BESTUURSVERSLAG NGV 2021

Twee gebeurtenissen kenmerkten het verenigingsjaar 2021: de coronapandemie en de zorgen over
de financiële situatie van de vereniging. Regeringsmaatregelen ter bestrijding van de pandemie legden de verenigingsactiviteiten gedurende de eerste maanden van 2021 grotendeels stil. Vormen van
video-vergaderen konden deze maatregelen maar ten dele compenseren. Pas in de tweede helft van
het jaar konden weer bijeenkomsten worden georganiseerd.
Aan het einde van 2020 was de financiële positie van de NGV zorgelijk geworden; de liquiditeit was
tot ca. € 10.000 gedaald. Begin 2021 kwam er verbetering doordat de vereniging een belangrijke erfenis ontving. De uitgaven bleven echter op een niveau dat de normale inkomsten uit contributie ver
te boven ging. In het bijzonder de uitgaven voor ICT leken zich te ontwikkelen zonder enige verhouding met de begroting of met de afgeleverde producten. Voor drie hoofdbestuursleden was dit aanleiding om hun functie op 6 juni 2021 neer te leggen. Dit betekende het begin van een bestuurscrisis
die ertoe heeft geleid dat uiteindelijk alle zittende hoofdbestuursleden hun functie hebben neergelegd. Op 10 juli 2021 werd een nieuw hoofdbestuur benoemd.
De beslissing van het nieuwe hoofdbestuur om de uitgaven voor ICT onder controle te krijgen, leidde
tot een conflict met het toenmalige Hoofd-IT. Deze wenste zich niet bij het nieuwe beleid neer te
leggen en heeft de website van de vereniging ‘op zwart’ gezet, toen het hoofdbestuur voet bij stuk
hield. Een kort geding tegen het vroegere Hoofd-IT en zeer vele uren van een nieuw ICT-team waren
nodig om de website weer ‘in de lucht’ te krijgen en de aangerichte schade te herstellen. De NGV is
Teijo Doornkamp en Anne Schley, die het overgrote deel van deze werkzaamheden op zich hebben
genomen, grote dank verschuldigd voor hun inzet.
Op 1 juli 2021 trad de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking. Ter voldoening aan de
bepalingen van deze wet heeft de NGV een ‘Bestuursreglement’ opgesteld. Hierin zijn een aantal bepalingen opgenomen die de bedoeld zijn om behoorlijk bestuur te waarborgen en tegenstrijdige belangen te voorkomen. Het Bestuursreglement werd in de Algemene Vergadering van 20 november
2021 vastgesteld.
In de loop van het jaar kwam de NGV-cursus ‘Stamboomonderzoek voor beginners’ gereed. Het cursusmateriaal bestaat uit Powerpoint-presentaties, een informatie voor docenten en een informatiemap voor cursisten. De cursus werd op de Algemene Vergadering van 11 september gepresenteerd
aan de aanwezigen. Met deze cursus heeft de NGV de beschikking over prachtig materiaal om nieuwe
leden (en potentiële leden) te helpen met hun eerste stappen op het pad van de genealogie.
In het najaar waren de verhoudingen binnen de vereniging weer grotendeels genormaliseerd: de website functioneerde weer en er konden weer afdelingsbijeenkomsten worden gehouden. Door een aantal drastische bezuinigingen kon er weer een – op kasbasis – sluitende begroting aan de Algemene

Vergadering worden voorgelegd. Er werd een commissie ingesteld om te adviseren over de toekomstige strategie en organisatie van de vereniging. Het is de bedoeling dat de discussie over dit onderwerp in de loop van 2022 wordt afgerond.
Afdelingen
Aan het begin van het jaar telde de NGV 22 afdelingen. Eén daarvan, de afdeling Nationaal, had toen
6 subafdelingen. Tegen het einde van het verenigingsjaar gaven initiatiefnemers binnen de ‘subafdelingen’ Twente en West- en Midden-Brabant te kennen weer een zelfstandige afdeling te willen worden. Het hoofdbestuur heeft deze initiatieven ondersteund en de verkiezing van afdelingsbesturen
geleid. Zo waren er aan het einde van het jaar 24 afdelingen.
Leden
In 2021 nam het aantal leden met 420 af; zie onderstaande tabel:
Mutaties ledenbestand
2020

