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Welkom 

Welkom bij de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV). Wij hopen 

dat u veel genoegen zult beleven aan uw lidmaatschap en zich thuis gaat 

voelen bij ons. 

 

Deze wegwijzer laat u kennis maken met de organisatie en de organen 

van de vereniging. De informatie is globaal en bedoeld voor een snelle 

oriëntatie op het wie, wat, waar en hoe binnen de vereniging. Veelal zal 

de afdeling waartoe u gaat behoren u ook welkom heten en u meer 

gedetailleerde informatie toezenden. 

Wanneer u hulp of advies wenst zijn de medewerkers van de afdeling de 

eerst aangewezenen om u van dienst te zijn. Ook de medewerkers van de 

Diensten in het Verenigingscentrum zullen u, gedurende de openings-

tijden, graag te woord staan en u naar vermogen helpen. 

 

Genealogie is een boeiende hobby. Al meer dan zestig jaar hebben meer 

en minder ervaren genealogen zich verenigd in de NGV om elkaar te 

helpen bij familieonderzoek. Door de komst van de computer en 

internet heeft stamboomonderzoek nieuwe dimensies gekregen. De 

NGV speelt op de veranderingen in en tracht met haar leden de balans te 

vinden tussen het bewaren van beproefde methoden en het gebruik van 

moderne middelen. 

 

Tenslotte nog dit. De NGV is een levendige en actieve vereniging, dankzij 

de inzet van zeer velen, maar er zijn altijd vacatures en we kunnen overal 

helpende handen gebruiken. Als u een bijdrage kunt en wilt leveren, dan 

graag. 

 

Weesp, december 2011 

 

Roelof K. Vennik, voorzitter 

 



 

De NGV even heel formeel 

De Nederlandse Genealogische Vereniging heeft rechtspersoonlijkheid en 

is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. De statuten 

zijn te downloaden vanaf de website van de vereniging. Het adres is: 

http://www.ngv.nl/NGVinfo/lidmaatschap/NGVstatuten25-11-02.pdf 

Het Huishoudelijk Reglement downloaden vanaf het adres: 

http://www.ngv.nl/NGVinfo/lidmaatschap/huis_reglement_ngv.pdf 

Op verzoek wordt door de ledenadministratie (adresgegevens op de 

voorzijde van deze Wegwijzer) een papieren versie toegezonden 

 

De vereniging heeft een zogenoemde ANBI-status wat onder meer 

betekent dat schenkingen aan de vereniging niet worden belast. 

 

De NGV is ook een vrijwilligersorganisatie die volledig onafhankelijk haar 

doelen wil nastreven. De NGV ontvangt geen subsidies, alle activiteiten  

worden betaald uit de contributie van de leden, 

De NGV heeft geen bezoldigde medewerkers, al het bestuurlijke en 

organisatorische werk wordt door leden op vrijwillige basis gedaan. 

 

 

De interne organisatie van de vereniging 

 



 

Bij het schema op de voorgaande pagina moet het volgende worden 

aangetekend. 

 

Het hoogste orgaan is de Algemene Vergadering (AV) die twee maal per 

jaar vergadert. De vergaderingen zijn openbaar en toegankelijk voor 

alle leden, het stemrecht wordt uitgeoefend door de afgevaardigden 

van de afdelingen. Jaarlijks worden deze afgevaardigden door de leden van 

een afdeling gekozen. De afgevaardigden bespreken met het Hoofdbestuur 

de gang van zaken in de vereniging. Ze beslissen over de ingediende 

voorstellen en de beleidsplannen van het Hoofdbestuur. 

 

In de AV legt het Hoofdbestuur verantwoording af over het gevoerde 

beleid. De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester en de 

jaarlijkse begroting worden in de AV vastgesteld. De agenda met bijlagen 

wordt vier weken tevoren verspreid onder de afgevaardigden en de 

afdelingsbesturen. Deze laatste zorgen er voor, dat leden die dat wensen 

kennis van de stukken kunnen nemen. 

 

De Algemene Vergadering kiest ook het Hoofdbestuur van de vereniging. 

De voorzitter. secretaris en penningmeester, het Dagelijks Bestuur (DB), 

wordt in functie door de AV gekozen.  

 

Het Hoofdbestuur is belast met de leiding van de vereniging. De taken en 

bevoegdheden van het HB zijn vastgelegd in de Statuten en uitgewerkt  in 

het Huishoudelijk Reglement. De samenstelling van het Hoofdbestuur en 

de portefeuilleverdeling kunt u vinden op de website van de vereniging. 

 

De leden van de vereniging oefenen hun invloed uit via de afgevaardigde 

van hun afdeling. In een afdelingsledenvergadering spreken zij over de 

gang van zaken en de voorgenomen besluiten. In belangrijke zaken kan de 

vergadering haar afgevaardigde aan een stemadvies binden. 

