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Jaarrapport Indische Genealogische Vereniging, 2021 
 

1. Jaarverslag  

 
Bestuur 
 

01-01-2021 tot 19-06-2021 
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 
19-06-2021 tot 31-12-2021 
Voorzitter: Arthur Fickel 
Secretaris: Maarten Fornerod 
Penningmeester: Walter Roelofsen 
Algemeen bestuurslid: Renée Lok-Wortman, 
Algemeen bestuurslid: Dennis van der Jagt, 
portefeuille bronnenontsluiting 

 
 
Leden 
Het aantal leden is het afgelopen jaar toegenomen met 161 ofwel 27.8% tot 741 leden (zie Figuur links). 
Hiermee zetten wij de robuste groei van de afgelopen jaren voort, waarbij voor het eerst het aantal 
digitale leden groter is dan het aantal boekleden. Het aantal boekleden blijft stabiel, en het gedrukte 
jaarboek, de Indische Navorscher, zal een belangrijk medium blijven, naast onze groeiende digitale 
activiteiten. 
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Ereleden per 31 december 2021 zijn: Dhr. F.J.P. Kiesel, Dhr. Leo Janssen, Mevr. Hade Mugie(†), Dhr. 
Maarten Etmans, Dhr. Evert van der Ploeg. 
 
Activiteiten 
 
Vanwege de COVID-19 pandemie zag 2021 er voor de IGV voor het tweede jaar op rij anders uit dan 
gehoopt. Veel bijeenkomsten zoals de Indische Roots Expertisedag en de 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.  
 
Een hoogtepunt van 2021 was de tweede digitale ALV met een zeer interessante lezing van Hendrik E. 
Niemeijer, historisch onderoeker en archivaris, werkzaam in Indonesië, betreffende de ontsluiting van 
kerkarchieven op de Molukken. Dit contact leidde ook tot een uitgebreide beschrijving van de collectie 
kerkarchieven te Banda-Neira, mogelijk gemaakt door een donatie van mede lid Peter Hermanus namens 
de stichting Brug naar Banda. Deze gegevens zijn sinds september 2021 ontsloten via arsip-indonesia.org 
en zullen ook in druk beschikbaar worden gemaakt. 
 
Na de snelle uitverkoop van het Oral History-boek Kind in Indië eind 2020 (750 stuks) is besloten tot 
een tweede druk (450 stuks), die ook in de loop van 2021, langzamer dan de eerste druk, uitverkocht 
raakte. Daarnaast werden twee bronnenpublicaties uitgegeven. Ons jaarboek, de Indische Navoscher, 
verscheen in een nieuwe en aantrekkelijke opmaak, en werd ook als ePub uitgegeven. De ambitie van de 
redactie om een mix van Indische genealogie, verhalende familiegeschiedenis en bronnen op een 
aantrekkelijke manier te uit te geven werd gerealiseerd. 
 
In de Moesson is de IGV in 2021 gestart met de rubriek Ting Ting Detektif (detektif@igv.nl), waar 
vragen van lezers worden behandeld. Aan de hand van lezersvragen worden onderzoeksbronnen en -
methodes geïllustreerd. 
 
Publieksactiviteiten waren in 2021 uitsluitend on-line. In samenwerking met stichting Zieraad heeft de 
vereniging in 2021 weer workshops gegeven voor jongeren met Indische of Molukse roots. Daarnaast 
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werden hiervoor regelmatig on-line vragenuurtjes georganiseerd. Ook werd een webinar gegeven voor 
de Indische Salon vanuit het Indisch Herrineringscentrum over onderzoek naar KNIL militairen. 
 
De nieuwe versie van onze USB stick bronnenset is teruggebracht tot één USB stick, omdat de sticks uit 
de set zelden individueel verkocht werden. Ook in 2021 werden veel USB sticks verkocht, vooral aan 
leden. De korting voor leden blijkt vaak een goede aanleiding te zijn om ook IGV lid te worden. 
 
