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Jaarrapport Indische Genealogische Vereniging, 2022 
 

1. Jaarverslag  

 
Bestuur 
 

01-01-2022 tot 31-12-2022 
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 209 ofwel 28.2% tot 950 leden (zie Figuur links). 
Hiermee zetten wij de robuuste groei van de afgelopen jaren voort, waarbij nu het aantal digitale leden 
ruimschoots groter is dan het aantal boekleden. Het aantal boekleden blijft echter stabiel en groeit zelf iets. 
Het gedrukte jaarboek, de Indische Navorscher, zal een belangrijk medium blijven, naast onze groeiende 
digitale activiteiten. 
 

 
 
Ereleden per 31 december 2022 zijn: Dhr. F.J.P. Kiesel, Dhr. Leo Janssen, Dhr. Maarten Etmans, Dhr. 
Evert van der Ploeg. 
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Activiteiten 
 
Het jaar 2022 stond in het teken van het hernieuwd samenkomen. Na twee jaar vooral on-line 
evenementen en digitale ontmoetingen vanwege de COVID-19 pandemie was het bijzonder om elkaar 
weer in het echt te kunnen ontmoeten. Eerst voorzichtig, tijdens de algemene ledenvergadering op 19 
maart, later uitbundiger tijdens het Famillement op 25 juni in Amsterdam en -vooral- op de Tong Tong 
Fair, van 1-11 september op het Malieveld in Den Haag. Hier had de IGV voor het eerst een stand die, 
dankzij samenwerking met verschillende organisaties en meer dan 40 vrijwilligers een groot succes werd. 
Ook een deel van de ledengroei is aan deze laatste publieksactiviteit te danken; meer dan 80 passanten 
werden lid. Tijdens de Tong Tong Fair vonden ook 35 expert-uurtjes plaats bij de stand, waar we 
samenwerkten met Tracing Your Roots, CBG|Centrum voor Familiegeschiedenis, Chinese Indonesian 
Heritage Center en de Armenian Cultural Association. Zowel op het Famillement als op de Tong Tong 
Fair werden namens de IGV verschillende podiumpresentaties gegeven over stamboomonderzoek, 
Chinese graven in Indonesië en Aziatische voormoeders. 
 
Samen met Yvette Kopijn, Maureen Welscher en Christel Terwiel is de IGV in 2022 gestart met het 
10.000 Voormoedersproject, waar foto's van Aziatische voormoeders worden verzameld, met daarbij 
overgeleverde herhalen en gegevens. De tot nu toe zeer interessante en ontroerende verzameling zal in 
2023 voor het eerst in een -groeiende- database worden geopenbaard. Het Voormoedersproject mondde 
ook uit in een presentatie/workshop in het Koninklijk Theater in Den Haag tijdens de Indiëherdenking 
op 15 augustus die een reprise vond tijdens de Tong Tong Fair. 
 
Op de goed bezochte algemene ledenvergadering in Bronbeek gaf Philip Dröge een indrukwekkende 
lezing naar aanleiding van zijn boek Moederstad. Daarnaast gaf Bob Coret een presentatie over zijn 
genealogieplatforms Genealogie-online en Open Archives. Naast de fysieke ontmoetingen blijven ons 
digitale platform en de digitale communicatiemiddelen belangrijk en was 2022 ook een jaar van mooie 
activiteiten op het gebied van bronnenontsluiting en samenwerkingsprojecten met Indonesië. 
   
Daarnaast werd deel 32 van de IGV Bronnenpublikaties uitgegeven, het Rooms-Katholieke doopregister 
van Semarang, III, 1840-1853. Ons jaarboek, de Indische Navoscher, verscheen voor de tweede keer in een 
nieuwe en aantrekkelijke opmaak, en werd ook weer als ePub uitgegeven. In de Moesson continueerde 
de IGV in 2022 de rubriek Ting Ting Detektif (detektif@igv.nl), waar vragen van lezers of actieve 
Nederlanders met een Indische of Indonesische interesse worden behandeld. Aan de hand van deze 
vragen kunnen onderzoeksbronnen en -methodes worden geïllustreerd. Karel Soeterik onderzocht de 
staat van de notariële archieven in het ANRI in Jakarta en schreef samen met bestuurslid Maarten 
Fornerod een artikel in GEN magazine.  
 
