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1. Jaarverslag
1.1 Bestuursverslag
Bestuur
Vanaf de ALV 2016 bestaat het bestuur uit Dennis de Calonne (voorzitter), Ralph Ravestijn
(secretaris), Adriaan Intveld (eerste penningmeester), Ricus Peetoom (tweede penningmeester), Ron
Mayer, Liselore Rugebregt en Daisy Spangenberg.
Het bestuur heeft in 2016 vergaderd op 31 januari, 23 mei en 23 oktober. Onderwerpen die tijdens
bestuursvergaderingen behandeld zijn, zijn o.a. de voorbereiding van de ALV, het Famillement en het
meerjarenbeleidsplan.
Activiteiten
Middagprogramma na ALV
Na afloop van de Algemene Ledenvergadering op 20 februari heeft de IGV een middagprogramma
georganiseerd met de volgende twee sprekers:
• Gerrit Woertman over gebruik van dna bij genealogisch onderzoek
• Linda van Wijk, secretaris van Stichting Indisch Familiearchief (SIFA) over de activiteiten van
SIFA
Famillement
De IGV was met een stand aanwezig op het Famillement dat op 2 juni in en om Het Utrechts Archief
plaats vond.
Ansichtkaarten
In 2016 heeft het bestuur, ter promotie van de IGV, ansichtkaarten laten drukken om uit te delen
tijdens evenementen en bijeenkomsten. Er zijn vier verschillende ansichtkaarten gemaakt van
afbeeldingen aangeleverd door bestuursleden Dennis de Calonne en Adriaan Intveld.
Meerjarenbeleidsplan
De werkgroep meerjarenbeleidsplan bestaande uit Dennis de Calonne, Conrad Gietman, Roel de
Neve, Daisy Spangenberg en Ralph Ravestijn heeft een meerjarenbeleidsplan opgesteld dat tijdens de
ALV in 2017 ter goedkeuring wordt aangeboden.
IGV-Info
IGV-Info verscheen in februari, augustus en december.
Leden
Het aantal leden inclusief ereleden dat de contributie 2015 heeft betaald bedroeg per 31 december
2015 270. Het aantal leden inclusief ereleden dat de contributie 2016 heeft betaald bedraagt per 31
december 2016 290. Deze toename is enerzijds te verklaren door een toename van het aantal leden,
maar vooral door een actiever debiteurenbeleid.
De ereleden per 31 december 2016 zijn:
Dhr. G.A. Steenpoorte †
Dhr. P.A. Christiaans
Dhr. R.G.de Neve
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Dhr. F.J.P. Kiesel
Dhr. L.M. Janssen
Dhr. J.A. van Huizen †
Mevr. H.F. Mugie
1.2 Website
Website 2016
Hieronder worden de ontwikkelingen beschreven met betrekking tot de website van de vereniging
(http://www.igv.nl) in 2016.
De IGV-website bestaat uit een aantal elementen, waaronder een forum, nieuws, bronnen en
algemene informatie.
 Met name het openbare deel van het forum werd prima bezocht. Er zijn nu in totaal ruim 286
onderwerpen aangemaakt, met daarin onder meer inhoudelijke vragen, gesteld door zowel door
leden als niet-leden. In de meeste gevallen kan de vragensteller verder worden geholpen door
andere bezoekers van het forum.
 In de nieuwssectie werd een beperkt aantal berichten geplaatst, vooral met betrekking tot nieuwe
publicaties en evenementen waaraan deel werd genomen. Voor actueel nieuws lijkt op dit
moment de Facebook-pagina een groter bereik te hebben (zie onder).
 Dit jaar zijn er weinig nieuwe digitale bestanden toegevoegd aan de website. Nieuwe bestanden
zijn daarom altijd welkom! Leden én niet-leden kunnen, indien zij bestanden beschikbaar willen
stellen, hierover contact opnemen met de websitebeheerder (via webmaster@igv.nl). Er wordt
steeds met de verstrekker van een bestand afgesproken op welke wijze en aan wie (alleen leden of
eenieder) de bestanden worden aangeboden op de website.
 De algemene informatie op de website heeft betrekking op algemene informatie over de
vereniging en het lidmaatschap.
Het aantal unieke bezoekers lag in 2016 tussen de 780 en 1.882 per maand (in 2015: 1.785-2.691 per
