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Vereniging Veluwse Geslachten 
Opgericht: 29 november 1975. Gevestigd te Barneveld. 

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Veluwse Geslachten op  

7 oktober 2017 in het gemeentehuis van Barneveld. 

Aanwezig: 57 leden en 11 gasten. 

Afgemeld: erevoorzitter en 4 leden. 

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken. 

Om 10.20 uur heet de voorzitter, Cees de Jong, alle aanwezigen hartelijk welkom en 

opent de vergadering. Hij staat stil bij het onverwacht overlijden van Dick van de Heg, de 

secretaris. Voor zijn herdenkingswoorden wordt verwezen naar het In Memoriam in 

nummer 4 van deze jaargang van Veluwse Geslachten. Met een minuut stilte wordt Dick 

van de Heg door de vergadering herdacht. 

Er zijn geen ingekomen stukken voor deze Algemene Vergadering. 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 1 oktober 2016. 

Het verslag is gepubliceerd in nummer 5 van jaargang 41 van Veluwse Geslachten. Het 

verslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen en wordt daardoor ongewijzigd vastgesteld 

met dank aan de toenmalige secretaris voor de inhoud en aan de redactie voor de 

opmaak ervan met foto’s van Cees van den Munt. 

3. Financiële stukken. Verslag over 2016 en begroting voor 2018. 

a. De financiële stukken zijn op de gebruikelijke manier gepresenteerd en in nummer 4 

van de lopende jaargang van Veluwse Geslachten gepubliceerd.  

b. Financiële verantwoording over 2016. 

De penningmeester, Co Janssen, neemt de balans en de resultatenrekening over 2016 

door en geeft waar nodig enige toelichting. Dit leidt niet tot vragen uit de vergadering. 

c. Verslag van de kascommissie. 

De heer Rijk van Ark neemt het schriftelijk verslag d.d. 26 mei 2017 van de 

kascommissie door en maakt melding van de tevredenheid van de commissie over de 

wijze waarop de administratie is gevoerd, de promptheid waarmee de penningmeester 

de vragen van de commissie heeft beantwoord en de juistheid van de cijfers uit het 

gepresenteerde overzicht, waaruit een getrouw beeld blijkt van het vermogen van de 

vereniging. 

De heren van Ark en Plug zijn bereid hun lidmaatschap van de kascommissie een jaar 

te continueren. De vergadering benoemt hen als zodanig door een klaterend applaus. 

d. De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur te dechargeren voor het 

gevoerde beleid. De vergadering doet dit door een enthousiast applaus. 

e. Begroting 2018. De opgestelde begroting geeft geen aanleiding tot wijziging van de 

contributie. Het bestuur stelt daarom voor deze te laten op € 25. De vergadering stelt 

de begroting 2018 met overtuigend handgeklap vast. 

4. Bestuursverkiezing. 

In de Algemene Vergadering van vorig jaar heeft Cees de Jong een hartstochtelijk 

pleidooi gehouden voor uitbreiding van het bestuur. Na die vergadering heeft de heer 

Heimen Hooijer zich gemeld als kandidaat. Hij heeft sindsdien meegelopen in het bestuur 

en zich verdienstelijk gemaakt bij het maken van de voorgestelde statutenwijziging.  
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Op verzoek van Cees de Jong stelt Heimen Hooijer zich voor door te vermelden waarom 

hij aan genealogie is gaan doen en wat zijn bestuurlijke activiteiten zijn geweest. De 

vergadering heet hem met een warm applaus welkom als bestuurslid. Cees de Jong 

verwisselt zijn badge van “kandidaat-bestuurslid” voor die van de functie van secretaris. 

Hij vermeldt verder nog dat het aantal bestuursleden nog steeds aan de krappe kant is en 

roept leden op om zich te melden als zij in dit prettige team willen functioneren. 

5. Wijziging van de statuten d.d. 15-01-1985 van de vereniging. 

De statutenwijziging is geagendeerd voor deze vergadering waartoe in nummer 3 van de 

lopende jaargang (30 juni 2017) is opgeroepen. De voorgestelde tekst van de toen 

geldende statuten en van de nu voorgestelde statuten is vermeld per 1 september jl. op 

de site van de vereniging en is via Veluwse Geslachten op aanvraag schriftelijk 

beschikbaar gesteld. Heimen Hooijer behandelt dit agendapunt door aan te geven wat de 

aanleiding was voor de wijziging, die grotendeels een update is in taalkundige zin en naar 

de hedendaagse communicatiegebruiken. Verder is de indeling wat logischer gemaakt. 

