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1. Jaarverslag  

 

1.1 Bestuursverslag  

 

Bestuur 

De samenstelling van het bestuur was in 2017 als volgt: 

Voorzitter en webmaster Dennis de Calonne 

Secretaris Ralph Ravestijn 

Penningmeester Adriaan Intveld, afgetreden na ALV 2017 

Tweede penningmeester Ricus Peetoom, na ALV 2017 eerste penningmeester 

 

Algemene bestuursleden: 

Liselore Rugebregt: afgetreden na ALV 2017 

Ron Mayer: afgetreden voor ALV 2017  

Daisy Spangenberg 

 

Kevin Felter is vanaf oktober bestuurslid en zal zich officieel kandidaat stellen tijdens de ALV van 17 

maart 2018.  

 

Het bestuur heeft in 2017 vergaderd op 5 februari en 23 oktober. Onderwerpen die tijdens 

bestuursvergaderingen behandeld zijn, zijn o.a. de voorbereiding van de ALV, de culturele ANBI status 

en de vernieuwing van de website.  

 

Overlijden Peter Christiaans 

Op 15 juli 2017 overleed het erelid van de Indische Genealogische Vereniging, Peter Christiaans. Hij was 

in 1988 een van de oprichters van onze vereniging en vervulde enige jaren het voorzitterschap ervan. 

Tevens was hij hoofdredacteur van De Indische Navorscher, toen nog een kwartaaluitgave.  

Hij was de initiator van de serie “Bronnenpublikaties”, waarvan het eerste deeltje van zijn hand in 1991 

verscheen.  

Mede door zijn werk bij het Centraal Bureau voor Genealogie waar hij lange tijd hoofd van de 

bibliotheek was en belast met “Indische” correspondentie, had hij toegang tot vele Indische bronnen 

waardoor hij zeer grote expertise bezat op het gebied van met name Oost- Indisch stamboomonderzoek.  

 

Activiteiten 

Middagprogramma na ALV  

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering  op 20 februari  heeft de IGV een middagprogramma 

georganiseerd met de volgende twee sprekers: 

 Rob Dix van de Werkgroep Genealogisch Onderzoek; 

 Simone Berger auteur van Istori Kita – Jouw Familiegeschiedenis.  

Indië herdenking in Den Haag  

De IGV was hier op 15 augustus vertegenwoordigd door Rob en Annemieke Mostert en Roel de Neve.  

 

HCC genealogiedag in Rotterdam 

De IGV was hier op 7 oktober vertegenwoordigd door Maarten Fornerod en Daisy Spangenberg.  
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Brabantdag NGV 

De IGV was hier op 4 november vertegenwoordigd door Kevin Felter, Roel de Neve en Rob en 

Annemieke Mostert.  

 

Culturele ANBI status  

Nadat de ALV goedkeuring heeft gegeven aan wijziging van de statuten en het meerjarenbeleidsplan kon 

de culturele ANBI status bij de Belastingdienst worden aangevraagd. Deze is in 2017 met terugwerkende 

kracht per 1 januari 2017 verstrekt.  

 
IGV-Info   

IGV-Info verscheen in februari en augustus.   

 

Leden 

Het aantal leden inclusief ereleden dat de contributie 2016 heeft betaald bedroeg per 31 december 2016 

290. Het aantal leden inclusief ereleden dat de contributie 2017 heeft betaald bedraagt per 31 december 

2017 307. Deze toename is mogelijk te verklaren door de aanwezigheid van de IGV tijdens 

publieksevenementen en de vergrote zichtbaarheid op Facebook.   

 

De ereleden per 31 december 2017 zijn: 

Dhr. G.A. Steenpoorte  † 

Dhr. P.A. Christiaans † 

Dhr. F.J.P. Kiesel  

Dhr. L.M. Janssen  

Dhr. J.A. van Huizen † 

Mevr. H.F. Mugie  

 

Doel Realisatie 

 Vaststellen van het op de ALV 2017 voorgelegde 

meerjarenbeleidsplan 2018-2020; 

Gerealiseerd. 

 Aanpassen van statuten om te voldoen aan de  eisen 

van Culturele ANBI-instelling 

Gerealiseerd. 

 Indienen en verkrijgen van de Culturele ANBI status; Gerealiseerd. 