In samenwerking met stichting Tracing Your Roots heeft de vereniging in 2022 weer workshops gegeven 
voor jongeren met Indische of Molukse roots, dit keer in Den Haag, in samenwerking met Het Nationaal 
Theater. Hiervoor werden ook on-line vragenuurtjes georganiseerd.  
 
In de webshop bleef de nieuwe versie van de USB stick met bronnen en publicaties een veelgevraagd 
product. 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. De website was echter aan een grondige revisie toe, want 
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in de loop van 2022 bleek hij erg traag te zijn geworden, wat met simpele ingrepen niet goed kon 
worden opgelost.  
 
 
Doelstellingen 2022 
 

Doel Realisatie 
Verhogen van de snelheid van de website Door verbeteringen werd de voorkant 

van de website redelijk versneld, maar 
de achterkant bleef traag, waardoor 
ook verschillende gebruikersfuncties 
niet soepel liepen. 

Aanschaf van een licentie voor een database, 
webinterface, databaseondersteuning en 
back-up van De Ree archiefsystemen 

Gerealiseerd, de database werd 
gedurende het jaar 2022 gevuld.  

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

Gerealiseerd, de database zal in 2023 
worden geopend voor IGV leden 

Uitbreiden van de organisatiecapaciteit van 
de vereniging door vrijwilligers met 
vrijwilligersvergoeding 

Door de Tong Tong Fair is een 
vrijwilligersnetwerk ontstaan die 
gemotiveerd is om waar nodig 
werkzaamheden te verrichten. 
Vrijwilligersvergoeding wordt tot nu 
toe beperkt ingezet. 

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

In plaats van automatische incasso is de 
betalingsmethode vereenvoudigd door 
middel van automatische 
betaalverzoeken. 

Toename van het aantal leden tot 850 Ruim overtroffen.    
Publicatie van een gevarieerde en wat 
inhoud betreft hoogwaardige Indische 
Navorscher 2022 met eenzelfde basis layout 
als de INN2021. 

Gerealiseerd 

Aanvullende kwaliteitscontrole en 
indexering van de INN2022 ten opzichte 
van INN2021 

De publicatiesystematiek van de 
Indische Navorscher is verbeterd 
dankzij de inzet van de redactie en 
erelid Leo Janssen, die de indexering 
op zich heeft genomen. 

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

Gerealiseerd met het indexeren van 
kerkelijke archieven in Semarang en 
Chinese grafstenen in Makassar en een 
onderzoek naar notariële akten in het 
Arsip Nasional in Jakarta. 

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

De IGV blijft actief op dit terrein met 
advies en discussies op ons forum, die 
door de leden van de werkgroep 
Indisch DNA worden gemodereerd.  
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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. 

In hoge mate gerealiseerd getuige de 
vele artikelen in de Indische 
Navorscher, nieuwsbrief en website 
die een scala van onderwerpen en 
bevolkingsgroepen behelzen. 

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

In 2022 was er specifiek aandacht voor 
Chinees-Indonesische geschiedenis 
door middel van website-artikelen en 
een indexeringsproject van Chinese 
grafstenen. Ook is een samenwerking 
met het Armeens cultureel centrum 
gestart, en continueren 
samenwerkingen met het CIHC.  

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 wonen drie leden in 
Indonesië, en ook de grafisch 
ontwerpster van de Indische 
Navorscher. Ook kon er in 2022 weer 
worden gereisd van en naar Indonesië 
en blijft ons netwerk daar groeien.   

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

Voor de jongeren van Tracing Your 
Roots werd ook in 2022 weer een 
workshop gegeven. Veel ex-TYR 
cursisten worden na verloop van tijd 
ook IGV lid. Daarnaast was de 
samenwerking op de Tong Tong Fair 
innig. 

Voltooien van de statutenwijzigingen. Door waardevolle suggesties in 
verschillende stadia kunnen de 
statutenwijzigingen pas in 2023 
worden voltooid.  
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Werkgroepen en redacties 
 
a. Werkgroep Website, IGV Nieuws en sociale media 

Werkgroepleden in 2022: Maarten Fornerod (verantwoordelijk bestuurslid), Arthur Fickel, Susan de 
Thouars, Walter Roelofsen, 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. In 2022 werd ook een externe Wordpress-expert ingehuurd die de grootse traagheid van de 
website heeft verholpen. 
 
