
1  
 

	

 
 

 

Jaarrapport Indische Genealogische Vereniging, 2020 
 

1. Jaarverslag  

 
Bestuur 
 

01-01-2020 tot 31-10-2020 
Voorzitter: Arthur Fickel 
Secretaris: Maarten Fornerod 
Penningmeester: John Soedirman 
Kevin Felter: Webmaster/redacteur 
01-11-2020 tot 31-12-2020 
Voorzitter: Arthur Fickel 
Secretaris: Maarten Fornerod 
Penningmeester: Walter Roelofsen 
Algemeen bestuurslid: Renée Lok-Wortman, 
Algemeen bestuurslid: Dewi van Beek, portefeuille 
redactie 
Algemeen bestuurslid: Dennis van der Jagt, 
portefeuille bronnenontsluiting 

 
 
Leden 
Het aantal leden is van eind 2016 tot eind 2020 verdubbeld van 290 tot 580 (zie Figuur links). Het aantal 
leden is vorig jaar zelfs met 145 toegenomen. De ogenschijnlijk exponentiele groei de laatste jaren is 
voor een groot deel toe te schijven aan de toename van de Digitale leden (Figuur rechts). Deze 
onderliggende groei lijkt momenteel lineair, zodat dat we verwachten dat de exponentiele groeifase 
voorbij is. Ook het aantal reguliere ofwel Print leden groeide vorig jaar. Terwijl het belang van onze 
digitale publicaties en onze website groot blijft, wordt het jaarboek Indische Navorscher in druk ook 
gewaardeerd en zal een belangrijk medium blijven. 
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Ereleden per 31 
december 2020 zijn: 
Dhr. F.J.P. Kiesel  
Dhr. Leo Janssen  
Mevr. Hade Mugie  
Dhr. Maarten Etmans 
Dhr. Evert van der Ploeg 
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Activiteiten 
 
Vanwege de COVID-19 pandemie zag 2020 er voor de IGV heel anders uit dan was voorzien. Veel 
bijeenkomsten zoals de Indische Roots Expertisedag, Tong-Tong Fair konden geen doorgang vinden. 
Dankzij de nadruk op digitalisering van de afgelopen jaren heeft de IGV toch een zeer succesvol jaar 
achter de rug, met een indrukwekkende ledengroei, mooie publicaties en activiteiten op het gebied van 
bronnenontsluiting en samenwerkingsprojecten met Indonesië. Hoogtepunt van 2020 was het 
verschijnen van het Oral History-boek Kind in Indië, in november, en de succesvolle verkoop van de 
gehele oplage (750 stuks) binnen vijf weken. Daarnaast werd er een nieuwe en herziene 
bronnenpublicatie uitgegeven, en was de IGV betrokken bij een roots-publicatie uit Indonesië, Ngomong 
Gombong, waar zowel een Indonesische als een Engelse versie van verscheen. Het jaarboek stond in het 
teken van de schrijver Eddy du Perron.  
 
In samenwerking met stichting Zieraad heeft de vereniging in 2020 workshops gegeven voor 35-plussers 
en jongeren uit Limburg met Indische of Molukse roots. Deze laatstgenoemde workshop werd in 
persoon gegeven in het Limburgs museum; een van de weinige fysieke evenementen die dit jaar zijn 
doorgegaan. Daarnaast werden hiervoor regelmatig on-line vragenuurtjes georganiseerd. 
 
De in 2019 gepubliceerde tweedelige USB stick set: IGV Publicaties en IGV Bronnen werd in 2020 goed 
verkocht, voornamelijk aan IGV leden. De korting voor leden blijkt vaak een goede anleiding te zijn om 
ook IGV lid te worden. 
 
Via onze Facebook kanaal, de chatfunctie in de website en het contactformulier op de website zijn talloze 
vragen gesteld en beantwoord. Vergeleken met deze communicatiestroom is het IGV Forum relatief stil, 
wellicht omdat gebruikers tegenwoordig sneller antwoord verwachten.  
 
