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Inleiding

Dit beleidsplan is op verzoek van het bestuur van de Indische Genealogische Vereniging (IGV)
opgesteld door de werkgroep meerjaren beleidsplan, bestaande uit Dennis de Calonne, Ralph
Ravestijn en Daisy Spangenberg, respectievelijk voorzitter, secretaris en lid van het bestuur, en
Roel de Neve, hoofdredacteur van (DIN). Het beleidsplan bestrijkt de jaren 2018 tot en met
2020.
De IGV bestaat in 2018 dertig jaar. Wil de vereniging haar voortbestaan ook daarna
waarborgen, dan zal zij doelgericht moeten opereren. Met behulp van dit beleidsplan wordt hier
een stevig fundament voor neergezet.
We leven in een tijd dat de tweede en derde generatie in Nederland geboren Indische
Nederlanders zich, zoekende naar hun identiteit, bewust worden van hun Indische cultuur en
de eigen positionering daarbinnen. Deze generaties willen weten hoe hun grootouders en
overgrootouders leefden, woonden, werkten etc. Kortom, zij willen zich een beeld vormen van
hun Indische familiegeschiedenis.
De Indische Genealogische Vereniging is bij uitstek dé organisatie om ondersteuning en een
platform te bieden bij de zoektocht naar de Indische familiegeschiedenis en Indische identiteit.
Dit beleidsplan wordt door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging
vastgesteld. Op basis van het beleidsplan bepaalt het bestuur jaarlijks, in een uitvoeringsplan
of jaarplan, op welke concrete manier het beleidsplan uitgevoerd zal worden.
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De Indische Genealogische Vereniging

2.1 Totstandkoming
De Indisch Genealogische Vereniging (IGV) is opgericht op 2 juli 1988 en bestaat in 2018 dertig
jaar. De initiatiefnemers tot het oprichten van de IGV deelden hun belangstelling voor Indische
familiegeschiedenis. Echter, konden zij voor hun vragen met betrekking tot genealogisch
onderzoek niet afdoende terecht bij de bestaande landelijke instellingen op genealogisch
gebied. Ook was er een gebrek aan publicatiemogelijkheden voor Indische genealogieën.
2.2 Ontwikkeling
In haar relatief korte bestaan heeft de IGV zich ontwikkeld tot een vereniging die richting geeft
aan genealogisch onderzoek naar Europese families uit Nederlands-Indië.
Vanuit de publicatiebehoefte van de IGV-initiatiefnemers, ontstond De Indische Navorscher
(DIN). DIN staat primair in het teken van het publiceren van Indische genealogieën. DIN
verscheen in de periode 1988-2007 als kwartaalblad en vanaf 2008 als jaarboek (offsetdruk,
genaaide paperback). Naast genealogieën werden in DIN onder andere kleine bronnen
gepubliceerd, interviews en achtergrondartikelen. Grote(re) bronnen werden als deeltje
opgenomen in de reeks Bronnenpublikaties van de IGV, waarvan tot op heden 25 delen zijn
verschenen.
Hoewel DIN van oorsprong gericht was op het voormalig Nederlands Oost- én West-Indië,
werden in zowel DIN als de Bronnenpublikaties, een enkele uitzondering daargelaten,
uitsluitend aandacht besteed aan Oost-Indië.
De IGV heeft geen medewerkers in dienst. Zij is geheel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.
2.3 Bestuur
De IGV is een vereniging met een bestuur die door de leden voor bepaalde tijd worden gekozen.
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Het bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, secretaris en penningmeester. De
bestuursleden treden volgens een rooster af. Statutair roept het bestuur één maal per jaar een
algemene ledenvergadering bijeen. Op dit moment telt het bestuur zes leden: een voorzitter,
secretaris, twee penningmeesters en twee leden. Twee bestuursleden zijn op dit moment
gezamenlijk belast met promotie en ledenwerving.
2.4 Huidige producten (2016/2017)
De IGV is uitgever van het jaarboek De Indische Navorscher (DIN) en de Reeks
Bronnenpublicaties, daarnaast onderhoudt de IGV een website en host de subsite Asal Oesoel.
Gezamenlijk zijn dit de vier producten van de IGV.