2021

Bij:
nieuwe leden

178

65

Af:
opzeggingen
overlijdens
royement
onbekend

396
97
67
-24

388
89
2
6

536

485

Netto mutatie

-358

-420

Stand eind jaar

5.744

5.324

subtotaal

Het verval door opzeggingen etc. was kleiner dan in 2020, maar het aantal nieuwe leden nam nog
sterker af.
Hoofdbestuur
De samenstelling van het hoofdbestuur kende een groot aantal mutaties. In de loop van het jaar
2021 werden benoemd:
Dhr. L. van Raad
Dhr. J.A. Seij
Dhr. G.M. van Gameren
Dhr. J. Buzepol
Dhr. R.D. Weening
Dhr. P.J.M. van Boheemen
Dhr. C.H. de Jong
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Dhr. M.J. de Lange
Dhr. R.D. Weening
ter
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En traden af:
Dhr. F.O. Oorsprong
Dhr. L. van Raad
Dhr. G.M. van Gameren
Dhr. J.A. Seij
Dhr. R.D. Weening
Dhr. J. Buzepol
Dhr. A.G. Bakker
Dhr. J.A.M. Taalman

Informatiecentrum
Ondanks de beperkingen van de coronacrisis en daardoor een langdurige sluiting van ons centrum
hebben de medewerkers van de bibliotheek (boeken en tijdschriften), collectiebeheer met regelmaat
kunnen werken om zo weinig mogelijk achterstand te krijgen. Ook de post- en e-mail verwerking ging
gewoon door, mede door de hulp van Jan Buzepol die wekelijks de postbus leegt, brieven scant en
doorstuurt voor verdere afhandeling. Alleen de openstelling voor bezoekers was niet mogelijk, maar
per 1 juli 2021 was men “op afspraak” weer welkom op de 1e en 3e donderdag en de 2e zaterdag van
de maand. Al loopt het geen storm, er wordt toch regelmatig gebruik van gemaakt.
Het team medewerkers bestond uit Rob Dix, Casper van Burik, Hans van Felius, Yolande Hentenaar,
Marianne Hoogma, Wil van der Horst, Jos Kaldenbach, Marianne Krap, Jan Schoenmakers en Elzelien
Streef. Inmiddels is van Elzelien Streef afscheid genomen.
In het afgelopen najaar heeft de afdeling Utrecht in het centrum op 7 zaterdagen een cursus genealogie voor beginners gegeven. En in het begin dit jaar een bijeenkomst voor nieuwe leden.
Collectiebeheer
De structuur van collectiebeheer werd in 2019 veranderd, van een zelfstandige werkgroep naar werkzaamheden die binnen het informatiecentrum zijn geïntegreerd. Tot collectiebeheerder en eerst verantwoordelijke benoemde het hoofdbestuur Hans van Felius, medewerkers in de verslagperiode waren Casper van Burik, Gerrit Goorman, Yolande Hentenaar, Marianne Hoogma en Elzelien Streef. Inmiddels is van Elzelien Streef afscheid genomen. Ondanks de beperkingen die de Corona pandemie
ons oplegde, bleek het voor de meeste medewerkers mogelijk met regelmaat binnen het informatiecentrum in Bunnik te blijven werken.
De aanwezige archiefcollecties worden opnieuw beschreven en verpakt in zuurvrij materiaal, zodat ze
efficiënter geplaatst kunnen worden en beter toegankelijk worden voor geïnteresseerden. Dat is inmiddels voor ongeveer 80% van het aanwezige materiaal voltooid. Een bijzonder project is het beschrijven van de bij de N.G.V. aanwezige portretten. Inmiddels zijn ruim 3000 portretten beschreven,
waarmee een overzicht van de afgebeelde personen ontstaat. Gedurende de verslagperiode verworven aanwinsten werden verpakt en beschreven.
In het komende jaar wordt de beschrijving van de fotocollectie voortgezet, en de verwachting is dat
het project beschrijven en verpakken van de archiefcollecties voltooid kan worden. Dan rest nog het
voltooien van de inventarisatie van het archief van de vereniging, waar in de afgelopen jaren weinig
werkzaamheden aan werden verricht. Verder zullen aanwinsten bij binnenkomst beschreven en verpakt worden.
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Tenslotte
Zoals hierboven werd beschreven is 2021 een uitzonderlijk moeilijk jaar geweest voor de NGV. Het is
aan de inzet van vele vrijwilligers (bestuursleden en andere) te danken dat de vereniging aan het einde
van het jaar gezonder bleek te zijn dan aan het begin.
Bunnik, 1 april 2022,

Het Hoofdbestuur,
Peter van Boheemen (voorzitter),

Casper de Jong (secretaris),

Menno de Lange (penningmeester),

Ron Weening (2e penningmeester).
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