 
Doelstellingen 2020 
 

Doel Realisatie 
Uitbreiden van het Bronnengedeelte van de 
website, en het uitbreiden van bronnen 
waarvoor IGV lidmaatschap vereist is. 

Gerealiseerd.  

Toename van het aantal leden tot 450 Veruit overtroffen 
Organiseren van een tweede Indische 
Genealogiedag in het najaar (september) 
met workshops en lezingen vanuit de IGV 
werkgroepen. 

Niet gerealiseerd vanwege COVID-
19. 

Continueren van goede netwerk relaties 
met Universiteit Leiden Digital Collections, 
Nationaal Archief, CBG en Tong Tong Fair 

Gerealiseerd, vanwege de COVID-19 
pandemie vooral op afstand, d.m.v. 
beeldbellen en email. 

Uitgave van een tweede Monografie met als 
centrale figuur de auteur E. du Perron  

Gerealiseerd. 

Versterken van de redactie van de Indische 
Navorscher  

Gerealiseerd met toetreden van Henk 
Florijn, Jeffrey Beijnon en Dewi van 
Beek. 

Versterken van de redactie van IGV Nieuws Gerealiseerd met de persoon van Dewi 
van Beek. 
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Continueren met digitaliserings -en 
indexeringsprojecten van een pre-
onafhankelijkheids-burgerlijke standen 
en/of van kerkelijke registers in Indonesië. 

Gerealiseerd. Suppletiefolio's in 
samenwerking met UGC / Jeroen van 
Luin en kerkelijke registers Semarang 
door IGV lid Ron van der Wal. 

Initiëren van nieuwe indexeringsprojecten, 
onder meer gericht op inheemse KNIL 
stamboeken 

Aangevangen in samenwerking met 
UGC / Jeroen van Luin onder de 
naam Niet-Europese KNIL. 

Doorgaan met het stimuleren van DNA 
onderzoek als aanvulling op of startpunt 
voor Indisch genealogisch onderzoek. 

Gerealiseerd door o.a. artikelen in 
IGV Nieuws en op de IGV website en 
deelname aan het Erkenningproject 
Finding Enok. 

Continuering van de verbreding van het 
type publicaties vanuit de IGV. 
Verbredende publicaties kunnen worden 
verzorgd door de verschillende 
werkgroepen of redacties. Voorbeelden zijn 
artikelen over bronnenontsluiting, DNA 
onderzoek, Oral History of Indische 
literatuur. 

Gerealiseerd, o.a. door artikelen op de 
IGV website en IGV Nieuws, en 
acquisitie kopij voor Indische 
Navorscher.  

Doorgaan met het versterken van de 
samenwerking met Chinees-Indische, Afro-
Indische en Molukse onderzoekers en 
auteurs. 

Gerealiseerd, o.a. door artikelen op de 
IGV website en IGV Nieuws, en 
acquisitie kopij voor Indische 
Navorscher en indexeringsproject 
Niet-Europese KNIL. 

Continueren met het versterken en 
ontwikkelen van banden met een jonge 
generatie historisch geïnteresseerden in 
Indonesië en onderzoek naar de 
mogelijkheid van een IGV studiereis naar 
Indonesië. 

Gerealiseerd door o.a. succesvolle 
bijdrage aan Indonesische rootsboek 
Ngomong Gombong. 

Voltooien van het door subsidie van het 
ministerie van VWS mogelijk gemaakte 
Oral History project door middel van een 
publicatie, en het breed onder de aandacht 
brengen van deze publicatie 

Gerealiseerd, Kind in Indië boek is 
verschenen en groot succes.  

Continuering van de samenwerking met 
stichting Zieraad in het geven van 
workshops Indische Genealogie voor 
jongeren (onder 35) met Indische / 
Molukse achtergrond 

Gerealiseerd met Tracing Your Roots 
Limburg voor jongeren en een speciale 
editie voor 35 plussers. 