 Voorbereiden van de uitgangspunten uit het 

meerjarenbeleidsplan 2018-2021; 

Deze worden uitgewerkt in 

jaarplannen.  

 Instellen van een werkgroep vernieuwing website 

conform eisen uit meerjarenbeleidsplan; 

Werkgroep is opgericht en nieuwe 

website is in ontwikkeling  

 Op basis van advies werkgroep vernieuwing website 

opvragen en beoordelen van offertes voor website; 

Offerten zijn beoordeeld en keuze 

voor websitebouwer is gemaakt. 

 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; 

De website is in 2017 aangevuld 

met het thema dna bij genealogisch 

onderzoek.  

 Toename van het aantal leden tot 300; Aantal leden op 31 december 2017 

bedroeg 307. 

 Organiseren van een bijeenkomst voor leden, naast 

het middaggedeelte na de ALV; 

Gerealiseerd. 
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 Uitgifte van DIN 2017 door redactie met als thema 

parentelen; 

Themanummer zal verschijnen en 

tijdens ALV 2018 worden 

gepresenteerd. 

 In samenwerking met Familysearch digitaal 

beschikbaar krijgen van in Indonesië verfilmde 

bronnen; 

Nog niet gerealiseerd. Hiervoor met 

name afhankelijk van de 

onderhandelingen tussen Arsip 

Nasional en Familysearch. 

 Vergroten van betrokkenheid van leden bij 

activiteiten van de IGV; 

Om de betrokkenheid te vergroten 

zijn werkgroepen opgericht  

 Ontwikkelen van een standaardpresentatie voor 

lezingen en rekruteren van leden voor deze 

presentaties voor o.a. ledenbijeenkomsten van de 

Nederlandse Genealogische Vereniging; 

Zal op basis van eerdere presentaties 

in 2018 worden uitgewerkt.  

 Versterken van de samenwerking met SIFA en 

Moesson. 

In 2017 heeft overleg tussen 

vertegenwoordiging bestuur SIFA 

en IGV plaatsgevonden.  

 

1.2 Website 

Website 2017 
Hieronder worden de ontwikkelingen beschreven met betrekking tot de website van de vereniging 
(http://www.igv.nl) in 2017. 
 
In 2017 werd begonnen aan de herziening van de website. De stand van zaken hierover is met de leden 
gedeeld in de eerste IGV-Info van 2018, die in januari aan hen is verzonden. In het eerste kwartaal van 
2018 zal een eerste conceptversie van de website gereed zijn. 
 
Vooruitlopend op de herziening van de website, zijn in 2017 aan de bestaande onderdelen van de website 
twee onderdelen toegevoegd: 

 ‘ANBI-informatie’, in verband met het verkrijgen van de Culturele ANBI-status 

 ‘Indisch DNA’, over het gebruik van DNA-onderzoek in de (Indische) genealogie 
 

Het aantal unieke bezoekers lag in 2017 tussen de 867 en 1.369 per maand (in 2016: 780 tot 1.882 per 
maand). 11.756 bezoekers (53,2%) bezochten de website voor het eerst. 
In 2017 waren er in totaal 11.937 unieke bezoekers (2016: 11.343).  
De gemiddelde duur van een websitebezoek was net zo lang als in 2016: iets meer dan 3 minuten. Per 
bezoek werden gemiddeld 3,61 pagina’s werden bekeken; iets minder dan in 2016 (3,81 pagina’s). Het 
totaal aantal bezochte pagina's in 2017 was 79.743  
(2016: 72.792).  
 
Ongeveer 85,97% van de bezoekers bezocht de website vanuit Nederland (2016: 75%). Van alle 
bezoekers kwam 3,25% (in 2016: 3,16%) uit de VS, vooral uit Californië, New Jersey en Maryland. 
Andere landen van waaruit bezoekers de website bezochten zijn Indonesië (1,73%), Nieuw Zeeland 
(1,17%), Rusland (1,10%), Australië (0.86%), Duitsland (0,85%), het Verenigd Koninkrijk (0,67%), 
België (0,60%) en China (0,44%). 
 
