het 64-pagina’s tellend Gens Nostra.
Webomgeving
Medio 2020 bleek dat de website www.ontdekjouwverhaal.nl onmogelijk operationeel te houden was. Daarop
is besloten om de website www.ngv.nl provisioneel te activeren en organisch uit te bouwen. Inmiddels zijn er al
drie blokken (digitale collecties, ledenservice en NGV Nieuws) te raadplegen. Ook is het NGV-helpcentrum
operationeel waarin leden en niet-leden vragen kunnen indienen en antwoorden kunnen verstrekken. Zo helpen
leden-leden. Achter de schermen is veel werk verzet om de nieuwe webomgeving volledig operationeel te
maken. Ongeveer 95 procent is nu gereed om ingevoerd en gekoppeld te worden aan de website. Helaas is door
de ziekte van het Hoofd IT, Ad Bakker, hierin enige vertraging opgetreden.
Bibliotheek en collecties
Ook in 2020 zijn de werkzaamheden gericht op het opschonen van de bibliotheek en collecties doorgezet.
Tegelijkertijd is de database geactualiseerd en op een aantal punten geoptimaliseerd naar standaarden binnen
archief- en bibliotheekinstellingen. Er is veel werk verricht om alles te indexeren. In de nieuwe webomgeving
zullen deze indexen voor iedereen te raadplegen zijn. Door schenkingen zijn een aantal nieuwe collecties
verkregen, die na opschoning ook raadpleegbaar zijn. Een woord van dank voor de vrijwilligers is hier zeker op
zijn plaats
Landelijke bijeenkomsten
In februari heeft in het Informatiecentrum te Bunnik de jaarlijkse (18e) Duitsland-dag plaatsgevonden, waar
naast de WGOD, tal van Duitse organisaties aanwezig waren. Ook nu weer was er veel belangstelling (ruim 160)
en dit bewijst nogmaals dat deze dag nog steeds in een grote behoefte voorziet. Helaas was deze dag tevens de
laatste landelijke bijeenkomst die georganiseerd kon worden. Corona heeft ook hier ervoor gezorgd, dat deze
dag in 2021 niet kan worden georganiseerd.
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2. Financiën
Een van de grootste knelpunten in het verslagjaar waren de financiën en dan met name het gebrek aan inzicht
in diverse kosten. Dit heeft er onder meer toe geleid dat de Jaarrekening 2019 niet volledig opgemaakt kon
worden en tijdig de kascommissie 2019 kon worden aangeboden. De kascontrole over 2019 heeft daardoor niet
kunnen plaatsvinden en de kascommissie heeft om deze redenen haar opdracht in oktober teruggegeven. Om
toch het inzicht te krijgen is een diepgaande analyse uitgevoerd over onder andere de gemaakte
automatiseringskosten over de jaren 2019 en 2020; drukkosten voor bladen; verzendkosten; huur- en
servicekosten voor de panden in Bunnik en Weesp. Aan de hand van deze analyses is uiteindelijk in november
2020 de Jaarrekening 2019 in zijn volledigheid samengesteld.
Deze ondoorzichtigheid heeft ertoe geleid dat de afdelingen Groningen en Friesland, met verwijzing naar de
Statuten, het hoofdbestuur heeft opgedragen een extra Algemene Vergadering bijeen te roepen om inzicht te
geven in de financiële situatie van de vereniging. Zoals eerder vermeld, hebben de coronamaatregelen
verhinderd om een AV bijeen te roepen. De opdracht aan het hoofdbestuur staat en deze zal zodra mogelijk
uitgevoerd worden.
In het verslagjaar heeft ons overleden lid dhr. G.J. Bothof een legaat geschonken aan de NGV ad €2000. Het was
zijn wens om deze legaat te besteden aan de digitalisering van de collectie van de NGV. In overleg met de
nabestaanden wordt het legaat gebruikt voor de lease van een microfilmscanner.
3. Communicatie
Met beperkte menskracht is getracht om invulling te geven aan optimale communicatie. Zo is het
communicatieplan geactualiseerd en zijn er nieuwe impulsen gegeven aan de verspreiding van informatie, zoals
hieronder beschreven.
Elektronische nieuwsbrief
De elektronische nieuwsbrief heeft in 2020 zijn bestaansrecht bewezen. Maandelijks stelt de
nieuwsbriefredactie een landelijke nieuwsbrief samen, waarin naast bijzonderheden uit de afdelingen ook veel
wetenswaardigheden, betrekking hebbend op familieonderzoek, onder de aandacht van de lezer wordt
gebracht. Voor de afdelingen zijn nieuwsbrieven per afdeling opgesteld en verzonden.
Nieuwskrant
Nieuw op de website is NGV Nieuws. Hierin is per categorie informatie te vinden over het onderzoek naar de
familiegeschiedenis. Het betreft nieuws uit archieven, heemkundekringen en over ontwikkelingen van de
website zelf. Ook andere wetenswaardigheden worden er geplaatst. Elk lid kan nieuws insturen naar de redactie
(nieuws@ngvnieuws.nl) en menig lid heeft deze weg al gevonden. Met name Janwillem Koten is
grootleverancier van informatie en nieuws.