Via onze Facebook en Telegram kanalen, de chatfunctie in de website en het contactformulier op de 
website zijn talloze vragen gesteld en beantwoord. Het Forum blijkt ook een goede functie te vervullen 
als beter doorzoekbaar en "tijdloos" medium. 
 
 
Doelstellingen 2021 
 

Doel Realisatie 
Professionaliseren van website beheer en 
onderhoud 

Gerealiseerd, de website is gemigreerd 
en wordt nu beheerd door een grote 
professionele partij 

Uitbreiden van website met database- en 
stamboomfunctionaliteit 

Door de migratie naar een nieuwe 
provider is deze doelstelling nog niet 
gerealiseerd. Wel zijn er goede 
stappen gezet voor aanschaf van een 
databasepakket. 

Toename van het aantal leden tot 650 Overtroffen 
In kaart brengen van de risico's van de IGV 
analyse van financiële handelswijze 

Onder leiding van onze 
penningmeester is een risicoanalyse en 
een analyse van de financiële 
handelswijze gemaakt en op grond 
daarvan is het boekhoudsysteem en de 
financiële administratie gestroomlijnd. 

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

Gerealiseerd 

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

Gerealiseerd 

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

Verschillende indexeringsprojecten 
waren actief, Suppletiefolio's, Niet-
Europese KNIL en kerkelijke registers 
Semarang  

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

Verschillende artikelen verschenen in 
IGV Nieuws over dit onderwerp. Ook 
verscheen een artikel vanuit de IGV 
over epigenetica in Indies Tijdschrift. 

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

Zowel in IGV Nieuws als de Indische 
Navorscher zijn publicaties verschenen 
die deze verbredingswens 
realiseerden. 
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werkgroepen of redacties. Voorbeelden zijn 
artikelen over bronnenontsluiting, DNA 
onderzoek, Oral History of Indische 
literatuur. 
Doorgaan met het versterken van de 
samenwerking met Chinees-Indische, Afro-
Indische en Molukse onderzoekers en 
auteurs. 

Artikelen over Chinees-Indonesische 
familiegeschiedenis vanuit de IGV zijn 
gepubliceerd in Indies Tijdschrift en IGV 
Nieuws. In de voorbereidingsfase van 
de Tong Tong Fair is uitgebreid 
contact geweest met Chinees-
Indonesische en Molukse organisaties 
om samen op te trekken. 

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. 

Door de COVID situatie was in 2021 
een studiereis niet mogelijk. Op 
afstand is een vruchtbaar contact 
ontstaan met Chinees Indonesische 
gemeenschap in Makassar. Het Jatijajar 
project in Gombong, Midden-Java, 
staat door de COVID crisis op pauze. 

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. 

Artikelen voortkomend uit dit project 
zullen worden opgenomen in de 
Indische Navorscher Online.   

Versterken van de werkgroep Oral History Mede als gevolg van het Kind in Indië 
project is er veel kopij met een oral 
history achtergrond richting de 
Indische Navorscher en IGV Nieuws 
gestuurd, en deels in 2021 
gepubliceerd. 

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

In 2021 is de IGV weer betrokken 
geweest bij het geven van workshops 
voor jongeren die op zoek zijn naar 
hun Indische en Indonesische roots. 

Diversificeren van de IGV sociale media-
aanwezigheid 

IGV is beter zichtbaar op LinkedIn en 
Telegram.  

Aanpassen statuten IGV aan huidige 
wetgeving voor verenigingen (verzoek van 
de ALV) 

Een concept voor een wijziging van de 
statuten zal worden besproken in de 
ALV.  

Beschikbaar maken van de nieuwsbrief als 
pdf (verzoek ALV) 

De nieuwsbrieven staan als pdf 
downloadbaar on-line (ledenpagina). 
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Werkgroepen en redacties 
 
a. Werkgroep Website, IGV Nieuws en sociale media 

Werkgroepleden in 2021: Arthur Fickel (verantwoordelijk bestuurslid), Maarten Fornerod, Dennis van 
der Jagt, Walter Roelofsen, Kevin Felter, 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 website 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. Door de verdere professionalisering is 
het onderhoud van de website nu in handen van onze service provider, die garant staat voor veiligheid, 
stabiliteit en back-ups, en die technische problemen afhandelt. Dit wordt aangestuurd 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, alle 
wat met bronnen te maken heeft 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. De redactie van IGV Nieuws werd in 2021 gevormd door Maarten 
Fornerod en Renée Lok-Wortman. 