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 2022 gevormd door Maarten 
Fornerod en Renée Lok-Wortman. 

Sociale media 
De IGV was in 2022 actief op Facebook, met redacteuren Walter Roelofsen en Maarten Fornerod. 
Facebook posts waren effectief om personen naar de website te leiden met een bereik in de orde van 
honderden tot een paar duizend, waarbij een aankondiging voor Tong Tong Fair expertise-uutjes een 
bereik had van 32.9 duizend. In 2022 was de vereniging ook actief op LinkedIn, beheerd door redacteur 
Walter Roelofsen. Susan de Thouars werd in 2022 Instagramredacteur. Ook via Telegram worden 
vragen beantwoord. 

 

b. Werkgroep Bronnenontsluiting 

Werkgroepleden in 2022: Dennis van der Jagt (verantwoordelijk bestuurslid), Maarten Fornerod, Udo 
Kerrebijn, Karel Soeterik, 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 
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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.   

2022 stond in het teken van het leren omgaan met, ontwerpen en vullen van de nieuwe IGV MAIS Flexis 
database Indisch Archief door Dennis van der Jagt. Hiervoor werden veel bestanden van de website naar de 
database verhuisd, wat ook de performance en kosten van de website ten goede komt. Kees Takkenberg 
ging door met het indexeren van kerkregisters te Semarang op grond van foto's van Ron van der Wal. 
Leo Janssen werkte aan de transcriptie van de huwelijksregisters van Batavia op grond van LDS digitale 
scans en voltooide dit tot 1863. Door Arthur Fickel en Adriaan Intveld werd een begin werd gemaakt 
met het definitief op orde brengen van alle Passagierslijsten in bezit van de IGV ter ontsluiting. Ook 
werd door Renée Lok Wortman begonnen met een Rode Kruis transcriptie en indexeringsproject. 

Ook in 2022 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. Alle benodigde foto's zijn gemaakt, maar het project ligt momenteel stil en 
wacht op een fysiek bezoek. 

 

c. Werkgroep Indisch DNA 

Werkgroepleden in 2022: Arthur Fickel (verantwoordelijk bestuurslid), Maarten Fornerod, Vincent van 
der Heijden, Miel van Hutten, Erny Kahle, Willy Etmans. 

Werkgroepcontact vindt voornamelijk ad hoc per email of per Whatsapp plaats. Werkgroepleden zijn 
actief in het beantwoorden van vragen die via de email binnenkomen of op het forum worden gesteld. 

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 de band van de IGV met Indonesië versterken.  
 
Bij Familytreedna continueerden wij in 2022 de Indisch DNA gebruikersgroep. 
 

d. Werkgroep Oral History 

Werkgroepleden in 2022: Kevin Felter, Peggy Tan, Judi Mesman, Maarten Fornerod (verantwoordelijk 
bestuurslid). 

In 2022 is een nieuw project gestart, genaamd Kindertijd in Indië op basis van 43 interviews, uitgetypt 
en op cassette, uit de periode rond 1993 van (destijds) oude Indische Nederlanders, vanuit een 
pedagogisch perspectief. De uitgetypte pagina's en cassettebandjes zijn door de werkgroep gedigitaliseerd 
in 1000 pagina's en 90 geluidsbestanden. 

 

e. Redactie Bronnenpublikaties 
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De redactie van de Bronnenpublikaties van de IGV bestaat uit Leo Janssen. In 2022 verscheen deel 32, 
het Rooms-Katholieke doopregister van Semarang, III, 1840-1853 bewerkt door Kees Takkenberg. 

 

f. Redactie Indische Navorscher. 

De redactie van de Indische Navorscher bestond begin 2022 uit Henk Florijn, Alide Wormer, Renée Lok 
Wortman, Maarten Fornerod (secretariaat) en Raisa Kingma (vormgeving). In 2022 werd deel 33 van de 
Indische Navorscher gepubliceerd, zowel in print, digitaal in pdf en ePUB formaat.  

