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Werkplan 2019
Inleiding
Door de wijziging van de statuten in 2017 past naast het uitbrengen van een jaarverslag van
het voorbije jaar het voorstellen van een werkplan voor het komende jaar. Dit is vergelijkbaar
met de financiële stukken die een jaarrekening en een begroting kennen. Bij het jaarverslag
wordt beoordeeld of de resultaten in overeenstemming zijn met het werkplan voor dat jaar.
Dit betekent dat dit werkplan wordt vastgesteld in de Algemene Vergadering en weer aan de
orde komt bij de behandeling van het jaarverslag over 2019 in de Algemene Vergadering van
2020.

Bestuur
Voor de uitvoering van het werkplan heeft het bestuur vijf leden nodig. Bij minder leden
moeten de ambities voor 2019 worden bijgesteld. In zijn taken wordt het bestuur bijgestaan
door de redactie van Veluwse Geslachten, de bibliothecaris en het donderdagteam, de
webmaster en ict’ers met verschillende specialismen.

Beleid
In het beleid heeft de vereniging veel aandacht voor de digitalisering van de eigen uitgaven
en die van de algemene genealogische overzichten in de bibliotheek. Het beleid van de
vereniging is erop gericht om de uitgaven en het papieren bezit te digitaliseren en daardoor
gemakkelijker raadpleegbaar te maken voor de leden.
Professionalisering poogt de vereniging te bereiken door vernieuwing van haar
communicatiemiddelen en een daarbij passende huisstijl te hanteren.
Lopende zaken
In 2019 lopen nog door:
- De ontwikkeling van een huisstijl die past bij de pr-activiteiten.
- De digitalisering van het papieren bezit van de vereniging.
- De invulling van het witte-vlekken-plan. (Dit omvat onder andere bestaande DTB die nog
getranscribeerd moeten worden.)
- De voortgaande vernieuwing van de communicatiemedia.
Activiteiten
Het bestuur zal investeren in de nieuwe huisstijl en de vernieuwing van de website.
De vereniging neemt deel aan het overleg van de voorzitters van de grote genealogische
verenigingen in ons land. Hierdoor wordt van elkaar geleerd en wordt invloed uitgeoefend op
de archiefinstellingen die voor genealogen van belang zijn.
In 2019 zal door de vereniging weer met een team worden deelgenomen aan de
geschiedenisquiz van Barneveld.
Het bestuur van de Vereniging Veluwse Geslachten.
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