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1. Notulen ALV van de Indische Genealogische Vereniging op 14 juni 
2015 Bronbeek Arnhem, 13.00 – 15.00  
Aanwezig: 3 ereleden, 31 gewone leden en 12 introducés  

Bestuur: Harold Bos (voorzitter), Ralph Ravestijn (secretaris), Rob Dumas (algemeen bestuurslid), 

Dennis de Calonne (webredacteur en webmaster) en Ben Dankmeyer (penningmeester in ruste).  

1. Welkomstwoord van de voorzitter  

De voorzitter opent de vergadering om 13.00 en heet iedereen welkom, in het bijzonder de 

ereleden Janssen, Kiesel en De Neve.  

 

Afmeldingen zijn er van de volgende leden:  

 

Erelid de heer P.A. Christiaans 

Erelid mevrouw H. Mugie 

De heer P.H. Hermanus 

De heer E.J.C. Boutmy de Katzmann 

De heer R.P. Pechler 

De heer T.W. Schillhorn van Veen 

De heer C. Gietman 

Mevrouw P.A. Dom-Heemstra 

Mevrouw E.G.M. Gribnau-Gabeler 

Mevrouw M. Leidelmeijer 

Mevrouw S. Haag 

De heer U. Kerrebijn 

De heer D.D. van der Jagt 

De heer R. Davies 

De heer M. Loderichs – Stichting Indisch Familiearchief  

 

2. Ingekomen stukken 

Door mevrouw Etmans zijn twee e-mails gestuurd. 

De eerste e-mail betreft het aanvragen van een ANBI-status door de IGV en de andere mail 

heeft betrekking op een wijziging van de bemensing van de studiezaal van het Centraal 

Bureau voor Genealogie. 

 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)-status 

De voorzitter geeft aan dat door de vorige secretaris beoordeeld is dat de IGV niet in 

aanmerking komt voor een ANBI-status vanwege het niet voldoen aan de eis dat 90% van de 

activiteiten in het algemeen belang plaatsvinden.  

Introducé mevrouw Karthaus geeft aan ervaring te hebben met een ANBI-status binnen een 

organisatie waar zij bestuurslid was. Het bestuur zegt toe om nogmaals te beoordelen of de 

IGV in aanmerking komt voor een ANBI-status. 
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Bemensing studiezaal Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) 

De secretaris heeft de mail dienaangaande niet ontvangen, en zal mevrouw Etmans vragen 

deze mail nogmaals te mailen zodat deze als ingekomen stuk in het bestuur kan worden 

behandeld.  

 

3. Mededelingen voorzitter 

De voorzitter vraagt om een moment stilte voor de overleden leden van de vereniging.  

 

Van de Stichting Ellen de Bruijn-Ter Denge Memorial Fund is een gift van € 1.000 ontvangen 

voor de totstandkoming van het themanummer Sumatra van DIN 2014 waarvoor dank.  

 

4. Notulen ALV 25 mei 2014 

Notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  

Naar aanleiding van de notulen worden de volgende vragen gesteld: 

 

De heer De Neve: 

 Wanneer verschijnt een volgende DVD? 

Deze zal verschijnen ter gelegenheid van het 30 jarig jubileum van de IGV 

 Wat is voortgekomen uit de contacten met de heer De Wit voor Maleisische 

genealogie? 

Rob Dumas geeft aan dat de heer De Wit niet gereageerd heeft op zijn mail. Wel is hij 

toegetreden tot de Maleise groep. 

 Zijn inmiddels contacten gelegd met De Indo? 

De heer Da Graça heeft contact gelegd met deze Amerikaanse organisatie 

 Hoe staat het met de vertaling van de website naar het Engels? 

Dennis de Calonne geeft aan dat aanpassingen op dit moment techniek moeilijk door 

te voeren zijn. Eerst zijn een aantal updates van de website nodig. Voor eventuele 

vertalingen is al wel contact met Leo Janssen en Tjaart Schilhorn van Veen. 

 De heer Wermuth: 

 De heer Hermanus heeft aangeboden reclame te maken voor de IGV. Hij krijgt nog 
steeds uitnodigingen voor scholenreünies.  

 
5. Jaarverslag secretaris 

Verslag wordt goedgekeurd. De heer De Neve vraagt opheldering over een tekstuele 

toelichting onder de tabel m.b.t. het ledenverloop.  