Het vergroten van de betrokkenheid van 
een jongere generatie (35-min) in de IGV  

Gerealiseerd, er is een continue 
ledeninstroom van Tracing your 
Rootsalumni.  

 
 
Werkgroepen en redacties 
 
a. Werkgroep Website, IGV Nieuws en sociale media 
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Werkgroepleden in 2020: Kevin Felter, Arthur Fickel (verantwoordelijk bestuurslid), Maarten 
Fornerod, John Soedirman (aftredend), Dennis van der Jagt, Dewi van Beek, Renée Lok-Wortman. 

Het doel van deze werkgroep is een aantrekkelijke, interessante en relevante inhoud van zowel de 
website van de IGV als  IGV Nieuws en om onze leden te informeren, verbinden en nieuwe leden te 
interesseren.  

Website 
De websited is een stabiel middelpunt van de vereniging geworden, waar bronnen, nieuws, discussies en 
verkoop van verenigingsartikelen samenkomen. De website werd zeer veel bezocht, getuige duizenden 
hits op bepaalde artikelen. Artikelen blijven lang in de belangstelling staan, en worden nadat ze van de 
voorpagina verdwenen zijn effectief gevonden via zoekmachines. De website ondervond in 2020 schade 
door een verouderde plugin. Gelukkig kon tijdig actie worden ondernomen, zodat er geen langdurige 
uitval uit voortkwam. Het was echter aanleiding om de IGV website structuur verder te 
professionaliseren. Webmaster in 2020 was Kevin Felter, ondersteund door Arthur Fickel. 
 
IGV Nieuws 
IGV Nieuws verscheen 4 keer, in februari, mei, augustus en november, en werd verspreid onder de 
leden via email of print. Populaire artikelen waren Welkom, waar nieuwe leden zich voorstellen en De 
Indische Onderzoeker. Ook andere artikelen werden als nuttig en boeiend ervaren. De nieuwsbrief blijkt 
een goed medium om snel verbinding te vinden met voor leden interessante ontwikkelingen, zoals 
Chinees-Indonesische genealogie of nieuwe bronnen. Publieksversies van de nieuwsbrief, zonder 
persoonlijke informatie en leden-content, vonden hun weg naar de Indische gemeenschap via sites als 
Indisch4Ever.nu en het Indisch Netwerk, wat de zichtbaarheid van de vereniging ten goede kwam. 
Regelmatig werden ook oproepen van Lt. Kol. Jacq. Z. Brijl b.d. BL gepubliceerd naar nabestaanden van 
Indische oorlogsslachtoffers, die ook steeds vaker effectief bleken. De redactie van IGV Nieuws werd in 
2020 gevormd door Maarten Fornerod, Renée Lok-Wortman en Dewi van Beek. 

Sociale media 
De IGV was in 2020 actief op Facebook, redacteur Maarten Fornerod. Facebook posts (bereik in de orde 
van tienduizenden) waren erg effectief om personen naar de website te leiden (bereik in de orde van 
duizenden). In 2020 was de vereniging ook actief op LinkedIn en Instagram, waar het netwerk groeiende 
is. 

 

b. Werkgroep Bronnenontsluiting 

Werkgroepleden in 2020: Maarten Fornerod (verantwoordelijk bestuurslid), Dennis van der Jagt, 
Tjabring van Egten, Udo Kerrebijn, Karel Soeterik, Wilbert van den Bosch, Jacquline Poll-Huizer, 
Dennis de Callone, Leo Janssen, Ron van der Wal, Adriaan Intveld. Ad hoc: Willy Etmans, Kees 
Takkenberg, Sikjauw Liem 

Het doel van deze werkgroep is het (digitaal) beschikbaar maken van Indische genealogische bronnen, het 
ontsluiten en indexeren van beschikbare digitale bronnen, de toegankelijkheid van bronnen vergroten 
door het delen van kennis, het ontwikkelen van initiatieven om archieven in Indonesië toegankelijk te 
maken en het onderhouden van contacten met onder andere LDS, NA, IFA, Arsip Nasional, Leiden 
University Digital Collections en de KB, o.a. om ontsluiten van (bepaalde) bronnen te stimuleren.   