Vanuit de vergadering worden opmerkingen gemaakt door Rijk van Ark over artikel 11, lid 

1, de slotzin: “De bijeenroeping geschiedt door mededeling in het ledenorgaan, dan wel 

door een schriftelijke of indien een lid hiermee instemt per e-mail toegezonden 

uitnodiging.” Het is onduidelijk of het hier gaat om het afzonderlijke lid of om de 

collectiviteit van de leden. Vanuit de vergadering komt het voorstel om de woorden: “per 

e-mail” te verplaatsen waardoor de zin komt te luiden: “De bijeenroeping geschiedt door 

mededeling in het ledenorgaan, dan wel door een schriftelijke of per e-mail, indien een lid 

hiermee instemt, toegezonden uitnodiging.” De vergadering stemt met deze aanpassing 

in. De volgende opmerking heeft betrekking op het eind van artikel 11, lid 3. De gewraakte 

tekst is: “of bij advertentie in tenminste een te Barneveld veelgelezen dagblad.” Het 

bezwaar is dat bij een vereniging waarvan de leden over het gehele land verspreid zijn dit 

in wezen geen alternatief is als het bestuur weigerachtig zou zijn in het bijeenroepen van 

een gewenste Algemene Vergadering. De oplossing waarvoor de vergadering kiest is als 

volgt. Na bijeenroept en voor of wordt een punt gezet; het gedeelte vanaf of vervalt en er 

wordt de volgende zin geplaatst luidende: Voor een bijeenroeping in het ledenorgaan zal 

de redactie daarvan gelegenheid bieden.  

De heer Ton van Asten maakt opmerkingen over artikel 11, lid 2, waarbij hij vindt dat een 

drempel van 10% van de leden (bij een ledental van ongeveer 650) wel erg veel meer is 

dan de vijftien, dat als minimum geldt. Voor een bestuur is van belang dat een verzoek om 

een extra Algemene Vergadering stoelt op een behoorlijk draagvlak. Daarvoor is de 10% 

aangehouden. Mocht het ledental lager worden dan 150 dan geldt het minimum van 

vijftien. De vergadering handhaaft dit. In artikel 12, lid 1 vindt hij het wel wat erg zuinig dat 

een lid maar voor één ander lid mag stemmen. De vergadering wil niet de theoretische 

mogelijkheid bieden om stemmen te ronselen en daardoor blijft dit artikellid ongewijzigd. 

Tenslotte wordt nog aangegeven dat de vertegenwoordiging van de vereniging door 

voorzitter en penningmeester (artikel 15, lid 3) wel erg star is. Vanuit het bestuur wordt 

toegelicht dat de keuze logisch is omdat het meestal gaat om overleggen die ook 

financiële gevolgen kunnen hebben. Andere samenstellingen van delegaties van het 

bestuur zijn overigens niet verboden. De vergadering betreurt het dat niet tegelijkertijd met 

het wijzigingsvoorstel voor de statuten meteen een tekstvoorstel van het huishoudelijk 

reglement voorlicht. Het bestuur heeft nog geen kans gezien om het concept te 

behandelen bovendien was er ook bij de statuten van 1985 geen huishoudelijk reglement, 

zodat het verantwoord werd geacht de behandeling van een huishoudelijk reglement uit te 

stellen tot de volgende Algemene Vergadering. Dat kan de vergadering billijken. 
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Heimen Hooijer verzoekt de voorzitter de vergadering voor te stellen om de wijziging van 

de statuten, met inachtneming van de aanpassingen in de leden 1 en 3 van artikel 11, bij 

acclamatie vast te stellen. De vergadering doet dat en machtigt ieder van de 

bestuursleden om de tekst van de statuten zoals door deze vergadering vastgesteld te 

doen opnemen in een akte van statutenwijziging en die op korte termijn door de notaris te 

laten passeren. 

6. Het bestuur wil de Algemene Ledenvergadering in 2018 houden op 6 oktober. 

Op grond van artikel 10 van de zonet vastgesteld statutentekst vraagt het bestuur 

toestemming van de vergadering voor het benodigde uitstel. De vergadering verschaft 

deze toestemming. 

7. Waar staat de vereniging nu? 

Cees de Jong schetst op zijn geheel eigen wijze de stand van zaken en de ontwikkelingen 

daarin.  

- Het ledental is stabiel rond 650. 

- Communicatie is vooral via ons blad Veluwse Geslachten. Daarnaast wordt de website 

ook steeds belangrijker en sturen we voor actuele ontwikkelingen zo’n 500 nieuwsbrieven 

per e-mail. Aan de leden die deze willen ontvangen, maar geen e-mailadres hebben 

worden ze schriftelijk aangeboden. 