Op de IGV-website is een openbaar forum te vinden, waar zowel leden als niet-leden
terecht kunnen met vragen en antwoorden over Indische genealogie en
familiegeschiedenis.
In DIN worden hoofdzakelijk genealogieën en incidenteel een kleine bron, interviews en
achtergrondartikelen gepubliceerd.
Op de subwebsite Asal Oesoel (asaloesoel.igv.nl) vinden kleine Indische genealogieën en
artikelen een plaats.
In de navolgende hoofdstukken wordt beschreven wat de IGV zich in de komende
beleidsperiode voorneemt met betrekking tot haar producten.

2.5 Redacties van de huidige producten
De IGV kent verschillende redacties die verantwoordelijk zijn voor haar diverse genealogische
producten.
2.5.1 DIN
De DIN-redactie bestaat uit een hoofdredacteur en op dit moment twee redacteuren. De
redactieleden hebben zitting voor onbepaalde tijd. Nieuwe redactieleden treden bij coöptatie
toe. Tijdens de ALV wordt daarvoor achteraf om goedkeuring gevraagd. Bestuurs- en
redactielidmaatschap zijn in principe niet verenigbaar, maar hiervan kan met gezamenlijke
instemming van bestuur en redactie worden afgeweken.
De DIN-redactie is binnen de door de IGV gestelde kaders (statuten, huishoudelijk reglement
en besluiten genomen tijdens de algemene ledenvergadering) redactioneel onafhankelijk. De
huidige drie redactieleden hebben te kennen gegeven na DIN 2017 (per 1 januari 2018 of zoveel
later als nodig voor het afronden van DIN 2017) de redactie te zullen verlaten. De redactie zal
met ingang van 1 januari 2017 met drie leden worden uitgebreid. Het is de bedoeling dat zij met
ingang van DIN 2018 de huidige redactie vervangen.
2.5.2 Bronnenpublikaties van de IGV
De redactie van de reeks Bronnenpublikaties van de IGV bestaat momenteel uit één persoon
die bepaalt wanneer er een deel kan verschijnen en welke bron daarin wordt gepubliceerd.
2.5.3 Website Asal Oesoel
De redactie van website Asal Oesoel (asaloesoel.igv.nl) wordt gevormd door de DIN-redactie.
Asal Oesoel zal opgaan in de integrale website van de IGV.
2.6 Samenstelling ledenbestand
De IGV heeft momenteel rond de 280 leden. Blijkens een in 2016 gehouden enquête onder de
leden (90 respondenten) was 95,6% van de respondenten 55 jaar of ouder en viel 4,4% in de
leeftijdscategorie 30-40 jaar. Bijna 48% was langer dan 5 jaar lid en 12,2% korter dan 1 jaar.
2.7 Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de IGV bestaat standaard uit een lidmaatschap, inclusief eenmaal per
jaar de ontvangst van een hard copy van DIN. Vanaf lidmaatschapsjaar 2018 is ook een
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zogenaamd digitaal abonnement mogelijk. Dit is een lidmaatschapsvorm waarbij een lid wel
toegang heeft tot de het ledengedeelte van de website, maar desgewenst zelf een hard copy
van DIN dient te bestellen.
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Ontwikkelingen binnen de doelgroep