In 2020 werd doorgegaan samen met Jeroen van Luin van het Nationaal archief de extracten van de 
stamboeken van de Suppletiefolio's te indexeren. ook werd een nieuw indexeringsproject werd gestart, 



6  
 

van de Niet-Europese KNIL. Ron van der Wal is in 2019 begonnen met het indexeren van kerkregisters 
te Semarang op grond van zelfgenomen foto's. Leo Janssen werkte aan de transcriptie van de 
huwelijksregisters van Batavia op grond van LDS digitale scans. De pogingen van werkgroepleden Ron 
van der Wal en Sikjauw Liem in Semarang om aldaar de cahiers van de burgerlijke stand die nog niet zijn 
verfilmd door de LDS te verfilmen, in een samenwerkingsverband met de lokale autoriteiten, is 
vooralsnog gestrand op Indonesische wetgeving, die erg strikt is voor wat betreft procedures om 
nationale archieven te ontsluiten. 

Dennis van der Jagt heeft in 2020 de Bronnen collectie in het menu van onze website heringericht en 
zeer uitgebreid. Voor een deel was dit een service aan iedereen, maar veel pagina's zijn om verschillende 
redenen alleen toegankelijk voor IGV leden. Ook is hij begonnen met het indexeren van het burgerlijke 
stand materiaal dat aanwezig is op de filmrollen van de LDS kerk, ondersteund door Leo Janssen en Ron 
van der Wal. 

De werkgroep verzorgt sinds 2020 twee nieuwe digitale publicaties: (1) De Onvoltooide Publicaties, 
onvolledige maar nuttige digitale bestanden met daarin tot nu toe 19 delen en (2) IGV databronnen, een 
serie die beoogt voltooide, grote, bronnen te publiceren die te groot zijn om in boekvorm te 
presenteren. Een voorbeeld is het Tanah Abang project, een publicatie van gegevens van de Indonesian 
Heritage Society over de museale Tanah Abang begraafplaats in Jakarta. Deze reeks is publiek 
toegankelijk. 

In 2020 heeft IGV lid Adriaan Intveld zijn index begraaf- en herdenkingsplaatsen in Indonesië 
gepubliceerd die op de IGV website is geïntegreerd met 34.000 namen, die voor een groot deel zijn 
terug te vinden op de Publicaties / Bronnen USB sticks. Ook wordt het speciale email adres 
passagierslijsten@igv.nl door hem beheerd. 

Ten slotte is door de werkgroep een project geïnitieerd om de honderden namen van bezoekers die 
geschreven zijn van het begin van de 19e eeuw tot 1974 op de wanden van de Jatijajar grot in Kebumen, 
Midden-Java, in kaart te brengen. Dit project wordt lokal uitgevoerd door de Gombong Heritage 
Foundation en financieel gesteund door de IGV en een aantal persoonlijke sponsoren. 

 

c. Werkgroep Indisch DNA 

Werkgroepleden in 2020: Arthur Fickel (verantwoordelijk bestuurslid), Ralph Ravestijn, Maarten 
Fornerod, Jaap den Engelsman, Vincent van der Heijden, Miel van Hutten, Erny Kahle, Willy Etmans, 
Kevin Felter  

Werkgroepcontact vindt voornamelijk ad hoc per email of per Whatsapp plaats. 

Het doel van deze werkgroep is het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden van DNA bij 
Indisch genealogisch onderzoek en als bijdrage bij het beantwoorden van genealogische en 
geschiedkundige vragen. DNA kan familieverbanden tonen waar archieven ontbreken, Indisch DNA is 
rijkgeschakeerd daarom fascinerend en een laagdrempelig startpunt voor Indische genealogie. Daarnaast  
kan DNA onderzoek kan de band van de IGV met Indonesië versterken.  
 