4. (Interne) organisatie
Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering heeft in het verslagjaar vanwege de coronamaatregelen niet bijeen kunnen komen.
Aanvankelijk zag het ernaar uit dat de AV van 22 november 2020 wel doorgang zou vinden, maar de nieuwe
maatregelen, afgekondigd door de regering op 13 oktober 2020, heeft dit verhinderd. Zo kon ook de extra AV,
door de afdelingen Groningen en Friesland statutair aan het hoofdbestuur gevraagd om bijeen te roepen, geen
doorgang vinden.
Hoofdbestuur
Het hoofdbestuur is in het verslagjaar tien keer bijeen geweest, naast vele telefonische overleggen.
Het hoofdbestuur bestond in 2020 uit slechts 4 leden en na 24 september, na het terugtreden om persoonlijke
redenen van de secretaris, dhr. J. Buzepol, nog slechts uit 3 leden. Overigens is dhr. Buzepol het bestuur bij
blijven staan als adviseur en secretaris a.i. totdat er een nieuwe secretaris kon worden aangetrokken.
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Overeenkomstig de Statuten dient het hoofdbestuur uit minimaal 5 leden te bestaan; de Algemene Vergadering
van 23 november 2019, heeft het hoofdbestuur hierin dispensatie verleend. De verzoeken aan de afdelingen om
kandidaten voor te dragen het hoofdbestuur weer op sterkte te brengen, bleven helaas zonder resultaat. De
voorzitter heeft om die redenen via een Nieuwsbrief een noodkreet rechtstreeks aan de leden gericht. Deze
oproep gaf een overweldigend resultaat. Er kwamen negen aanmeldingen binnen. Na gesprekken met de
kandidaten bleven er uiteindelijk vijf over: de heren L. van Raad (1e penningmeester), R. Weening (2e
penningmeester), J.A. Seij (1e secretaris), A. van der Noll (2e secretaris) en G.M. van Gameren (Alg. lid). Na lang
en indringend aandringen van de voorzitter heeft ook dhr. J. Buzepol zich bereid verklaard om weer in het
hoofdbestuur zitting te nemen als Algemeen Lid. Vooruitlopend op de formele aanstelling door de Algemene
Vergadering hebben de nieuwe leden per 1 januari 2021 hun functie ter hand genomen. Gelijktijdig heeft onze
penningmeester, dhr. F. Oorsprong, zijn functie neergelegd en is uit het hoofdbestuur getreden. Het
hoofdbestuur spreekt zijn dankbaarheid en waardering uit voor zijn inzet in het hoofdbestuur en als
penningmeester sinds 2013.
Voorzittersoverleg
Wij hebben op 11 januari 2020 nog een bijeenkomst kunnen beleggen met de voorzitters van de afdelingen.
Tijdens dit overleg zijn onder anderen de voorlopige resultaten van het Strategisch Overleg gepresenteerd door
de voorzitters van de afdelingen Utrecht en Gooiland. De overige geplande bijeenkomsten hebben vanwege de
corona-maatregelen geen doorgang kunnen vinden. Het hoofdbestuur heeft daarop besloten om in oktober en
november de afdelingen te bezoeken voor overleg. Daartoe waren de afdelingen in zes clusters verdeeld en in
deze zes sessies is uitvoerig en open beraadslaagd over actuele zaken. Het hoofdbestuur heeft dit als zeer
plezierig, maar bovenal als zeer nuttig, ervaren. Het hoofdbestuur wil deze vorm van overleg continueren.
Strategisch Overleg
Het Strategisch Overleg is in het verslagjaar nog een keer bij elkaar geweest. De uitkomsten en aanbevelingen
van dit overleg zijn vastgelegd in het Beleidsplan 2021 – 2024.
Overleg met derden
Het reguliere overleg van de voorzitters van grotere genealogische organisaties, waarin naast de NGV ook het
CBG, Ons Voorgeslacht, het KNGGW, Veluwse geslachten, LGOG en HCC!genealogie vertegenwoordigd zijn, is
vanwege de coronamaatregelen eveneens afgelast.
Het gesprek met het KNGGW, dat in dit verslagjaar een vervolg zou krijgen, heeft om dezelfde reden niet
plaatsgevonden.
Afdelingen
Tot onze grote opluchting is in het verslagjaar de afdeling Nationaal niet uitgebreid met afdelingen zonder
bestuur. Toch zijn er afdelingen, die nog steeds problemen hebben hun bestuur te complementeren. De afdeling
Achterhoek en Liemers verkeert in deze situatie. Het enige overblijvende bestuurslid heeft het hoofdbestuur
verzocht hem een jaar respijt te geven voor het werven van nieuwe bestuursleden alvorens op te gaan in de
afdeling Nationaal. Het hoofdbestuur heeft het volste vertrouwen in hem en wenst hem veel succes in zijn
zoektocht. Deze trend baart overigens het hoofdbestuur nog steeds veel zorgen en dwingt het hoofdbestuur te
onderzoeken of met een andere indeling van afdelingen dit terugkerende probleem kan worden opgelost.