 

g. Vrijwilligers IGV 

Een werkgroep van actieve leden die (1) previews krijgen van IGV activiteiten, (2) mee kunnen denken 
over de koers van de IGV (3) eenvoudig met IGV activiteiten / initiatieven mee kunnen doen. 
Werkgroepleden: Karel Soeterik, Inger Israel, Han van der Lelie, Richard de Ceunick, Myra d'Hont, 
Peggy Tan, Robb Kops, Eric Neyendorff, Steffie de Haan, Sandy van Sasse van Ysselt, Leon Speltie, 
Monique Soetebrood, Alette Brunet de Rochebrun, Susan de Thouas, Ad Lans, Kevin Felter, Maaike van 
der Kloet, Paul van der Neut, Max Roquas, Peter Hermanus, plus het hele bestuur. Er is hiervoor een 
appgroep, eenvoudig aan te sluiten via een email aan secretaris@igv.nl. 

 

2. Jaarplan 2023 
 
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/Chinees-Indonesische/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 
graag het voortouw neemt. 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. 
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2.3 Doelstellingen voor 2023 
 

Doel Motivatie 
Opnieuw bouwen van de website in 
Wordpress met dezelfde vormgeving en 
functionaliteit, waarbij de centrale website 
(nieuws en statische informatie) wordt 
gescheiden van Webshop, Forum+Chat en 
database. 

Door een wirwar van deels 
verouderde plugins was de website in 
2022 niet meer goed genoeg te 
onderhouden. Daarnaast is een 
modulair ontwerp met 4 verschillende 
domeinen stabieler en robuuster. 

Het voor leden openstellen van de MAIS 
Flexis / archieven.nl database Indisch 
Archief met als domeinnaam 
indischarchief.nl. 

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.  

Blijven verzamelen en ontsluiten van 
relevante Indische en Indonesische data in 
de IGV database, zoals gegevens van het 
Rode Kruis en Passagierslijsten.  

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. 

In stand houden en uitbreiden van het IGV 
vrijwilligersnetwerk, mogelijk met gebruik 
van vrijwilligersvergoedingen. 

De Tong Tong Fair heeft ons 
vrijwilligersnetwerk een boost 
gegeven, die in stand moet worden 
gehouden en zo nodig uitgebreid. 

Aanwezigheid op de Tong Tong Fair met 
een stand en podiumpresentaties in 
samenwerking met andere 
erfgoedorganisaties 

De aanwezigheid heeft de vereniging 
meer bekendheid gegeven, 
waardevolle contacten en naast nieuwe 
leden. Ook stimuleerde het 
vrijwilligersactiviteiten en -
netwerkvorming. 

Uitstippelen de doelstellingen, procedures 
en publicatievormen van het Kindertijd in 
Indië oral historyproject. 

De collectie interviews (audio en 
tekst) uit de jaren 90 van (destijds) 
bejaarde Indische Nederlanders  moet 
op gestructureerde wijze worden 
verwerkt. 

Toename van het aantal leden tot boven de 
1000 

Door zichtbaarheid op verschillende 
live publieksactiviteiten in 2023, zoals 
en de Tong Tong Fair en door de 
impact van onze nieuwe database 
verwachten wij de ledengroei te 
kunnen voortzetten. Daarnaast zal de 
IGV de leden blijven bedienen met 
publicatiemogelijkheden, een 
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interessant jaarboek, verbindende 
nieuwsbrieven en een nuttige website.    

Publicatie van een gevarieerde en wat 
inhoud betreft hoogwaardige Indische 
Navorscher 2023 met eenzelfde basis layout 
als de INN2021-22. 

De INN 2022 is wat vormgeving en 
inhoud betreft goed ontvangen 

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 

Publicatie en facilitering van de uitgave 
Perkeniersfamilies van Banda.    

Belangrijke genealogische uitgave die 
past in ons fonds. 

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 OverLeven (Tracing Your Roots) 
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. 
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Aanschaf van een Genealogie-online 
omgeving voor verenigingen. 

Een besloten IGV Genealogie-online 
omgeving biedt de mogelijkheid voor 
leden om hun digitale stambomen 
AVG-afgeschermd te publiceren en en 
als "safe haven" te bewaren. 

Voltooien van de statutenwijzigingen De procedure voor verandering van 
statuten vergt meestal twee 
ledenvergaderingen. 

 
 
 

3. Verslag Kascommissie, Jaarrekening en begroting 2023  
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De Kascommissie 
De heer Rob de Kruif en mevrouw Eveline Hilhorst vormen de kascommissie van 
de Indische Genealogische Vereniging voor het kalenderjaar 2022. 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 2022 beoordeeld: 

1. De balans (bijlage1) per 31 december 2022 sluitende met een balanstotaal 
van € 53.478,14 en een eigen vermogen van € 46.012,32. 