In 2020 was de werkgroep betrokken bij het Erkenningsproject Finding Enok van Dorna van Rouveroy 
en Maurice Boyer, eind 2020 gepresenteerd als een interactieve website (https://www.finding-
enok.nl/). Het in 2018 opgerichte Indisch DNA fonds heeft verschillende donaties ontvangen die DNA 
onderzoek in Indonesië kan stimuleren, en hier is in dit project gebruik van gemaakt. Het 
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werkgroepleden publiceerden twee artikelen over etniciteitsschatting op de IGV website en IGV Nieuws 
en een artikel 'De Denisovan in ons' in Indies tijdschrift 2020 #2. Bij familytreedna continueerden wij in 
2020 de Indisch DNA gebruikersgroep. 
 

d. Werkgroep Oral History 

Werkgroepleden in 2020: Kevin Felter (verantwoordelijk bestuurslid), John Soedirman. 

In 2018 heeft IGV via de regeling Collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland een subsidie 
gekregen voor een ambitieus Oral-history project dat als doel heeft het vastleggen van de herinneringen 
en documentatie van de eerste generatie Indische Nederlanders die naar onze mening moeten worden 
gekoesterd. Deze generatie die nog bewust herinneringen heeft aan hun leven in Nederlands-Indië wordt 
jaarlijks kleiner. Wij richten ons in het bijzonder op mensen die voor 1940 in Nederlands-Indië zijn 
geboren en hier een deel van hun jeugd hebben doorgebracht en vanaf 1945 naar Nederland zijn 
gerepatrieerd. 

Het project heeft als het belangrijkste product de boekset Kind in Indië opgeleverd, twee delen in een 
cassette, dat in november in 750 exemplaren is gedrult en voor het eins van het jaar was uitverkocht, 
met lovende recenties alom. 

e. Redactie Bronnenpublicaties 

De redactie van de Bronnenpublicaties van de IGV bestaat uit Leo Janssen. In 2020 verscheen deel 29 van 
de serie IGV Bronnenpublicaties: L.M. Janssen, ‘De Burgerlijke Stand van Batavia. Huwelijksregisters 
1841-1850’. Ook werd een 2e, herziene versie gepubliceerd van deel 19, R. Melger, ‘De Burgerlijke 
Stand van Malang II. Overlijdensregisters 1938-1941’. 

f. Redactie Indische Navorscher / Moniografieën. 

De redactie van de Indische Navorscher / Monografieën bestond begin 2020 uit Kevin Felter, Dennis van 
der Jagt en John Soedirman. In de loop van 2020 hebben zij versterking gekregen van Dewi van Beek, 
Henk Florijn en Jeffrey Beijnon. In 2020 verscheen in nauwe samenwerking met Kees Snoek deel 2 van 
de serie Monografieën van de Indische Genealogische Vereniging met de uitgave 'Eddy du Perron, een 
leven volgens de eigen aard'.  

 

2. Jaarplan 2021 
 
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 en VOC en WIC octrooigebieden in Azië, Afrika of het 
Caraïbische gebied in het algemeen en Nederlands-Indië en de VOC octrooigebieden in het bijzonder.   
 
2.2 Visie 
De Indische Genealogische Vereniging is er voor iedereen die een ontdekkingsreis wil maken in zijn of 
haar Indische/Molukse familiegeschiedenis en vormt een netwerk van hierin geïnteresseerde beginners, 
onderzoekers en auteurs. Kennis over deze familiegeschiedenissen draagt bij tot kennis van het culturele 
erfgoed, zowel in Nederland als overzee. Dit erfgoed wil de IGV instandhouden en vergroten, waarbij zij 
het niet schuwt het voortouw te nemen. Daarnaast wil de vereniging samenwerken met personen en 
organisaties die zich ook bezighouden met (aspecten van) genealogisch familieonderzoek, zich 



8  
 

nadrukkelijk niet beperkend tot Nederlands-Indië of Europese families - maar wel tot de in onze missie 
genoemde band. 
  