De website werd het meest bezocht door mensen ouder dan 65: 43,92% (2016: 46,59%), gevolgd door 
de leeftijdsgroep 55- tot 64-jarigen: 24,91% (2016: 23,59%) en 45- tot 54-jarigen: 12,97% 
(2016:11,66%). 9,28% van de bezoekers was tussen de 35 en 44 jaar oud (2016: 8,29%), 5,94% tussen 
de 25 en 34 jaar oud (2016: 7,01%) en 2,98% tussen de 18 en 24 jaar oud (2016: 2,85%). Ten opzichte 
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van 2016 dus een lichte verjonging van het websitepubliek. Van alle bezoekers was 60% man en 40% 
vrouw. 
 
De IGV is sinds eind maart 2014 actief op Facebook (https://www.facebook.com/igvnl). Het aantal 
volgers groeide in 2917 tot meer dan 800 volgens (in 2016: 490). In januari 2018 staat de teller op 856 
volgers. 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 privéberichten. 
 

1.3 Verslag van de redactie van De Indische Navorscher en de website Asal Oesoel  

 
De redactie werd in 2017 gevormd door Rob Mostert, Roel de Neve (hoofdredacteur), Reinoud Vissers 

(RRR). Op verzoek van RRR maakten per 1 januari 2017 Maarten Fornerod, Maaike van der Kloet en 

Margaret Leidelmeijer (allen tot 2 november) (MMM) eveneens deel uit van de redactie. MMM kregen 

op verzoek van RRR van het bestuur de onderzoeksgids Asal Oesoel uitgereikt. Tevens werd voor hen 

een kennismakingsbezoek aan het Centraal Bureau voor Genealogie georganiseerd. Door diverse 

omstandigheden kwam het gedurende de loop van het jaar helaas niet tot verdere kennisoverdracht. 

Mede door dit laatste kwamen RRR lopende het jaar tot de conclusie dat het belang van de IGV/DIN 

beter zou worden gediend als zij hun geplande vertrek (na het verschijnen van DIN 2017) in elk geval 

een jaar zouden uitstellen. Daarmee zouden MMM extra tijd krijgen zich met ondersteuning van RRR in 

te werken en zou een nadere afstemming van wederzijdse verwachtingen kunnen plaatsvinden. Het doel 

van dit alles bleef natuurlijk een verantwoorde overdracht van de redactie, gericht op het zo optimaal 

mogelijk waarborgen van de continuïteit van DIN met haar karakteristieke inhoud en als toonaangevende 

publicatie op het terrein van de Indische genealogiebeoefening. MMM hebben zich naar aanleiding van 

het bovenstaande echter als redactielid teruggetrokken. 

Gezien de omvang van het aanbod van Indische parentelen, is in gezamenlijk overleg door bestuur en 

redactie besloten ook DIN 2018 zo mogelijk geheel aan Indische parentelen te wijden en dit jaarboek 

eveneens in 2018 (tijdens een extra ledencontactdag in het najaar) uit te brengen. Hierdoor kan DIN 

2019 in maart 2019 (alv/ledencontactdag) verschijnen, dus in het jaar dat op de omslag staat. 

DIN 2017 (jaargang 30) zal volgens de planning de volgende parentelen bevatten: Belle-De Bruin, 

Caspersz-Bach, Lorentzen-Sahjan, Marshall-Teh Ing Njo en Rufi-Saima en indien er voldoende ruimte is 

Munter-Van Hutten. Voor DIN 2018 staan in principe gepland de parentelen Chün-Diering, Davemann-

NN, Goedhart-Van der Geugten/Pattiwael, Van Hutten-Maurits, Van der Klugt-Quisthout, Koek-

Dieterich. Bij dit laatste wordt aangetekend dat genoemde parentelen wellicht niet allemaal in DIN 2018 

passen en dat er wellicht een ‘overloop’ naar DIN 2019 zal moeten plaatsvinden. 

Inmiddels is naast de parentelen een goed gevuld ‘stuwmeer’ van andere artikelen gevormd, waardoor de 

continuïteit van DIN voor de korte termijn gewaarborgd lijkt. Dit houdt echter niet in dat nieuwe kopij 

niet welkom is. Het tegendeel is het geval, waarbij ook genealogieën in statu nascendi welkom zijn. In 

het laatste geval kan de redactie indien gewenst adviseren, tips geven en anderszins van dienst zijn. 