Ralph Ravestijn zal dit uitzoeken.  

Noot van de secretaris: inmiddels is gebleken dat abusievelijk de toelichting uit het vorige 

jaarverslag is overgenomen; de tabel was juist.  

 

6. Jaarrekening  

De penningmeester in ruste geeft een toelichting op de jaarrekening 2014. Hierop volgt een 

discussie tussen hem en de hoofdredacteur van DIN over de oorzaken van de 

kostenoverschrijding.  
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7. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie 2015 

Mevrouw Mugie was door persoonlijke omstandigheden niet in staat deel uit te maken van 

de kascommissie 2014. Deze bestond daarom alleen uit de heer Peetoom, penningmeester 

van Stichting Ellen de Bruijn-Ter Denge Memorial Fund. 

De heer Peetoom geeft aan dat de administratie eenvoudig is opgezet, waardoor de controle 

relatief eenvoudig is uit te voeren. Volgens de gevoerde systematiek is over 2014 een verlies 

van € 2.500 geleden. Als aandachtspunt benoemt hij dat te weinig aandacht is besteed aan de 

incassering van contributie. Hij adviseert aan de leden om het bestuur te dechargeren en de 

jaarrekening goed te keuren.  

 

De ALV verleent het bestuur decharge en stelt de jaarrekening 2014 vast.  

 

Voor de kascontrolecommissie 2015 stellen de heren Peetoom en Dumas zich beschikbaar.  

 

8. Begroting 2015 en vaststellen contributie 2016 

De penningmeester in ruste geeft een toelichting op de begroting 2015 en zijn voorstel om 

de contributie 2016 niet te verhogen. 

De heer De Neve vraagt of in de begroting ruimte is opgenomen voor redactiekosten. De 

penningmeester in ruste geeft aan dat deze opgenomen zijn onder bestuurskosten.  

De ALV stelt de begroting 2015 en de contributie 2016 vast. 

 

9. Verslag redactie van de Indische Navorscher 

Het verslag wordt na toelichting door de hoofdredacteur De Neve door de ALV vastgesteld.  

 

10. Verslag webmaster 

Het verslag wordt na toelichting door webmaster Dennis de Calonne door de ALV vastgesteld. 

 

11. Aftreden bestuursleden en nieuwe bestuursleden 

De penningmeester Ben Dankmeyer treedt tijdens deze ALV officieel af. Ook Rob Dumas 

treedt als algemeen bestuurslid. Beiden ontvangen als dank voor hun inspanningen van de 

voorzitter bloemen en een fles wijn.  

De heer Ron Mayer heeft zich kandidaat gesteld door de functie van algemeen bestuurslid. 

Helaas kan hij niet aanwezig zijn tijdens de ALV.  

Over zijn kandidaatstelling wordt door de ALV geen besluit genomen.  
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12. Rondvraag 

Mevrouw Etmans: 

 Kan de ALV niet meer centraal in het land worden georganiseerd? 
De voorzitter Harold Bos legt uit dat de relatie van Bronbeek met de Indische cultuur 

en geschiedenis, in combinatie met de Indische maaltijd, een belangrijk argument is 

om voor Bronbeek te kiezen. 

 Is het mogelijk om op de website voor alleen de leden de bronnenpublicaties 

beschikbaar te stellen? 

Technisch bestaat deze mogelijkheid. Als bezwaar geldt echter dat op deze wijze de 

publicaties te eenvoudig gratis verspreid zouden kunnen worden.  

 Wat is de relatie tussen de website Asal Oesoel en de IGV website? 

De heer de Neve en Dennis de Calonne leggen uit dat Asal Oesoel een initiatief is van 

de redactie van de IGV, gefaciliteerd via de website van de IGV (op een subdomein). 

Zowel leden als niet-leden kunnen aan Asal Oesoel bijdragen.  

De heer Peetoom: 

 Heeft de IGV contact met het Nederlands Indisch Cultureel Centrum? Zij brengen 

onder andere een digitale nieuwsbrief uit. 

De IGV heeft nog geen contacten met deze organisatie.  

 

13. Toelichting op het verdere programma 

Na de pauze zal de heer Tjabring van Egten een lezing houden over Chinees Indonesisch 

genealogisch onderzoek. De heer Loderichs zou een lezing houden over de Stichting Indisch 

Familiearchief. Vanwege ziekte heeft hij zich helaas afgemeld.  