2.3 Doelstellingen voor 2021 
 

Doel Motivatie 
Professionaliseren van website beheer en 
onderhoud 

Vanwege de belangrijke functie van de 
website en de toenemende druk van 
hackers verdere professionalisering 
nodig 

Uitbreiden van website met database- en 
stamboomfunctionaliteit 

Deze functionaliteiten zijn nodig ten 
behoeve van onze Databronnen 
publicaties en van de digitale 
supplementen bij Indische Navorscher 
artikelen   

Toename van het aantal leden tot 650 De instroom van nieuwe leden blijft 
hoog, maar het is onbekend in 
hoeverre ook de uitstroom hoger zal 
blijken, vandaar een ietwat 
conservatieve schatting. 

In kaart brengen van de risico's van de IGV 
analyse van financiële handelswijze 

De groei van de IGV, zowel wat 
betreft leden als activiteiten maakt een 
goede analyse hiervan belangrijk 

Publicatie van een gevarieerde en wat 
inhoud betreft hoogwaardige Indische 
Navorscher 2021 

Na twee monografieën willen redactie 
van de Indische Navorscher en bestuur 
een hoogwaardig jaarboek die 
elementen bevat van vroegere INNs en 
DINs en plaats biedt voor een 
gevarieerde, hoogwaardige collectie 
artikelen. 

Vernieuwen van vormgeving en 
vormgevingstechniek van de Indische 
Navorscher door ervaren vormgever 

Aantrekkelijke en uitnodigende 
vormgeving en digitale publicatie in E-
boekformaat maken het aantrekken 
van een ervaren vormgever 
noodzakelijk. 

Continueren met digitaliserings -en 
indexeringsprojecten van een pre-
onafhankelijkheids-burgerlijke standen 
en/of van kerkelijke registers in Indonesië. 

Ontsluiten van bronnen is een 
speerpunt van de IGV 

Doorgaan met het stimuleren van DNA 
onderzoek als aanvulling op of startpunt 
voor Indisch genealogisch onderzoek. 

DNA onderzoek heeft een grote 
aantrekkingskracht op Nederlanders 
met een niet-Europese etnische 
achtergrond en is een goede, 
laagdrempelige ingang in 
Indisch/Moluks familieonderzoek. 

Continuering van de verbreding van het 
type publicaties vanuit de IGV. 
Verbredende publicaties kunnen worden 

De kanalen Indische Navorscher (-
online), IGV Nieuws en de IGV 
website staan open voor andere types 
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verzorgd door de verschillende 
werkgroepen of redacties. Voorbeelden zijn 
artikelen over bronnenontsluiting, DNA 
onderzoek, Oral History of Indische 
literatuur. 

publicatie dan genealogieën en 
kwartierstaten, die bevorderlijk zijn 
voor de kennisvergroting van Indische 
genealogie en zichtbaarheid van de 
vereniging. 

Doorgaan met het versterken van de 
samenwerking met Chinees-Indische, Afro-
Indische en Molukse onderzoekers en 
auteurs. 

Conform de missie en visie van het 
bestuur en de statuten van de IGV. 
Het valt op dat veel jongeren 
geïnteresseerd zijn in niet-Europese 
Indische afstamming en geschiedenis. 

Continueren met het versterken en 
ontwikkelen van banden met een jonge 
generatie historisch geïnteresseerden in 
Indonesië en onderzoek naar de 
mogelijkheid van een IGV studiereis naar 
Indonesië. 

Momenteel is een nieuwe generatie in 
Indonesië actief die met een nieuwe 
blik kijkt naar hun koloniale 
geschiedenis. De IGV heeft contacten 
met een aantal van hen en het 
continueren en versterken van relaties 
bied kansen op o.a. het gebied van 
bronnenonderzoek en het gezamenlijk 
uitgeven van publicaties. 