De doelgroep van de IGV omvat niet alleen Nederlanders met Indische roots. De IGV richt
zich op iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van mensen met een band
met de voormalige Nederlandse bezittingen in Azië, Afrika of het Caraïbische gebied in het
algemeen en Nederlands-Indië in het bijzonder.
De doelgroep ondergaat een verjonging: tussen nu en 25 jaar is de generatie
Nederlanders met Indische roots en in Indië geboren nagenoeg uitgestorven.
Het Indische familieleven, -gevoel en cultureel erfgoed zijn onderhevig aan de veranderingen
door de generaties en begint op sommige gebieden ook te vervagen. Veel kennis komt steeds
meer voort uit “van horen zeggen” uit de tweede, derde of zelfs latere hand.
Ondertussen is er sprake van verdergaande digitalisering van bronnen voor Indisch
familieonderzoek in zijn algemeenheid door bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor Genealogie
(Indische bronnen).
Naar verwachting zal de verdere ontwikkeling van historische en genealogische kennis over
Indische families en hun netwerken én de historische kennis over Nederlandsch-Indië en de
daar levende Indo-Europeanen binnen de doelgroep verder afnemen.
Er is een algemene trend gaande waarbij (digitale) producten, niet alleen genealogische, steeds
vaker selectief worden afgenomen, in plaats van in het geheel. Men is op zoek naar informatie
specifiek van toepassing op het eigen onderzoek, zonder direct gebonden te zijn aan
abonnementen, complete tijdschriften, kranten etc. In zijn algemeenheid kan hierop ingespeeld
worden door te kijken naar diensten als Blendle (kranten en tijdschriften per artikel betalen), de
mogelijkheden te betalen per digitaal document op WieWasWie en andere online
archiefinstellingen en microtransacties in bijvoorbeeld apps.
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Missie, visie en doelen

4.1 Missie
De IGV bevordert het onderzoek in de meest brede zin van het woord naar families die een
band hebben met de voormalige Nederlandse bezittingen in Azië, Afrika of het Caraïbische
gebied in het algemeen en Nederlands-Indië in het bijzonder.
4.2 Visie
Kennis over families als boven bedoeld maakt deel uit van de koloniale geschiedenis van
Nederland. Die kennis behoort tot het Indische en dus ook Nederlandse cultureel erfgoed. Dat
erfgoed verdient het om, in de ogen van de IGV, niet alleen in stand te worden gehouden maar
ook in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin te worden vergroot. De IGV wil hierin een
initiërende rol spelen.
De IGV is zich er terdege van bewust onderdeel uit te maken van een netwerk van gelijkgerichte
organisaties. Zij wil daarom bij het uitvoeren van haar missie niet alleen uitgaan van haar eigen
kracht, maar ook zo veel mogelijk gebruik maken van de expertise van anderen. De IGV zoekt
nadrukkelijk de samenwerking met andere organisaties die op haar werkterrein actief zijn.
4.3 Doelen
De IGV stelt zich het volgende ten doel:
 Faciliteren van mogelijkheden om resultaten van Indisch familieonderzoek vast te leggen
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en (digitaal) te publiceren.
Bekendmaken, verwerven, ontsluiten en beschikbaar stellen van (digitale) bronnen voor
Indisch familieonderzoek.
Vergroten van de kennis en kunde in Nederland op het gebied van Indisch
familieonderzoek.
Bevorderen van het contact en de samenwerking tussen personen en instanties die op het
terrein van Indisch familieonderzoek actief zijn en/of belangstelling hebben.