 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 15.00.  
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2. Jaarverslag  
 

2.1 Bestuursverslag  
 

Bestuur 

Op de ALV trad Rob Dumas af als bestuurslid en kort na de ALV trad ook de voorzitter Harold Bos af. 

In afwachting van een nieuwe bestuurssamenstelling is een bestuursteam gevormd dat naast de 
bestuursleden Dennis de Calonne en Ralph Ravestijn bestaat uit Ron Maijer, Liselore Rugebregt, Ricus 

Peetoom, Daisy Spangenberg en Adriaan Intveld.  

De leden van het bestuursteam  die nog geen bestuurslid zijn, zullen zich op de ALV van 20 februari 

2016 verkiesbaar stellen als bestuurslid. Hiermee zal het bestuur uit 7 leden gaan bestaan.  

 

Het bestuur(steam)  heeft in 2015 vergaderd op 29 maart, 30 augustus en 8 november. Onderwerpen 

die tijdens bestuursvergaderingen behandeld zijn, zijn o.a. de voorbereiding van de ALV, deelname 

aan INDO routes, en het verzoek van Familysearch aan ANRI om de akten van de Burgerlijke Stand op 

hun website beschikbaar te stellen.  

 

Financiële administratie 

In juli is een overgang gemaakt van een administratie in Excel naar een online leden- en financiële 

administratie. Hierbij bestaat een koppeling tussen beide administraties en ontvangen leden een 

factuur voor hun contributie.  

 

Activiteiten 

In januari 2015 heeft de IGV een workshop Indisch genealogisch onderzoek georganiseerd voor het 

Joods Historisch Museum. Deze workshop heeft geleid tot een aantal aanmeldingen als lid.  

In 2015 is geen najaarsexcursie of jongerendag georganiseerd. Wel was een vertegenwoordiging van 

bestuursteam en redactie aanwezig tijdens INDO routes in Dordrecht. Liselore Rugebregt heeft een 
lezing gehouden over Indische genealogie en wij hadden een stand waar bezoekers vragen konden 

stellen. Deze dag heeft geleid tot vier nieuwe leden.  

 

IGV-Info   

IGV-Info verscheen in mei en december.  

 

Leden 

Het aantal leden inclusief ereleden dat de contributie over 2014 had betaald bedroeg per 10 mei 
2015 tweehonderdeen. Het aantal leden inclusief ereleden dat de contributie 2015 heeft betaald 

bedraagt per 31 december 2015 tweehonderdvijfenzeventig. Gedurende 2015 is door een groot 

aantal leden alsnog hun contributie 2014 betaald.  

 

De ereleden per 31 december 2015 zijn: 

 Dhr. P.A. Christiaans  

 Dhr. R.G.de Neve  

 Dhr. F.J.P. Kiesel  

 Dhr. L.M. Janssen  

 Dhr. J.A. van Huizen 

 Mevr. H.F. Mugie  
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Jaarplan 2016  

 

Vanaf de ALV zal het bestuursteam verder gaan als bestuur, bestaande uit 7 personen. Dit is een 

hoger aantal dan in het huishoudelijk reglement is opgenomen, maar biedt de gelegenheid om de IGV 
op een goede wijze op de toekomst voor te bereiden.  

 

Voor de IGV zijn er voor het jaar 2016 naast de reguliere activiteiten zoals de website en DIN een 

aantal specifieke activiteiten waar aan gewerkt wordt. 

Op basis van o.a. de uitkomsten van de ledenenquête zal in 2016 door een werkgroep een 

meerjarenbeleidsplan worden ontwikkeld. Het plan zal de ambities van de IGV voor de komende 

jaren bevatten en de wijze waarop deze gerealiseerd gaan worden. Onderwerpen die in het plan naar 
voren komen zijn onder andere DIN, de website, activiteiten voor leden en samenwerking met andere 

organisaties.  Dit meerjarenbeleidsplan zal financieel worden vertaald in een meerjarenbegroting.  

Nadat het meerjarenbeleidsplan is vastgesteld zal de IGV ook een aanvraag indienen om de 

(culturele) ANBI-status te verkrijgen. De ANBI-status biedt diverse fiscale voordelen en is bepaalde 

gevallen ook een voorwaarde om subsidie aan te vragen.  