2. De exploitatierekening (bijlage 2) over 2022 met specificaties en een 
negatief resultaat van € 2826,23. 

 
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 en proces 
De door ons uitgevoerde werkzaamheden bestonden uit: 

a. het vergelijken van de verschillende banksaldi aan het begin en het einde 
van het boekjaar met de bankafschriften. 

b. de beoordeling van digitaal toegezonden stukken waaronder de 
exploitatierekening (winst- en verliesrekening), de balans en de jaarrekening. 

c. inzage van relevante financiële digitale documenten en gegevens door 
middel van het toezenden ervan door de penningmeester. 

d. een steekproefsgewijze controle van de financiële administratie, 
e. het stellen van vragen aan de penningmeester in periode 17-2-23 t/m 8-03-

2023 en de beoordeling van de ontvangen antwoorden door de 
penningmeester.  

f. de bespreking van de toegezonden stukken, vragen, antwoorden en de 
adviezen van de vorige kascommissie (over het boekjaar 2021) in het 
digitaal gevoerde overleg op woensdag 8 maart 2023. De kascommissie 
vroeg en kreeg hierin toelichting op de aanvullende vragen aan de 
penningmeester. 
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De inzage in de financiële administratie, de verstrekte informatie en de 
toegezonden financiële documenten, overzichten en de verstrekte toelichtingen 
erop geven een duidelijk beeld in deze financiële administratie en de uitvoering van 
het beleid. 
 
De kascommissie schonk hierbij ook aandacht aan: 

- de adviezen en voorstellen van de vorige kascommissie (over het boekjaar 
2021) 

- de codering (grootboeknummers) in het digitale boekhoudsysteem en de 
bundeling ervan in de rapportage 

- de toename van mutaties (toename leden, webshop en pinbetalingen op 
beurzen en workshops) 

- de rapportage uit het digitale boekhoudsysteem en de tot nu toe gebruikte 
excel-bestanden 

- de in uitvoering zijnde verbetering van het digitale boekhoudsysteem 
- de kosten van de uitbreiding van de database. 

 
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. 
 
De kascommissie geeft de volgende adviezen mee aan de ALV en het bestuur om 
het bestuur met een plan te laten komen inclusief begroting, tijdschema en 
menskracht voor 

- de verdere verbetering van het digitale boekhoudsysteem, zoals de 
rapportage van de jaarstukken (balans, winst- en verliesrekening en 
begroting) rechtstreeks uit het digitale systeem  

- de verbetering van de codering, deze op te schonen, eventueel te voorzien 
van eenduidige labels om bundeling van codes overbodig te maken 

- de vermindering van de werklast bij het controleren van mutaties. 
Omdat dit veel tijd van de penningmeester kan vergen adviseert de kascommissie 
om  

- te onderzoeken of het mogelijk is, al dan niet, tijdelijk een assistent-
penningmeester aan te stellen en  

- een tussentijdse controle uit te laten voeren door de kascommissie. 
 
Conclusie 
Op basis van de hierboven omschreven werkzaamheden is de kascommissie tot de 
conclusie gekomen dat de financiële administratie op correcte wijze is gevoerd en 
dat de resultaten over 2022 en de balans per 31 december 2022 samen met de 
nadere toelichtingen van de penningmeester en Bestuur een getrouwe weergave 
vormen van de uit de financiële administratie blijkende cijfers.  
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De kascommissie spreekt zijn bijzondere waardering uit voor de manier waarop de 
penningmeester de administratie heeft gevoerd. De kascommissie geeft de 
Algemene Ledenvergaderíng van de Indische Genealogische Vereniging, bijeen te 
Bronbeek, Arnhem op zondag 12 maart 2023,  in overweging het Bestuur van de 
Indische Genealogische Vereniging te dechargeren voor het gevoerde financiële 
beleid over 2022, onder dankzegging aan het Bestuur. 
 
Arnhem, 12 maart 2023     Arnhem, 12 maart 2023 
 
 
Rob (R.C.M.) de Kruif       Eveline (E.N.) Hilhorst  
 
 
Bijlage 1: Balans 2022 
bijlage 2: Exploitatierekening 2022 
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Bijlage 2 Exploitatie overzicht 2022 
 

 
 

  
 
 
 
 
 