Producten in de beleidsperiode

Vandaag de dag zijn veel bronnen die voor genealogisch onderzoek van belang zijn, in digitaal
formaat te vinden op internet. Ook de IGV verwelkomt en ondersteunt deze ontwikkeling en
heeft in de afgelopen jaren met behulp van haar leden een groeiend aantal bronnen en
bronbewerkingen via haar website ontsloten.
In deze beleidsperiode, maar ook daarna, zal de IGV nog meer inzetten op digitalisering.
Alle nieuwe publicaties van de vereniging zullen daarom primair in digitaal formaat worden
aangeboden via de website. De website wordt daarmee niet alleen het kloppende hart van de
vereniging, maar van iedereen die zich interesseert voor Indische familiegeschiedenis en
genealogie.
Omdat er nog altijd mensen zijn die hechten aan hard copy, faciliteert de IGV mogelijkheden
om digitale producten in hard copy te verkrijgen. In de navolgende subparagrafen worden de
diverse genealogische producten beschreven.
5.1 Genealogische inhoud op de website (www.igv.nl)
De IGV biedt doorlopend via haar website genealogische producten aan in pdf-format. Het
betreft de volgende producten:
 Genealogische producten onder de noemer De Indische Navorscher (DIN); zie paragraaf
5.1.1.
 Bronnen, zie paragraaf 5.1.3.
 Overige genealogische producten onder de noemer ‘Asal Oesoel’.
Met het oog op de diverse producten bevat de IGV-website onder meer de volgende
inhoudelijke rubrieken.
 De Indische Navorscher (DIN).
 Bronnenpublicaties (BRP).
 Bronbewerkingen.
 Asal Oesoel – Heraldiek.
 Asal Oesoel – Vergeeld portret.
 Asal Oesoel – Uit de Indische kranten.
Het raadplegen en downloaden van digitale genealogische producten is voor IGV-leden gratis,
anderen betalen daarvoor een door het bestuur vastgesteld bedrag. De rubrieken onder de
noemer ‘Asal Oesoel’ zijn voor iedereen gratis te raadplegen en te downloaden.
Bovengenoemde rubrieken vallen, met uitzondering van de rubriek Bronnenpublicaties onder
de redactionele verantwoordelijkheid van de redactie van DIN.
5.1.1 De Indische Navorscher
Wat betreft het genealogische aanbod onder de noemer ‘De Indische Navorscher’ streeft de
IGV naar:
 Artikelen die tot doel hebben het publiceren van een genealogie (genealogieën) of kleine
bron (kleine bronnenpublicaties).
p.
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Artikelen die de praktijk van het Indische familiehistorisch en genealogisch onderzoek
behandelen (methodologische artikelen).
Artikelen waarin historische achtergronden worden geschetst.
Artikelen waarin het verhalende element de overhand heeft (familiegeschiedenis,
familieverhalen, biografische schetsen e.d.).