Initiëren van een project met persoonlijke 
geschiedenissen over de veranderende rol 
van huisbedienden in Nederlands-Indie / 
Indonesië van 1940-1950, zowel vanuit de 
Europese als de Indonesische invalshoek. 

Dit is een onderbelicht onderwerp dat 
aansluit bij interesse onder de leden en 
goed past bij de missie en 
doelstellingen van de IGV. Het 
onderwerp is daarnaast interessant 
voor een breder publiek.   

Versterken van de werkgroep Oral History Na de succesvolle voltooiing van het 
boek Kind in Indië zijn de huidige 
werkgroepleden toe aan een korte 
pauze 

Continuering van de samenwerking met 
stichting Zieraad in het geven van 
workshops Indische Genealogie voor 
jongeren (onder 35) met Indische / 
Molukse achtergrond 

Er is erg veel interesse vanuit 
Nederlandse jongeren (3e generatie) 
om hun Aziatische familiegeschiedenis 
te onderzoeken. Dit vormt een bron 
van instroom van jonge en actieve 
leden. 

Diversificeren van de IGV sociale media-
aanwezigheid 

Aanwezigheid vergroten op sociale 
media anders dan 
Facebook/Instagram, waar ons bereik 
nog niet erg groot is.  

 
 
3. Verslag Kascommissie, Jaarrekening en begroting 2020 en concept begroting 2021 
 
 
 



 
INDISCHE GENEALOGISCHE VERENIGING 

Opgericht Den Haag 2 juni 1988 
 

 
De Kascommissie 
De heren Bertus Kuijt en Wim van Kalleveen vormen de kascommissie van de Indische 
Genealogische Vereníging voor het kalenderjaar 2020. Dit 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 begrotíng. De penningmeester stelt de 
kascommissie in de gelegenheid om de administratie te controleren, zodat deze op de algemene 
ledenvergadering verslag kan uitbrengen.” 
 
De Kascommissie heeft de jaarrekening 2020 beoordeeld: 
 

1. De balans (bijlage1) per 31 december 2020 sluitende met een balanstotaal van € 36.393,79  
en een eígen vermogen van € 36.020,97 

2. De exploitatierekening (bijlage 2) over 2020 met specificaties en een positief resultaat van € 
11.357,95. 

 
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 uítvoeren van cijferanalyses; 
• een steekproefsgewijze controle van stukken en bescheiden van de financiële 

admínistratie,  
• 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 basís van de híerboven omschreven werkzaamheden is de kascommissie tot de conclusie 
gekomen dat de financiële administratie op correcte wijze is gevoerd. De kascommissie geeft 
de Algemene Ledenvergaderíng in overweging het Bestuur van de Indische Genealogische 
Vereniging te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid over 2020. 
 
Steenderen, 31 mei 2021     Bennekom, 31 mei 2021 
 
 
Wim (W. C. L.) van Kalleveen*      Bertus (L.P) Kuyt* 
 
 
 
*Gezien de huidige pandemie situatie is de verklaring separaat en digitaal door de kascommissie leden ondertekend.  Niet 
zijnde van invloed op de conclusie.  



 
INDISCHE GENEALOGISCHE VERENIGING 

Opgericht Den Haag 2 juni 1988 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balans per 31-12-2020  (Bijlage 1)

Code Omschrijving Activa Passiva
1010 ING betaalrekening 3.134,79
1011 ING spaarrekening 28.106,91
1020 PayPal rekening 1.242,31
1040 Mollie rekening 3.909,78
1300 Debiteuren 25,00
1400 Eigen vermogen 36.020,97
1700 Crediteuren 169,82
1801 Vooruitontvangen contributie 178,00

Saldo
36.393,79 36.393,79
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 Concept
realisatie realisatie begroting realisatie begroting

2018 2019 2020 2020 2021
Code Omschrijving Inkomsten Inkomsten Inkomsten Inkomsten Inkomsten