5. ICT
Voor ICT is na 2019 ook 2020 een zeer intensief jaar geweest. Aan het in 2019 opgestelde plan van een integrale
aanpak van processen, juridische aspecten en informatietechnologie waarin beschreven wordt welke
architectuur toegepast zal gaan worden bij de inrichting van een nieuwe en veilige ICT-voorziening, is een
verdere uitvoering gegeven. Deze activiteiten zijn in uitvoering genomen terwijl de winkel open moest blijven,
maar dit bleek uiteindelijk onmogelijk. In augustus van het verslagjaar is daarom de website
www.ontdekjouwverhaal.nl opgeheven en www.ngv.nl geactiveerd. Deze wordt gaandeweg organisch
uitgebouwd. Het inrichten van de nieuwe webomgeving vergt veel inspanning en menskracht en door de ziekte
van het hoofd IT is hierin helaas enige vertraging opgetreden.
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De in 2019 doorgevoerde vernieuwing in de scanmethode en wijze van indexering bij familiedrukwerk en
bidprentjes heeft geleid tot een sterk verhoogde productie. Ondanks de coronacrisis zijn in het verslagjaar 1,6
miljoen scans gemaakt.
6. GensDataPro
In het verslagjaar is door het hoofdbestuur een nieuwe overeenkomst met Bas Wilschut, de programmeur en
eigenaar van GDP, getekend, waarin nogmaals is bevestigd, dat de NGV het enige verkoopkanaal is voor dit
genealogische programma. Na uitgebreide testen door een klein testteam is de upgrade naar GDP3 uitgebracht.
In aanvulling op GDP3 is door het IT-team een distributiekit samengesteld met de toepassing en een document
“Lees mij eerst” t.b.v. installatie en activering. In de Nieuwskrant op de website is meer informatie te vinden
over GDP3. Het uitbrengen van de nieuwe GDP vindt voor het eerst plaats langs digitale weg geïmplementeerd
door het IT-team.
7. Educatie
Educatie is een belangrijk middel om de (meer)waarde van de NGV te vergroten. Een uitgebreid plan van aanpak
voor het ontwikkelen en uitvoeren van webinars is in 2018 vastgesteld. In 2019 is een werkgroep educatie van
start gegaan die als eerste taak op zich heeft genomen het opstellen van een gestandaardiseerde cursus voor
beginners. Deze basiscursus is door de voorzitter van de werkgroep, Dick Waalboer, medio 2020 het
hoofdbestuur aangeboden en daarmee aan alle afdelingen, wat feitelijk gebeurd is tijdens de rondgang van het
hoofdbestuur langs de afdelingen. De afdelingen worden gevraagd deze cursus te gebruiken en indien
noodzakelijk geacht, te verbijzonderen voor hun lokale omgeving.
8. DNA
Ook is in 2019 een werkgroep DNA van start gegaan. De opdracht aan de werkgroep was onder meer een
Leidraad DNA-onderzoek te schrijven met daarbij een cursus hoe de resultaten van een DNA-onderzoek
geïnterpreteerd moeten worden. In het verslagjaar is de Leidraad voltooid en zal binnenkort gepubliceerd
worden op de website. De cursus zal mettertijd in het Informatiecentrum te Bunnik worden gegeven.
9. Tenslotte
Resumerend stelt het hoofdbestuur vast dat het verslagjaar een turbulent jaar is geweest, waarin de coronacrisis
een zeer grote stempel heeft gedrukt op de mogelijkheden en onmogelijkheden in het verenigingsleven.
Daarnaast is de financiële p0sitie van de vereniging verder verslechterd, mede door de afname van het
ledenaantal, maar vooral door de noodzakelijke ombouw van de webomgeving en de daaraan gepaard gaande
investeringen. Aan deze ombouw wordt door de vrijwilligers heel veel werk verricht, spijtig genoeg daarbij
gehinderd door de gezondheid van een aantal vrijwilligers. Het hoofdbestuur heeft goede hoop dat, nu ook het
hoofdbestuur weer voldoende is bemand, de financiële positie in de komende jaren verbetert en de vereniging
weer in rustige vaarwateren komt. Verder spreekt het hoofdbestuur haar bijzondere waardering en
bewondering uit richting alle vrijwilligers die veel van hun tijd opofferen voor het wel en wee van de vereniging.
Bunnik, 1 maart 2021
Het Hoofdbestuur,
Jos Taalman (voorzitter),

Jan Buzepol (secretaris a.i.),

Ferd Oorsprong (penningmeester),

Ad Bakker (lid en hoofd IT).
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