maand). In totaal waren er in 2016 11.343 unieke bezoekers (2015: 12.792).
De gemiddelde duur van een websitebezoek was net zo lang als in 2015: iets meer dan 3 minuten. Per
bezoek werden gemiddeld tussen de 3 en 4 pagina’s werden bekeken; iets meer dan in 2015 (3,47),
namelijk 3,81 pagina’s per bezoek. Het totaal aantal bezochte pagina's in 2016 was 72.792 (2015:
78.018).
Ongeveer 75% van de bezoekers bezocht de website vanuit Nederland (2015: 75%). Er is een
duidelijke stijging te zien van bezoekers uit Rusland (9,28%, ten opzichte van 0,52% in 2015).
Waarschijnlijk gaat het om de grote hoeveelheid spammers die eind 2015 en in januari 2016
probeerden via het forum spam te verspreiden. Van alle bezoekers kwam 3,16% uit de VS, vooral uit
de staten Californië, Texas en New York. Andere landen van waaruit bezoekers de website bezochten
zijn Duitsland (1,15%), Indonesië (1,11%), Australië (0,99%) en België (0,75%).
De website werd het meest bezocht door mensen ouder dan 65 (46,59%), gevolgd door de
leeftijdsgroep 55- tot 64-jarigen (23,59%) en 45- tot 54-jarigen (11,66%). 8,29% van de bezoekers was
tussen de 35 en 44 jaar oud, 7,01% tussen de 25 en 34 jaar oud en 2,85% tussen de 18 en 24 jaar oud.
Van alle bezoekers was 61,43% man en 38,57% vrouw.
De IGV is sinds eind maart 2014 actief op Facebook (https://www.facebook.com/igvnl). Het aantal
volgers verdubbelde zich in 2015 tot 490. In januari 2017 staat de teller op 720 volgers. Omdat de
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Facebook-pagina veel wordt gevolgd door niet-leden, wordt daarmee de naamsbekendheid van de
IGV vergroot. Ook wordt Facebook gebruikt om in contact te komen met de IGV, met name via
privéberichten.
1.3 Verslag van de redactie van De Indische Navorscher en de website Asal Oesoel
De redactie werd in 2016 gevormd door Anne Karthaus (gedeeltelijk), Conrad Gietman (gedeeltelijk),
Rob Mostert, Roel de Neve (hoofdredacteur), Lszelore Rugebregt (gedeeltelijk) en Reinoud Vissers.
Rob Mostert, Roel de Neve en Reinoud Vissers hebben te kennen gegeven dat zij na DIN 2017 als
redactielid zullen terugtreden.
Vanuit de redactie werd door Roel de Neve een bijdrage geleverd aan het concept-beleidsplan 20182020, dat aan de algemene ledenvergadering van 2017 ter goedkeuring zal worden voorgelegd.
De redactie heeft een redactiestatuut opgesteld dat ter goedkeuring aan de algemene
ledenvergadering van 2017 zal worden voorgelegd.
In november 2016 vergaderde de redactie met de beoogde nieuwe redactieleden Maarten Fornerod,
Maaike van der Kloet en Margaret Leidelmeijer (zij zullen per 1.1.2017 aantreden). M.h.o.o. het
inwerken van de nieuwe redactieleden werden enkele werkafspraken gemaakt.
DIN 2016 telt 208 pagina’s en bevat artikelen over de families Burgemeestre, Dezentje, Fransz, Julsing,
Van Middelkoop en Verboekend, alsmede een artikel met een overzicht van huwelijken/ relaties van
Europese mannen met inheemse ‘prinsessen’.
De produktie van DIN 2016 (opmaak, drukken, binden) werd tot volle tevredenheid verzorgd door
studio en drukkerij Lenoirschuring, gevestigd in Amsterdam-Noord.
Op de website Asal Oesoel werden in 2016 door Roel de Neve de familiewapens Albinus, Dezentje,
Domis (De Senerpont Domis), Gevers, Gravenhorst, Von Liebenstein, Von Lützow, Van Mauntz,
Steinmetz, De Stoppelaar gepubliceerd.
De website Asal Oesoel, een persoonlijk initiatief van Roel de Neve, werd in 2016 formeel aan de IGV
overgedragen. Asal Oesoel valt conform het huishoudelijk reglement van de IGV, onder de
inhoudelijke verantwoordelijkheid van de redactie van DIN.
Rob Mostert, Roel de Neve, Reinoud Vissers.
2. Jaarplan 2017