Sociale media 
De IGV was in 2021 actief op Facebook, redacteur Maarten Fornerod. Facebook posts, waren effectief 
om personen naar de website te leiden (bereik in de orde van duizenden). In 2021 was de vereniging ook 
actief op LinkedIn, beheerd door redacteur Walter Roelofsen, die ook Instagram voor zijn rekening nam. 
Ook via Telegram worden vragen beantwoord. 

 

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 

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.   
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In 2021 werd doorgegaan samen met Jeroen van Luin van het Nationaal archief de extracten van de 
stamboeken van de Suppletiefolio's te indexeren en van de Niet-Europese KNIL. Beide projecten zijn af, 
op een laatste controlestap na. Ron van der Wal ging door 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 en voltooide dit werk.  

Dennis van der Jagt heeft in 2021 een index gemaakt op de bij de LDS aanwezige registers van de 
burgerlijke stand van Nederlands-Indië. De index is op plaats, datum en type akte, niet op naamniveau. 
Ron van der Wal en Leo Janssen hebben ook bijgedragen aan deze index wat betreft registers die binnen 
hun onderzoeksgebieden lagen. 

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. 

Ook in 2021 heeft IGV lid Adriaan Intveld veel ledenvragen beantwoord op het speciale email adres 
passagierslijsten@igv.nl, waarbij ook aan niet-leden gastvrijheid werd geboden. 

Het project 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, is vanwege de COVID situatie 
deels stil komen te liggen, maar alle benodigde foto's zijn intussen gemaakt. 

 

c. Werkgroep Indisch DNA 

Werkgroepleden in 2021: Arthur Fickel (verantwoordelijk bestuurslid), Maarten Fornerod, 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.  
 
Werkgroepleden publiceerden artikelen over Y-DNA op de IGV website en IGV Nieuws en een artikel 
'DNA is vergevingsgezind' in Indies tijdschrift 2021 #1. Bij familytreedna continueerden wij in 2021 de 
Indisch DNA gebruikersgroep. 
 

d. Werkgroep Oral History 

Werkgroepleden in 2021: Kevin Felter, 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 
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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 boekenset Kind in Indië opgeleverd, twee delen in een 
cassette, dat in november in 750 exemplaren is gedrukt en voor het eind van het jaar was uitverkocht, 
met lovende recensies alom. Een tweede druk van 450 stuks is in 2021 geheel verkocht. De laatste 
exemplaren zijn verkocht aan erfgoedinstellingen en openbare bibliotheken. 

e. Redactie Bronnenpublicaties 

De redactie van de Bronnenpublicaties van de IGV bestaat uit Leo Janssen. In 2021 verschenen deel 30 
en 31 van de serie IGV Bronnenpublicaties: L.M. Janssen, Registers van het Europese personeel op Java en 
Madoera, deel I en II. 

f. Redactie Indische Navorscher. 

De redactie van de Indische Navorscher / Monografieën bestond begin 2021 uit Henk Florijn, Renée Lok 
Wortman, Kevin Felter, Maarten Fornerod (secretariaat) en Raisa Kingma (vormgeving). In 2021 werd 
deel 32 van de Indische Navorscher gepubliceerd, zowel in print, digitaal in pdf en ePUB formaat. Eind 
2021 is de redactie versterkt met Alide Wormser. 