 

In 2016 zal de IGV ook deelnemen aan het Famillement dat dit jaar in Utrecht wordt gehouden. Over 

de wijze waarop wij ons gaan presenteren zullen bestuur en redactie nader afstemmen.  

 

Ook in 2016 zullen bestuur en redactie over hun activiteiten communiceren via de IGV-Info en de 

website. 

 

 

2.2 Website 
 

Hieronder worden de ontwikkelingen beschreven met betrekking tot de website van de vereniging 

(http://www.igv.nl) in 2015. 

De IGV-website bestaat uit een aantal elementen, waaronder een forum, nieuws, bronnen en 

algemene informatie.  

 Het forum bestaat uit een openbaar deel, toegankelijk voor alle bezoekers, en een deel 

gereserveerd voor IGV-leden. Met name het openbare deel werd prima bezocht. Er zijn nu in 

totaal ruim 200 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.  

 Ook dit jaar zijn er weer digitale bestanden toegevoegd aan de website, maar beperkter dan 

in 2014. Nieuwe bestanden zijn daarom altijd welkom! Leden en niet-leden kunnen, indien zij 

bestanden beschikbaar willen stellen, hierover contact opnemen met de websitebeheerder 

(Dennis de Calonne). Een deel van de gepubliceerde digitale bronnen is openbaar toegankelijk 

en een deel is exclusief toegankelijk voor leden. Er wordt steeds met de verstrekker van een 

bestand afgesproken op welke wijze en aan wie de bestanden worden aangeboden op de 

website.  
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 De algemene informatie op de website heeft betrekking op algemene informatie over de IGV 

en het lidmaatschap en verenigingsinformatie. Zo zijn de IGV-Info’s door leden te 

downloaden, evenals de stukken van de ALV. 

Het aantal unieke bezoekers lag in 2015 tussen de 1.785 en 2.691 per maand (in 2014: 600-1.000 per 

maand). In totaal waren er in 2015 12.792 unieke bezoekers (in 2014: 9.071). De website werd in de 

zomermaanden het minst bezocht en in de wintermaanden het meest. Gemiddeld was 55,28% van de 

bezoekers nieuw; iets meer dan in 2014. De gemiddelde duur van een bezoek was iets meer dan 3 

minuten, waarbij per bezoek gemiddeld tussen de 3 en 4 pagina’s werden bekeken (totaal aantal 

bezochte pagina's in 2015: 78.018).  

 

Ongeveer 75% van de bezoekers bezocht de website vanuit Nederland, 7% vanuit de Verenigde 

Staten en ongeveer 4% uit de volgende landen: Duitsland, Indonesië, het Verenigd Koninkrijk, 

Australië, Brazilië, China en België. Voor het overige nog vanuit diverse andere landen. 

 

Zoals vorig jaar gerapporteerd, is de IGV sinds eind maart 2014 actief op Facebook 

(https://www.facebook.com/igvnl). Het aantal volgers is dit jaar meer dan verdubbeld, tot 490 in 

januari 2016. Omdat de 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 priveberichten. 

 

Voorheen werd de Asal Oesoel (een initiatief van de redactie van De Indische Navorscher) als .pdf-

bestand beschikbaar gesteld op de website. Vanaf oktober 2014 worden de artikelen gepubliceerd op 

een aparte subsite van de IGV-website: http://asaloesoel.igv.nl. 

Inhoud en onderhoud van die subsite worden verzorgd door de DIN-redactie. Voor Asal Oesoel is ook 

een Facebook-pagina beschikbaar: https://www.facebook.com/asaloesoel 

 

Helaas werd de website eind 2015, tijdens de drukke decembermaand, getroffen door hardnekkige 

'spammers', die de website misbruikten voor het versturen van grote hoeveelheden ongewenste mail 

aan willekeurige e-mailadressen. Er werden geen persoonsgegevens buitgemaakt, maar dat is ook 

niet het doel van dit soort misbruik van websites. De website moest uiteindelijk helemaal uit de lucht 

gehaald worden, omdat de in eerste instantie getroffen maatregelen niet voldoende bleken te zijn. 

Uiteindelijk moest het hele domein helemaal opgeschoond worden en de website opnieuw worden 

gebouwd. Dat proces is nog in volle gang. Inmiddels zijn de meest gebruikte onderdelen van de 

website, zoals het forum, de ledencontactlijst, de contactpagina, de bestelpagina’s voor de papieren 

uitgaven, Janssen's Indisch Repertorium en Burgerlijke Stand van Nederlands-Indie, weer hersteld. 