Ook dit jaar werd veel tijd besteed aan het contact met auteurs en potentiële auteurs. In alle gevallen 

vraagt de redactie vriendelijk kopij in een worddocument aan te leveren en om bij het opstellen van een 

genealogie zoveel mogelijk rekening te houden met de in DIN gehanteerde lay-out (format). Dit scheelt 

de redactie veel tijd, waardoor er meer ruimte overblijft voor de inhoudelijke ondersteuning van 

auteurs. In bijna alle gevallen was er begrip en medewerking. In een enkel geval stuitte de redactie op 

structurele onwil en werd het overleg helaas op een onaangename manier afgebroken. 

http://www.facebook.com/igvnl
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In een ander geval bleek het nodig nader in te gaan op het redactiebeleid, dat in het kort op het 

navolgende neer komt. De redactie vraagt aan auteurs zoveel mogelijk gebruik te maken van primaire 

bronnen en gegevens die zijn ontleend aan bijvoorbeeld publicaties van anderen of familieverhalen, te 

controleren aan de hand van primaire bronnen. Zeer belangrijk is ook altijd bronnen te vermelden. 

Vooral op internet gebeurt dit veel te weinig, een belangrijke reden om nooit klakkeloos gegevens van 

internet over te nemen. De redactie zal een genealogie die grotendeels gebaseerd is op 

internetpublicaties dus niet zonder meer accepteren. Worden bronnen (documenten) gebruikt die in 

privébezit zijn, dan is het altijd goed deze in een bijlage af te drukken. 

Cruciaal is verder dat men integer is, d.w.z. dat men niet bewust naar een gewenst resultaat 

(bijvoorbeeld t.a.v. afstamming) toeschrijft of onwelgevallige informatie weg laat. Integriteit houdt ook 

in dat men met een publicatie uitsluitend kennisvermeerdering nastreeft en er bijvoorbeeld niet op uit is 

een bepaalde afstamming mooier voor te stellen dan zij in werkelijkheid is. Belangrijk is ook dat men 

inhoudelijke kritiek kan accepteren en bereid is daarop serieus in te gaan. Het voorgaande houdt 

vanzelfsprekend ook in dat DIN geen platform biedt aan auteurs van elders gepubliceerde artikelen, die 

op het punt van integriteit gefundeerde (en onweersproken) kritiek hebben uitgelokt. 

De productie van DIN 2017 (opmaak, drukken, binden) werd wederom tot volle tevredenheid verzorgd 

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

Content voor de website Asal Oesoel werd geleverd door Roel en geplaatst door Maarten. Om 

organisatorische redenen is deze content inmiddels weer verwijderd. Hoe de website Asal Oesoel binnen 

het kader van het totale publicatiebeleid van de IGV op een efficiënte en effectieve manier kan worden 

ingezet, is nog een punt van nader onderzoek.  

De IGV was met een stand aanwezig tijdens de 15 Augustus Herdenking in Den Haag (het IFA was zo 

genereus zijn tafel met de IGV te delen, waarvoor uiteraard zeer veel dank) en op 4 november tijdens de 

Brabantdag Familiegeschiedenis. De IGV-stand werd op 15 augustus bezet door Rob en Annemieke 

(vrouw van Rob) Mostert en Roel de Neve en eveneens op 4 november, aangevuld met 

bestuurslid/webmaster Kevin Felter. De belangstelling voor de IGV-stand was op beide dagen groot en 

vele bezoekers kregen op hun inhoudelijke vragen tot hun tevredenheid antwoord. Verder was de IGV 

op 7 oktober aanwezig tijdens de HCC Genealogiedag bij het Stadsarchief Rotterdam. Van de redactie 

nam Maarten Fornerod daaraan deel. Rob en Roel concluderen dat de aanwezigheid van de IGV (zo 

mogelijk samen met het IFA) tijdens evenementen als hier genoemd, nuttig is en gecontinueerd moet 

worden. Rob, Annemieke en Roel blijven vooralsnog ook in de toekomst beschikbaar voor het bezetten 

van de IGV-stand. 

Roel heeft op persoonlijke titel een notitie Publicatiebeleid van de IGV opgesteld. Het onderwerp 

publicatiebeleid blijft voor bestuur en redactie een punt van continue en gezamenlijke aandacht. 

Met het bestuur (de secretaris) is afgesproken dat Roel namens de IGV contactpersoon is voor IFA en 

CBG. 

Rob Mostert, Roel de Neve, Reinoud Vissers.. 
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2. Jaarplan 2018 

 

2.1 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.   

 
2.2 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 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. 