 

2. Jaarplan 2022 
 
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/Indonesische familiegeschiedenis en vormt een netwerk van hierin 
geïnteresseerde beginners, gevorderden, onderzoekers en auteurs. Kennis over deze 
familiegeschiedenissen draagt bij tot kennis van het culturele erfgoed en de algemene geschiedenis, zowel 
van Indonesië, Nederland en elders. Deze kennis 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 en persoonlijke 
geschiedenis, zich nadrukkelijk niet beperkend tot Nederlands-Indië of Europese families - maar wel tot 
de in onze missie genoemde band. 
  
  



8  
 

2.3 Doelstellingen voor 2022 
 

Doel Motivatie 
Verhogen van de snelheid van de website De snelheid laat bij onze nieuwe 

provider soms nog te wensen over 
Aanschaf van een licentie voor een database, 
webinterface, databaseondersteuning en 
back-up van De Ree archiefsystemen 

Vanwege de constante interesse van 
leden in bronnen en de toenemende 
mogelijkheden om deze digitaal te 
verzamelen heeft de IGV belang bij 
een flexibele en betrouwbare database, 
veilig, AVG bestendig, 
toekomstbestendig, robuust, met 
externe back-up, en niet afhankelijk 
van interne software en interne 
software ontwikkeling.  

Verzamelen en ontsluiten van relevante 
Indische en Indonesische data in de IGV 
database.  

Digitaal ontsluiten van Indische en 
Indonesische data is een van de 
speerpunten van de IGV, wordt door 
leden belangrijk gevonden en 
stimuleert geïnteresseerden zich aan te 
sluiten bij de IGV. 

Uitbreiden van de organisatiecapaciteit van 
de vereniging door vrijwilligers met 
vrijwilligersvergoeding 

Organisatiecapaciteit is soms een 
beperkende factor in de vereniging en 
vrijwilligersvergoedingen kunnen 
helpen om vooral jongere vrijwilligers 
met bepaalde expertise beter te 
binden. 

Onderzoeken hoe automatische incasso kan 
worden geïmplementeerd en hoe daaraan 
verbonden bankkosten kunnen worden 
geminimaliseerd 

Automatische incasso zou de 
lidmaatschapsbetalingen kunnen 
stroomlijnen 

Toename van het aantal leden tot 850 Door zichtbaarheid op verschillende 
live publieksactiviteiten in 2022, zoals 
het Famillement en de Tong Tong Fair 
en door de impact van onze nieuwe 
database verwachten wij de huidige 
groei te kunnen voortzetten. Daarnaast 
zal de IGV de leden blijven bedienen 
met publicatiemogelijkheden, een 
interessant jaarboek, verbindende 
nieuwsbrieven en een nuttige website.    

Publicatie van een gevarieerde en wat 
inhoud betreft hoogwaardige Indische 
Navorscher 2022 met eenzelfde basis layout 
als de INN2021. 

De INN 2021 is wat vormgeving en 
inhoud betreft goed ontvangen 

Aanvullende kwaliteitscontrole en 
indexering van de INN2022 ten opzichte 
van INN2021 

Een aantal onnodige druk- en 
indexeringsfouten is over het hoofd 
gezien, die door een betere 
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procesbewaking en indexering 
ondervangen kunnen worden. 

Continueren met digitaliserings -en 
indexeringsprojecten van de burgerlijk 
stand en/of van kerkelijke registers in 
Indonesië, starten van nieuwe 
indexeringsprojecten. 

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 / Indonesisch 
familieonderzoek. 

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. 

De kanalen Indische Navorscher (-
online), IGV Nieuws en de IGV 
website staan open voor andere types 
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 
biedt kansen op o.a. het gebied van 
bronnenonderzoek en het gezamenlijk 
uitgeven van publicaties. 

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. 