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.

Visie
Kennis over families als boven bedoeld is deel van de koloniale geschiedenis van Nederland. Die
kennis behoort tot het Indisch en dus ook Nederlands cultureel erfgoed. Dat erfgoed verdient het 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 daarbij een initiërende rol spelen. Zij is zich er daarbij
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
4

mogelijk gebruik maken van de expertise van anderen. De IGV zoekt met het oog daarop nadrukkelijk
de samenwerking met andere organisaties die op haar werkterrein actief zijn.

Doelstellingen voor het jaar 2017















Vaststellen van het op de ALV 2017 voorgelegde meerjarenbeleidsplan 2018-2020;
Aanpassen van statuten om te voldoen aan de eisen van Culturele ANBI-instelling
Indienen en verkrijgen van de Culturele ANBI status;
Voorbereiden van de uitgangspunten uit het meerjarenbeleidsplan 2018-2021;
Instellen van een werkgroep vernieuwing website conform eisen uit meerjarenbeleidsplan;
Op basis van advies werkgroep vernieuwing website opvragen en beoordelen van offertes
voor website;
Verbreden en verdiepen van de inhoud van de website door o.a. een fotodatabase, een wiki
(is een website waarop bezoekers zelf op een eenvoudige manier informatie kunnen
toevoegen of aanpassen) en meer interactie tussen bezoekers;
Toename van het aantal leden tot 300;
Organiseren van een bijeenkomst voor leden, naast het middaggedeelte na de ALV;
Uitgifte van DIN 2017 door redactie met als thema parentelen;
In samenwerking met Familysearch digitaal beschikbaar krijgen van in Indonesië verfilmde
bronnen;
Vergroten van betrokkenheid van leden bij activiteiten van de IGV;
Ontwikkelen van een standaardpresentatie voor lezingen en rekruteren van leden voor deze
presentaties voor o.a. ledenbijeenkomsten van de Nederlandse Genealogische Vereniging; 
Versterken van de samenwerking met SIFA en Moesson.
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3. Jaarrekening en begroting 2017 en 2018
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4. Verslag kascommissie
Kascommissie
Ondergetekenden, William Verduyn Lunel en Eveline Hilhorst, vormen de kascommissie van de
Indische Genealogische Vereniging (IGV) voor het kalenderjaar 2016.
Onder verwijzing naar het gestelde in art. 6 Bestuur lid 7 van het Huishoudelijk
Reglement van de vereniging:
“ 7. 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.” heeft de
kascommissie de jaarrekening van de vereniging beoordeeld.
De jaarrekening omvat:
1. De balans per 31 december 2016 sluitende met een balanstotaal van € 26.558,89 ; En een
eigen vermogen van € 14.850,89
2. De exploitatierekening over 2016 met specificaties en een resultaat van €3.919.99.
De jaarrekening is opgemaakt onder volledige verantwoordelijkheid van het bestuur van de
vereniging. Het is onze taak een beoordelingsverklaring betreffende de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
De door ons uitgevoerde werkzaamheden bestonden uit:
•
•
•
•

het inwinnen van inlichtingen, zowel mondeling als schriftelijk;
het uitvoeren van cijferanalyses;
een steekproefsgewijze controle van stukken en bescheiden van de financiële administratie,
alsmede het vergelijken van de verschillende banksaldi aan het begin en het einde van het
boekjaar met de bankafschriften.

Hierbij is volledige overeenstemming geconstateerd. Voorts hebben wij ons een oordeel gevormd
over de juistheid en volledigheid van het weergegeven cijfermateriaal zowel in de balans als in de
exploitatierekening alsmede van de toelichtingen hierop.

Conclusie
Op basis van de hierboven omschreven werkzaamheden is de kascommissie tot de conclusie
gekomen dat de financiële administratie op correcte wijze is gevoerd. De kascommissie geeft de
Algemene Ledenvergadering in overweging het Bestuur van de Indische Genealogische Vereniging
te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid over 2016.
‘t Harde, 11 februari 2017
Was getekend
William Verduyn Lunel

Was getekend
Eveline N. Hilhorst
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