  

2.3 Doelstellingen voor het jaar 2018 

 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 320; 

 Organiseren van een bijeenkomst voor leden, naast het middaggedeelte na de ALV; 

 Uitgifte van DIN 2018 in het najaar van 2018. Hiermee loopt publicatie DIN gelijk aan 

kalenderjaar.  

 In samenwerking met Familysearch digitaal beschikbaar krijgen van in Indonesië verfilmde 

bronnen; 

 De vernieuwde website 2018 met meer interactie op o.a. het forum;   

 Vergroten van betrokkenheid van leden bij activiteiten van de IGV o.a. door het instellen van de 

werkgroepen bronnenontsluiting, inhoud website en IGV-Info en Indisch dna; 

 Ontwikkelen van een standaardpresentatie voor lezingen en rekruteren van leden voor deze 

presentaties voor o.a. ledenbijeenkomsten van de Nederlandse Genealogische Vereniging en 

andere publieksbijeenkomsten; 

 Aanwezigheid tijdens publieksbijeenkomsten waaronder in ieder geval het Famillement in 

Leeuwarden;  

 Versterken van de samenwerking met SIFA en Moesson. 
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3. Jaarrekening en begroting 2018 en 2019 

 

 

 
  

IGV

Datum:13-01-2018

HERZIENE Concept

Begroting Begroting Begroting

2017 2017 2018 2019

Omschrijving Inkomsten Inkomsten Inkomsten Inkomsten

Opbrengsten contributie huidig boekjaar 12.054,00 10.500        12.500        9.000           

Giften 135,00 pm pm pm

Subsidies 500,00 pm 1.250        pm

Opbrengst verkoop DIN 878,50 600             500             750               

Opbrengst verkoop bronnenpublicatie 240,00 500             600             500               

Opbrengst verkoop DVD's 1.104,00 750             750             1.000           

Opbrengst Verkoop AO 160,00 100             100             150               

Rente 46,75 50                -              -               

Maaltijd ALV bijdragen 1.440,00 1.200          1.200          1.000           

Totaal inkomsten 16.558,25 13.700        16.900        12.400         

Uitgaven Uitgaven Uitgaven

Reclame , Famillement/banners  en IGV site 375,00 400             900             400               

Representatie en verteer 119,45 50                100             50                 

Reis- en verblijfkosten 324,59 100             100             100               

Bankkosten 157,99 150             200             200               

Kantoorbenodigdheden 231,00

Drukwerk  o.a. DIN 7.946,82 6.500          9.500          5.750           

Bronnen en werkgroep publicaties

Aanmaak  van extra DvD's 484,00 750             750             500               

Portokosten/Verzendkosten 1.709,78 1.500          1.500          1.500           

Kosten Internet site, incl vernieuwing start 1.103,20 2.900          2.000          2.000           

Administratiekosten 261,36 200             250             300               

Notariskosten wijziging Statuten 799,91 600             

Redactiekosten 69,48 100             100             100               

Afboeken dubieuze debiteuren 532,00 -              -              

Kosten maaltijden ALV 1.463,50 1.000          1.500          1.500           

Kosten Zaal ALV 370,50 500             -              

Afgeboekte contributie voorgaande boekjaren -              -              

Totaal Uitgaven 15.948,58 14.750 16.900 12.400

RESULTAAT 609,67 -1.050      -           -            

Totaal 16.558,25 13.700        16.900        12.400         

BALANS per 31-12 2017

Omschrijving Activa

ING betaalrekening 869,35

ING spaarrekening 25.709,79

PayPal rekening 308,67

Debiteuren/rente spaar 0,00

Totaal 26.887,81

Passiva

Vooruitontvangen contributie /crediteuren 139,00

Vooruitontvangen bedragen 0,00

Voorziening Drukwerk/crediteuren (DIN 2017) 6.500,00

Voorziening Internetsite vernieuwing (2018) 4.500,00

Eigen vermogen 15.748,81

Totaal 26.887,81

EXPLOITATIE OVERZICHT
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4.  Verslag kascommissie  

 

. 

De kascommissie geeft de Algemene Ledenvergadering in overweging het Bestuur van de indische 

Genealogische Vereniging te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid aver 2017. 

 

De Bilt, 10 februari 2018 

 

Was getekend 

 

William Verduyn Lunel    Eveline N. Hilhorst        

 