Voltooien van de statutenwijzigingen De prodedure voor verandering van 
statuten vergt meestal twee 
ledenvergaderingen. 
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3. Verslag Kascommissie, Jaarrekening en begroting 2022 
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INDISCHE GENEALOGISCHE VERENIGING 

Opgericht Den Haag 2 juni 1988 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 Concept
realisatie realisatie realisatie begroting realisatie begroting

2018 2019 2020 2021 2021 2022
Code Omschrijving Inkomsten Inkomsten Inkomsten Inkomsten Inkomsten Inkomsten

8000 Opbrengsten contributie Reguliere (Boek-) leden 11.308 10.264        10.787        10.800        11.374 11.365        
8005 Opbrengsten contributie Digitale leden 1.105 3.277         5.669         7.000         8.342 9.400         
8002 Giften 327 569            132            300            412 400            
8003 Subsidies 1.250 250            600            
8006 Opbrengst erfgenamenonderzoek 390            469 -             
8010 Opbrengst verkoop DIN 969 573            1.874         1.870         1.818 1.500         
8011 Opbrengst verkoop bronnenpublicatie 448 250            248            340            762 700            

Opbrengst verkoop DVD's 564 551            
8012 Opbrengst verkoop Kind in Indië 16.185        12.000        16.823 -
8014 Opbrengst verkoop AO 155 101            263            200            209 180            
8013 Opbrengst verkoop boek Peutjoet (digitaal) 75 10              50              46              60 50              
8015 Opbrengst Din digitaal 78 64              50              321 300            
8016 Opbrengst BRP digitaal 311 99              455            5.300         4.960,28 4.000         
8004 Opbrengst IREX 2.045         190            500            
8017 Opbrengst workshops, optredens 1.033         126            550            1.050,00 1.000         
8018 Opbrengst USB sticks 3.682         7.162         2.000         2.121,06 2.000         
8019 Opbrengst verkoop Ngomong Gombong 200            317,44 150            
4900 Betalingsverschillen 2                2                
8040 Rente 24 7                
8020 Maaltijd ALV bijdragen 3.100 2.040         

Vrijval van de voorziening Internet Site 4.500 -             
7010 Inkopen projecten 2.654         
8050 Opbrengst Verzend en porto kosten 3.266         1.500         

Totaal inkomsten 24213 24815 46394 41546 52307 32545

Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven
4510 Reclame , Famillement/banners  en IGV site 328 51 41 50 50
4520 Representatie en verteer 323 483 400 445 450
4530 Reis- en verblijfkosten 128 1.217 51 200 72 200
4550 Bankkosten 208 323 634 770 824 600
4560 Kosten Workshops, Werkgroepen en Indische genealogiedag 3.056 3.500 7.000
4570 Kosten workshop IREX 1.500
4535 Ontsluiting van bronnen in Indonesië 113 663 750
4540 Relatiegeschenken 60
4700 Kantoorbenodigdheden 93 59 257
4740 Drukwerk  15.465 6.575 26.316 23.000 21.253 5.000
4742 Productiekosten USB (voorheen DVD) 156 3.453 1.672 2.200 2.631 2.200
4741 Betaalde Portokosten/Verzendkosten 2.377 1.428 3.124 3.000 4.358 1.000
4755 Kosten IT hardware 399 31
4750 Kosten Internet site o.a. uitbreiding 1.690 438 1.407 2.838 3.184 4.000

Database (Mais Flexis) 3.500
4810 Administratiekosten 351 261 909 381 380
4815 Verzekeringen 300 71 120
4840 Notariskosten (wijziging Statuten) 0 0 500

Juridsich advies 2.500
4820 Redactiekosten 0 79 217 270
4830 Afboeken dubieuze debiteuren 0 44 348 68
4910 Kosten maaltijden ALV 3.966 2.501 30
4915 Kosten Zaal ALV 0

Diversen nog te plaatsen 737
Derving 200 100

7000 Inkopen 500
7010 Inkopen projecten 555
7020 Vrijwilligers (vergoeding) 1.260

Reservering teruggave BTW (voorzichtigheid0 3.000

Totaal Uitgaven 25.085 21.165 35.036 36.570 36.534 32.850
 RESULTAAT -872,88 3.650 11.358        4.976         15.773        -305 

Totaal 24.213 24.814,63 46.394        41.546        52.307        32.545        

Exploitatie overzicht en begroting (Bijlage 3)
Datum: 24-03-2022
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