- De index van Veluwse Geslachten is de laatste jaren digitaal. Voor mensen die deze op 

papier willen ontvangen wordt dat ook verzorgd. Dit gaat om minder dan 5 en dat is voor 

het bestuur reden om hiervan met ingang van het nieuwe formaat van het blad helemaal 

af te zien. 

- Facebook en de Nieuwsbrief zijn zeer dynamisch en lopen goed. Kortom het gaat goed 

met ons. 

- Gevraagd wordt of op de website niet meer data kunnen worden vermeld (zoals 

bibliotheekboeken). Technisch is dat natuurlijk wel mogelijk, maar het vergt nog wel wat 

extra aandacht en zal vermoedelijk ook een ander tarief opleveren bij de hosting van de 

website. We zijn hier nog niet uit. 

- Het witte-vlekken-plan ontwikkelt zich goed. Er worden binnenkort een viertal 

transcripties van Peter van der Lee over Harderwijk uitgebracht en daarna volgt er meer 

Harderwijks. Er zijn nog wel wat archiefstukken die getranscribeerd moeten worden. Als 

iemand zin heeft dan zal het bestuur haar of hem graag welkom heten. 

- Een onderwerp dat het bestuur ook bezighoudt, is op welke manier we om moeten gaan 

met stukken die door leden of hun nabestaanden kunnen worden geschonken aan de 

vereniging. 

- Voor al deze nieuwe plannen heeft het bestuur dringend aanwas nodig. Als iemand wat 

meer wil weten over een bestuursfunctie, of een tijd wil meelopen, zal de voorzitter graag 

in gesprek komen. 

- Maatje van Steenbergen versterkt de redactie, maar er kan nog wel wat bij vertelt Hein 

Hamer de hoofdredacteur. Hij zal graag met kandidaten in gesprek gaan. De redactie en 

het bestuur zijn natuurlijk ook benieuwd naar reacties op de nieuwe uitvoering, per 2018, 

van Veluwse Geslachten. Deze worden graag ingewacht door de commissie, die na de 

vergadering de presentatie doet. Per e-mail aan: g.mijnbeek@veluwsegeslachten.nl 

- De opmaak van het nieuwe blad zal door de drukker worden gedaan, zodat Adrie van 

Peursem, die dit jaren heeft gedaan, door Cees de Jong van harte wordt bedankt met een 

fraaie bos bloemen in de kleuren van de vereniging. 
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8. Rondvraag en sluiting 

- Ton van Asten wil graag weten wat we onder de Veluwe verstaan. Cees de Jong geeft 

aan dat dit gebied geografisch wordt begrensd door rivieren en de Randmeren. In 

genealogische zin zien we het ruimer, omdat er in alle tijden al over de grens getrouwd 

werd. 

- Evert Somer vraagt aandacht voor de vermelding van ereleden ook na hun overlijden. 

Het bestuur zal dit bespreken met de redactie en er een gezamenlijk besluit over 

nemen. 

- Co Janssen wijst erop dat achterin de zaal de publicaties van de vereniging te koop 

zijn. 

De voorzitter sluit de vergadering om 11.20 uur en kondigt de presentaties en de lezingen 

aan. 

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 november 2017. 

 

 

 

 

 

 

C. de Jong, voorzitter. Heimen Hooijer, secretaris. 

 

 

De eerste presentatie is door Gerrie Mijnbeek en Marcel van den Brink over de 

totstandkoming van de nieuwe uitvoering van het blad. Op de tafels liggen voor de 

bezoekers van de Veluwedag exemplaren waarin zij kunnen meekijken met de gegeven 

toelichtingen. Cees de Jong beloont hen voor hun werk in de commissie en de presentatie 

van de nieuwe opmaak met voor elk een fles mooie wijn. 

De tweede presentatie is door Peter van Beek, archivaris van Barneveld, Ede en 

Scherpenzeel, die aangeeft dat er gedurende de dag nog rondleidingen zijn in het archief. 

Verder deelt hij mee dat de functie van Dick Veldhuizen, die met pensioen is, 

overgenomen werd door Kathelijne Jongeling, die in de studiezaal aanwezig is en 

ingeschakeld wordt voor de rondleidingen. 

Voor de lunch en na de lunch zijn er paralellezingen over Genealogie en DNA door Gerrie 

Mijnbeek en over het belang van Tynsboeken voor genealogie door Peter van den Born. 

Het bestuur ziet terug op een genoeglijke en zeer geslaagde Veluwedag 2017. 

 

 