8000 Opbrengsten contributie Reguliere (Boek-) leden 11.308        10.264        11.000        10.787 10.800        
8005 Opbrengsten contributie Digitale leden 1.105         3.277         4.000         5.669 7.000         
8002 Giften 327            569            500            132 300            
8003 Subsidies 1.250         250            250            600
8006 Opbrengst erfgenamenonderzoek 390            
8010 Opbrengst verkoop DIN 969            573            500            1.874 1.870         
8011 Opbrengst verkoop bronnenpublicatie 448            250            500            248 340            

Opbrengst verkoop DVD's 564            551            -             
8012 Opbrengst verkoop Kind in Indië 16.185 12.080        
8014 Opbrengst verkoop AO 155            101            100            263 200            
8013 Opbrengst verkoop boek Peutjoet (digitaal) 75              10              -             50 46              
8015 Opbrengst Din digitaal 78              64              100            50              
8018 Opbrengst USB sticks 3.682         4.000         7.162 5.300         
8016 Opbrengst BRP digitaal 311            99              100            455 200            

Opbrengst IREX/TTF 2.045         2.500         190 500            
8017 Opbrengst workshops, optredens 1.033         500            126 522            
8019 Opbrengst verkoop Ngomong Gombong 200            
4900 Betalingsverschillen 2                
8040 Rente 24              7                -             
8020 Maaltijd ALV bijdragen 3.100         2.040         2.200         

Vrijval van de voorziening Internet Site 4.500         -             
7010 Project subsidie Kind in Indie afsluiting (eenmalig) 6.618

Totaal inkomsten 24.213        24.815        26.250        50.358        39.798        

Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven
4510 Reclame , Famillement/banners  en IGV site 328 51 1.000 41 50
4520 Representatie en verteer 323 483 400 400
4530 Reis- en verblijfkosten 128 1.217 150 51 200
4540 Relatiegeschenken 60 50 100
4550 Bankkosten 208 323 250 634 770
4560 Kosten Workshops, Werkgroepen en Indische genealogiedag 3.056 4.000 3.500

Kosten werkgroepen (DNA, Bronnenontsluiting) 500
Ontsluiting van bronnen in Indonesië 2.250 500
Voorziening organisatie studiereis Semarang en Midden Java 2021 2.000 150

4700 Kantoorbenodigdheden 93 59 100 257
Drukwerk Kind in Indië 18.924 15.692

7010 Projectkosten Kind in Indie (eenmalig) 3.964
4740 Drukwerk  (DIN, Monografie en Bronnen) 15.465 6.575 7.000 7.392 5.000
7020 Vormgeving boek DIN 720

Vormgeving herdruk Kind in Indie 416
4742 Aanmaak van USB 156 3.453 3.500 1.672 2.402
4741 Portokosten/Verzendkosten 2.377 1.428 3.000 3.124 1.120
4755 Kosten IT hardware 399 31
4750 Kosten Internet site o.a. uitbreiding 1.690 438 1.000 1.407 3.198

Onvoorziene kosten Internet site 500
Uitbreiding databasemogelijkheden website ten behoeve van Databronnen publicaties 2.000

4810 Administratiekosten 351 261 1.000 909 180
4840 Notariskosten wijziging Statuten
4820 Redactiekosten 79 50 217 300
4830 Afboeken dubieuze debiteuren 44 348 700
4910 Kosten maaltijden ALV 3.966 2.501 2.500 30

Kosten IGV Nieuws 300
Kosten secretariaat 150

4915 Kosten Zaal ALV 0
Diversen nog te plaatsen 737
Verzekeringen 300
Derving 200

Totaal Uitgaven 25.085 21.165 30.250 39.000 37.347
 RESULTAAT -872,88 3.650 -4.000        11.358        2.450         

Totaal 24.213 24.815 26.250        50.358        39.798        

Exploitatie overzicht (bijlage 2)
Datum: 29-05-2021