 

De eind 2015 gehouden ledenenquete bevatte ook vragen over de websites van de IGV. De door de 

leden gegeven waardering en suggesties en gemaakte opmerkingen worden meegenomen in het nog 

op te stellen meerjarenbeleidsplan. Daar waar nodig wordt daar niet op gewacht en worden zaken 

eerder opgepakt.  
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2.3 Jaarverslag 2015, redactie De Indische Navorscher 
 

 

De redactie werd in 2015 gevormd door Conrad Gietman, Rob Mostert, Roel de Neve (hoofdredacteur), 
Liselore Rugebregt en Reinoud Vissers. 

 

Per 2016 maakt ook Anne Karthaus officieel deel uit van de redactie. Ter kennismaking met Anne, het 

volgende: 

 

Anne (1983) heeft via moederszijde Indische roots en behaalde te Utrecht in 2013 haar master 

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. Zij is tevens freelance tekstschrijver en 

vertaler en woont in Utrecht. 

 

DIN 2015 telt 264 pagina’s en bevat artikelen over de families Albinus, Barthelemy, De Bevere (Van 

Polanen de Bevere), Döhne, Heijnneman, Krijgsman, Maidman, Du Perron, Townsend en  Weiffenbach, 

alsmede een kwartierstaat (Theuvenet-Maitimo). 

 

Wederom werd de productie van DIN 2015 (opmaak, drukken, binden) tot volle tevredenheid verzorgd 

door studio en drukkerij Lenoirschuring, thans gevestigd in Amsterdam-Noord. 

 

De website Asal Oesoel (http://asaloesoel.igv.nl) telde in 2015 85 nieuwe bijdragen en werd ruim 8000 
keer bezocht. In 2015 werd de rubriek Heraldiek toegevoegd. Hierin worden Indische familiewapens 

opgenomen, waaronder ten behoeve van Asal Oesoel worden verstaan: 

 

- familiewapens van families in Europa met een tak in Nederlandsch-Indië; 
- familiewapens die aantoonbaar voor het eerst in Nederlandsch-Indië gebruikt zijn; 
- familiewapens van uit Nederlandsch-Indië afkomstige families of familietakken die na 1949 zijn 

aangenomen. 
 

Activiteiten/evenementen waaraan de redactie deelnam in 2015: 

 

- Op 18 januari 2015 verzorgde de redactie, samen met erelid Leo Janssen en bestuursleden 
Dennis de Calonne en Ralph Ravestijn, bij het Joods Historisch Museum te Amsterdam een 
workshop over Indisch genealogisch onderzoek, toegespitst op Joodse families.  

- Op 7 juni 2015 gaf hoofdredacteur Roel de Neve een lezing tijdens de Tong Tong Fair te Den 
Haag, genaamd Asal Oesoel: Indisch stamboomonderzoek. Op zoek naar (jo)uw Indische roots.  

- Op 15 november 2015 gaf Liselore Rugebregt een live workshop over hoe een begin te maken 
met Indisch genealogisch onderzoek tijdens INDOroutes in Dordrecht. Tevens beheerden 
redactie- en bestuursleden die dag een stand met helpdesk.  

 

 

De redactie 

Conrad Gietman, Anne Karthaus, Rob Mostert, Roel de Neve, Liselore Rugebregt en Reinoud Vissers. 

 

 

  

http://asaloesoel.igv.nl/
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3. Jaarrekening en begroting 2016 

 
  

Omschrijving jr. 2014 jr. 2015
Begroting 

2015

Begroting 

2016
Inkomsten

Contributie huidig boekjaar 6.621           10.563        7.000               10.000               

Contributie voorgaande boekjaren 3.722           

Verkoop DIN 568              400                     

Verkoop DVD 391              593              400                   300                     

Verkoop bronnen publicaties 581              658              581                   600                     

Verkoop boek Peutjoet 72                 

Ledencontactdag/ ALV 540              907              540                   550                     

Jongerendag 300              -                   

Donaties 42                 36                 42                     

Subsidie 1.000           1.250                 

Rente 190              93                 190                   100                     

Overige inkomsten 58                 150              59                     

Totaal inkomsten 8.723           18.362        8.812               13.200               

Uitgaven

Heruitgave DVD -               756              750                   -                      

Bronnen en werkgroep publicaties 593              711              593                   700                     