Hierbij wordt aandacht geschonken aan:
Families die een band hebben met de voormalige Nederlandse bezittingen in Azië, Afrika of het
Caraïbische gebied in het algemeen en Nederlands-Indië in het bijzonder.
Kwaliteit staat voorop. Genealogieën zijn zo volledig mogelijk uitgewerkt, voorzien van
bronvermeldingen en bij voorkeur voorzien van een algemene historische achtergrondschets.
Daarnaast bevat een genealogie een uitleg over het verloop van het onderzoek, de gebruikte
bronnen en de problemen waarmee de samensteller tijdens zijn of haar onderzoek
geconfronteerd werd.
Uitgangspunt voor de methodologische en andere artikelen is, dat ten minste een goede
inleiding (introductie, gebruikte bronnen, verantwoording onderzoeksmethode, relevantie en
eventuele beperkingen van het artikel) bevatten, gevolgd door een helder, prettig leesbaar en
wetenschappelijk verantwoord betoog en logisch uit het betoog volgende conclusies.
5.1.2 Wijze van verspreiding van DIN
Teneinde de traditie van het gedrukte jaarboek (DIN) in stand te houden, worden aan het eind
van elk jaar de digitale genealogische producten (of een selectie daaruit), gebundeld en onder
de titel De Indische Navorscher als hard copy uitgegeven. Daarbij gaat het wat de
bronnenpublicaties betreft om kleinere bronnenpublicaties. Zie voor grotere bronnenpublicaties
de volgende paragraaf.
DIN zal middels printing on demand worden geproduceerd. Het aantal pagina’s en de
verkoopprijs varieert per jaar, afhankelijk van wat er digitaal gepubliceerd is. DIN als hard copy
kan door zowel leden, als niet-leden tegen betaling worden besteld, waarbij IGV-leden korting
krijgen. Daarnaast kan DIN in pdf-format via de website van de IGV worden gedownload. Voor
IGV-leden is dit gratis, anderen betalen een door de IGV vastgesteld bedrag.
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‘Printing on demand’
Bij printing on demand worden boeken pas gedrukt, wanneer daar vraag naar is. Daarmee
wordt voorkomen dat direct een complete oplage gedrukt moet worden en op voorraad
moet worden gehouden. Het uiterlijk en ook de kwaliteit van een middels printing on
demand afgedrukt boek, doen tegenwoordig vrijwel niets meer onder voor een boek dat
middels traditionele offsetdruk wordt vervaardigd. Ook bij printing on demand is het
bijvoorbeeld mogelijk een genaaide en gebrocheerde paperback te vervaardigen.
Bij printing on demand ligt een foto op het papier en krijgt deze daardoor meer glans dan
bij traditionele offsetdruk; daar ‘zakt’ een foto enigszins in het papier en wordt daardoor
wat matter. Wat betreft de scherpte van de foto’s is er weinig verschil. Welke vorm van
drukken voordeliger is, volgt uit de oplage.
Naar de huidige stand van de techniek is printing on demand in de regel goedkoper tot een
oplage van ongeveer 200 exemplaren. Offsetdruk is goedkoper vanaf een oplage van 300
exemplaren. Tussen 200 en 300 exemplaren ligt een ‘grijs gebied’, waar het breakevenpoint zich ook ergens in bevindt.
5.1.3 Bronnenpublicaties en bronbewerkingen
Het publiceren en bewerken van genealogische bronnen behoren tot de speerpunten van het
IGV-beleid. De beschikbaarheid van (gedigitaliseerde) bronnen vormt zowel in kwalitatief als
kwantitatief opzicht een belangrijke stimulans voor het Indisch familieonderzoek. Daarom biedt
de IGV, binnen haar mogelijkheden en waar zich kansen voordoen, de volgende digitale
genealogische producten aan:
 Bronnenpublicaties.
 Bronbewerkingen.
Onder een bronnenpublicatie wordt verstaan: een transcriptie van een archiefbron en het
eventueel opnemen van aanvullende gegevens.
Onder een bronbewerking wordt verstaan: het verwerken van materiaal dat aan een archiefbron
is ontleend, met als resultaat bijvoorbeeld een (digitaal) databestand, een statistisch overzicht
of gezinsreconstructies.
Keuzes met betrekking tot te publiceren of te bewerken bronnen worden weloverwogen
gemaakt. Daarbij genieten vroeg-negentiende-eeuwse, of van eerdere datum daterende
bronnen, de voorkeur boven bronnen die een latere periode bestrijken. De gegevens uit
laatstgenoemde bronnen, met name als het gaat om geboorte- en huwelijkregisters, zijn immers
ook in andere (Nederlandse) bronnen te vinden (persoonskaarten, oud-paspoortarchief,
pensioenregisters).
De reeks Bronnenpublikaties van de IGV is bedoeld voor het publiceren van grotere
bronnenpublicaties. De delen van deze reeks worden digitaal (in pdf-format) via de website
aangeboden en kunnen via printing on demand als hard copy tegen betaling worden besteld
door zowel IGV-leden als anderen.
De reeds verschenen delen (periode 1991-2016) kunnen via de website van de IGV tegen
betaling in pdf-format worden gedownload.
5.1.4

Toestemming voor digitale en papieren publicatie

Door het aan de redactie van DIN aanbieden van een artikel of bronbewerking zoals bedoeld in
respectievelijk paragraaf 5.1.1 en 5.1.3, geeft/geven de auteur(s) toestemming voor publicatie
in zowel digitale (IGV-website), als gedrukte vorm (DIN). Dat laatste ongeacht het aantal
oplagen (printing on demand).
Voor bronnenpublicaties zoals bedoeld in paragraaf 5.1.3, die worden aangeboden aan
de redactie van BRP, geldt eveneens dat het aanbieden automatisch inhoudt dat de
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samensteller(s) toestemming geeft/geven voor publicatie in zowel digitale (IGV-website), als
gedrukte vorm. Ook hier geldt dit laatste ongeacht het aantal oplagen (printing on demand).