Jaarboek 2013/ DIN 7.552           

Jaarboek 2014/ DIN 7.509           6.200               

Jaarboek 2015/ DIN 7.500           

Jaarboek 2016/ DIN 7.500                 

Redactiekosten 300                     

Verzendkosten 255              1.340           255                   1.200                 

IGV-Info 269              300                     

Website -               -                   50                       

Leden contactdag/ALV 1.705           1.163           1.750               1.750                 

CBG Rondleiding 114              

Jongerendag 621              -                      

Bankkosten 165              160                     

Administratie kosten 123              131              112                   300                     

Kosten PR 118              100                   400                     

Bestuurs en werkgroepen kosten 153              80                 152                   540                     

Totaal uitgaven 11.234        19.623        9.912               13.200               

Exploitatie saldo -2.511 -1.261         -1.100 0

Balans 31-12-2014 31-12-2015

ING betaalrekening 3.546,77     1.149,36     

ING spaarrekening 12.451,10  20.569,59  

Debiteuren 118,00        523,45        

Totaal Activa 16.115,87  22.242,40  

Crediteuren 424,00        311,50        

Voorziening DIN 2015 7.500,00     

Eigen vermogen 15.691,87  14.430,90  

Totaal Passiva 16.115,87  22.242,40  
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Toelichting: 
Dankzij de inzet van het tijdelijk bestuur zijn achterstallige contributies geïnd voor circa € 3.700 
Hogere opbrengsten uit verkoop van boeken (€ 600)en de subsidie van de Ellen de Bruijn-ter Denge 
stichting (€ 1000) hebben er in totaal toe geleid dat we een beter resultaat over 2015 kunnen 
rapporteren dan over 2014. Daarnaast is in de jaarrekening 2015 al een voorziening opgenomen van 
€ 7.500 voor de uitgave van DIN 2015 die in 2016 verschijnt.  
De in de begroting opgenomen subsidie 2016 van € 1.250 is al toegezegd door de Ellen de Bruin-ter 
Denge stichting. Wij zijn hier de stichting zeer erkentelijk voor.  
 

4.  Verslag kascommissie  
 

Ondergetekenden, Ricus Peetoom en Adriaan Intveld vormen de leden van de kascommissie van de 
Indische Genealogische Vereniging voor het kalenderjaar 2015.  

 

In januari 2016 is de financiële administratie van de Indische Genealogische Vereniging over het 

kalenderjaar 2015  onderzocht. Dit onderzoek is uitgevoerd door inzage in de financiële administratie 

over het genoemde boekjaar alsmede door inzage in de ING bankrekeningen. Bij dit onderzoek zijn 

steeksproefsgewijs van de (grootste) betalingen van de boekingen gecontroleerd, en een aantal 

declaraties de (scans) van de originele declaraties en bonnen bekeken. 

 

De inzage in de financiële administratie, de verstrekte informatie en toegezonden financiële 

documenten en overzichten en de verstrekte toelichtingen erop gaven een helder beeld in de financiële 

administratie. 

 

Opmerkingen: 

Sinds juni 2015 maakt de vereniging gebruik van een grotendeels geautomatiseerd boekhoudsysteem. 

Hierin worden alle mutaties verwerkt en is er nu ook een scheiding van verantwoordelijkheden. De 

penningmeester doet de betalingen via internet bankieren, en de secretaris ontvangt de originele 

afschriften. Wij vinden dit een positieve ontwikkeling. 

 

De conclusie van dit onderzoek is dat de resultaten over 2015 en de balans per 31 december 2015, 

samen met de nadere toelichtingen van de penningmeester een getrouwe weergave vormen van de 

uit de financiële administratie blijkende cijfers. 

 

De kascommissie stelt voor de Algemene Ledenvergadering van de Indische Genealogische Vereniging, 
bijeen in De Bilt op 20 februari 2016, het bestuur van de Indische Genealogische Vereniging decharge 

te verlenen voor het in 2015 gevoerde financiële beleid, onder dankzegging aan het bestuur en de 

betrokkenen. 

 

 

De Bilt, 10 februari 2016   Arnhem, 10 februari 2016 

 

 

       

 

Ricus Peetoom     Adriaan Intveld 