5.2 Eisen aan de IGV-website
Zoals hierboven gezegd, speelt de IGV-website een cruciale rol bij het faciliteren en overdragen
van kennis aan en tussen IGV-leden en andere bezoekers. Daarnaast moeten leden en
potentiële leden via de website in contact kunnen komen met het bestuur en de redacties.
De IGV-website moet fungeren als hét webportaal voor enerzijds de IGV-leden en anderzijds
voor het Indisch familieonderzoek in Nederland. Het is daarmee ook voor potentiële leden en
anderen een publiekstrekker voor alle IGV-producten.
Het bestaande aanbod van concrete diensten, zoals digitale bronnen, Asal Oesoel, Janssen’s
Indisch Repertorium (JIR) en het forum wordt geoptimaliseerd en waar nodig verder uitgebreid.
Het gebruikersvriendelijker en interactiever maken van de website verdient voortdurend
aandacht.
De website moet technisch gezien de mogelijkheid bieden voor communicatie (uitwisselen van
informatie en andere interactie) en het raadplegen, afnemen en betalen van genealogische
producten. Verder moet de IGV-website het Indische genealogische portaal voor de Indische
genealogiebeoefening zijn. Iedereen die zijn Indische roots wilt onderzoeken, zou als
vanzelfsprekend eerst te rade gaan bij de IGV.
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Uitvoeringsmaatregelen

Teneinde missie, visie en doelstellingen inhoud te geven, kunnen meerdere activiteiten worden
ondernomen. Daarbij blijft de vereniging steeds afhankelijk van de beschikbare financiële
middelen en de beschikbaarheid van vrijwilligers. Ook vanwege de steeds veranderende
omgeving en omstandigheden, dient onderstaande soms als indicatief te worden beschouwd.
Het bestuur stelt jaarlijks een uitvoeringsplan vast, waarin concreet staat op welke manier het
bestuur de in dit beleidsplan beschreven doelstellingen wil behalen.
6.1 Mogelijke uitvoeringsmaatregelen
 Beschikbaar stellen van de benodigde financiële middelen (begroting).
 Het verkrijgen van de culturele ANBI-status.
 Betrekken van leden bij projecten, zoals vernieuwing van de website en
bewerking/ontsluiting van, in de loop van 2017 door FamilySearch digitaal beschikbaar te
stellen, Indische bronnen.
 Zorgen dat de redactie van DIN en Bronnenpublicaties op sterkte blijven.
 Doorontwikkelen en promoten van de IGV-website.
 Op de IGV-website voor bezoekers de mogelijkheid scheppen gezamenlijk in een wikiachtige omgeving aan genealogieën te werken.
 Verwerven van bronmateriaal en het daartoe leggen van contacten, zowel in Nederland als
daarbuiten.
 (Digitaal) uitgeven van bronnenpublicaties en bronbewerkingen en het daartoe begeleiden
van vrijwilligers.
 Op de IGV-website aanbieden van door IGV-leden en anderen beschikbaar gestelde
gedigitaliseerde versies van in druk verschenen publicaties en digitale databestanden.
 Met de IFA overleggen over het digitaal beschikbaar stellen van veelgebruikte onderdelen
van de IFA-collectie.
 Zo mogelijk samen met de IFA met het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) overleggen
over het digitaal beschikbaar stellen van Indische bronnen uit de CBG-collecties, te
beginnen met de collecties Bloys van Treslong Prins (prioriteit 1) en Lach de Bère.
 In stand en actueel houden van Janssen’s Indisch Repertorium (JIR) en het
p.
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gebruikersvriendelijker maken ervan.
Op de website plaatsen van een overzicht van lopende onderzoeken.
Op de website een digitaal Indisch fotoalbum opzetten.
Organiseren en verzorgen van workshops/cursussen voor IGV-leden en andere
belangstellenden.
Op de IGV-website publiceren van een voor iedereen toegankelijke handleiding voor
Indisch familieonderzoek, gebaseerd op de door het CBG uitgegeven onderzoeksgids ‘Asal
Oesoel’.
Tijdens IGV-ledencontactdagen houden van een genealogisch spreekuur.
Onderzoeken hoe kan worden samengewerkt met instanties die actief zijn op het
werkterrein van de IGV.
Promoten van de IGV via onder meer aanwezigheid bij Indische en/of genealogische
manifestaties, zoals de Tong Tong Fair en het Famillement.
In samenwerking met anderen, het organiseren van een tweejaarlijkse Indische
genealogische manifestatie.
Ontwikkelen en verspreiden van promotiemateriaal.
Opstellen van een plan voor een ledenwerfcampagne, met als streefcijfer 400 leden aan
het einde van de beleidsperiode.

ANBI-informatie

Doelstelling
De doelstelling van de IGV is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt:
1. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het onderzoek in de meest brede zin
van het woord naar families die een band hebben met de voormalige Nederlandse
bezittingen in Azië, Afrika of het Caraïbische gebied in het algemeen en Nederlands-Indië
in het bijzonder.
2. De vereniging tracht het in het eerste lid genoemde doel te bereiken door het:
a. faciliteren van mogelijkheden om resultaten van Indisch familieonderzoek vast te
leggen en (digitaal) te publiceren;
b. bekendmaken, verwerven, ontsluiten en beschikbaar stellen van (digitale)
bronnen voor Indisch familieonderzoek;
c. vergroten van de kennis en kunde in Nederland op het gebied van
Indisch familieonderzoek;
d. bevorderen van het contact en de samenwerking tussen personen en instanties
die op het terrein van Indisch familieonderzoek actief zijn of belangstelling hebben; en
e. alle andere wettige middelen die tot het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Met haar doelstelling beoogt de IGV het algemeen belang te dienen.
Afwezigheid winstoogmerk
De IGV heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 10, vierde lid, van de statuten en uit
de feitelijke werkzaamheden. De IGV streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt
uit het feit dat de IGV de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar
doelstelling.
Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 19 lid 3 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden
besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling.
Te verrichten werkzaamheden van de IGV
De te verrichten werkzaamheden van de IGV zijn opgenomen in hoofdstuk 6.1 van dit
Meerjarenbeleidsplan (“Mogelijke uitvoeringsmaatregelen”).
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Door deze werkzaamheden draagt de IGV bij aan de doelstellingen zoals vermeld in artikel 2
van de statuten.
Werving en beheer van gelden
De IGV werft niet actief gelden ten behoeve van haar doelstelling.
Vermogen van de IGV
De IGV houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de IGV. Om de doelstellingen
uit het meerjarenbeleidsplan te realiseren zal een aanzienlijk deel van het eigen vermogen
ingezet worden, maar zijn ook subsidies, giften en legaten noodzakelijk.
Bestedingsbeleid
De IGV besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de projecten die in
hoofdstuk 5 en 6 van dit Meerjarenbeleidsplan zijn opgenomen.
Beschikken over het vermogen van de IGV
Op grond van artikel 10 van de statuten van de IGV en haar feitelijke werkzaamheid, heeft
geen enkel (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de IGV. Aldus kan geen
enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de IGV als ware het eigen
vermogen.
Beloningsbeleid
Op grond van artikel 9, zesde lid, van het huishoudelijk reglement bestaat recht op vergoeding
van reiskosten vice versa tussen diens woonplaats en de plaats waar een
bestuursvergadering wordt gehouden, op basis van maximaal OV 2e klas. Reiskosten dienen
zoveel mogelijk beperkt te worden gehouden. Ook heeft een bestuurslid in principe recht op
vergoeding van materiaalkosten gemaakt bij het uitoefenen van een bestuurstaak. De
vereniging heeft geen personeelsleden in dienst.
Beschrijving administratieve organisatie
De administratie wordt gevoerd in de online administratie (www.e-boekhouden.nl). De
secretaris voert de ledenadministratie. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de
vereniging, int contributies en verdere baten, en is gerechtigd om uitgaven te doen binnen de
op de algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting. Voor uitgaven die buiten de
begroting vallen, is instemming van het bestuur vereist. De penningmeester draagt zorg voor
registratie van de financiële administratie, waaruit te allen tijden de rechten en verplichtingen
van de vereniging kunnen worden afgeleid. De penningmeester geeft jaarlijks een overzicht
van de financiële stand van zaken en zorgt voor het opstellen van de jaarlijkse begroting. De
penningmeester stelt de kascommissie in de gelegenheid om de administratie te controleren,
zodat deze op de algemene ledenvergadering verslag kan uitbrengen.
Publicatieplicht
De IGV voldoet aan haar publicatieplicht door middel van haar website www.igv.nl.
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