De afdelingsledenvergadering kiest ook het bestuur van de eigen afdeling. 

Ze bespreekt de jaarstukken van het afdelingsbestuur en stelt die vast. 

 

Over de Diensten van de NGV leest u meer verderop in deze wegwijzer. 



 

De regionale afdelingen 

De NGV kent 27 regionale afdelingen. Nieuwe 

leden worden, tenzij men dat anders wil, op 

basis van hun woonplaats bij een van deze af-

delingen ingedeeld. Een reden om een andere 

indeling te wensen zou kunnen zijn dat de her-

komst van de familie in een ander deel van het 

land ligt. 

In hun werkgebied organiseren afdelingen 

bijeenkomsten, lezingen en excursies. Ze geven 

een afdelingstijdschrift uit en onder houden  

een eigen website. In de meeste afdelingsbladen kunnen leden ook frag-

menten van kwartierstaten of genealogieën publiceren. Er zijn afdelingen 

die een eigen bibliotheek voor de leden hebben. NGV leden kunnen ook 

bijeenkomsten van andere afdelingen bezoeken, bijvoorbeeld voor een 

lezing over een bepaald onderwerp. Voor een bescheiden extra contributie-

bedrag kan men  zich bij meer afdelingen inschrijven, , men krijgt van die 

afdeling ook het afdelingsblad. 

 

 

De functionele afdelingen 

Functionele afdelingen volgen geen territoriale indeling maar richten zich 

op een speciaal aspect van de genealogiebeoefening. De NGV kent thans 

twee functionele afdelingen: Heraldiek en Familieorganisaties. Beide 

afdelingen informeren u uitvoerig in hun eigen brochures 

 

 

Het Verenigingscentrum 

Het Verenigingscentrum in Weesp is een uniek documentatiecentrum, 

waar u rustig onderzoek kunt verrichten. NGV-leden hebben gratis 

toegang. De collecties beslaan meer dan twee kilometer schapruimte. 

Wanneer u meldt dat u het Verenigingscentrum voor het eerst bezoekt, krijgt 

u van een van de medewerkers een persoonlijke rondleiding. 

Om tijdens uw bezoek uw spullen veilig op te kunnen, bergen zijn er in de 

garderobe bagagekluisjes. Het centrum heeft een koffiekamer waar tegen 

geringe vergoeding koffie, thee en frisdranken verkrijgbaar zijn. 



 

De NGV kent geen faciliteiten om het onderzoek van leden over te nemen, 

maar medewerkers van de Diensten helpen de bezoekers kundig en met 

plezier. Het Verenigingscentrum is thuisbasis van de onderstaande Diensten. 

 

 

De Diensten in het Verenigingscentrum 

De Biografische Documentatiedienst, heeft een uitgebreide collectie 

biografische documenten, foto’s, bidprentjes, familiedrukwerken, 

handschriften en nog niet gepubliceerde onderzoeksgegevens. 

De Dienst Bibliotheek-Boeken beheert genealogische, biografische en 

geografische uitgaven in boekvorm uit binnen- en buitenland. 

De Dienst Bibliotheek-Periodieken beheert de uitgaven van meer dan 650 

genealogische, heraldische en historische tijdschriften. 

Ook de uitgaven van veel buitenlandse genealogische verenigingen en van 

familieverenigingen, worden door de Dienst beheerd. 

De Knipseldienst, beschikt over ruim 17 miljoen 

familieadvertenties, voornamelijk overlijdensbe-

richten, gesorteerd op familienaam. Ongeveer 

één miljoen advertenties is al gedigitaliseerd. 

De Dienst Microfiches, beheert binnen- en 

buitenlandse verzamelingen op microfiches die 

indexen op naam, plaats en onderwerp bevatten. 

Ook de bestanden van de Mormonen zijn op   

microfiche beschikbaar. Films kunnen voor u bij de Mormonen worden 

aangevraagd. 

Het Heraldisch Archief, is een combinatie van een bibliotheek en een heral-

dische database. Het zijn veel gebruikte hulpmiddelen bij het zoeken naar 

een familiewapen. 

 

 

De Diensten buiten het Verenigingscentrum 

De NGV kent buiten het Verenigingscentrum nog een vijftal diensten.  

De Dienst Bestellingen is belast met de verkoop van uitgaven van de NGV, 

zoals formulieren, brochures en computerprogramma’s. Daarnaast kan 

men er fotokopieën bestellen van artikelen uit Gens Nostra of van in het 

Verenigingscentrum aanwezige documenten. 



 

De Contactdienst inventariseert resultaten van genealogisch onderzoek 

van leden en bemiddelt tussen de vraag en het aanbod van resultaten. 

De gegevens die bij deze Dienst zijn opgeslagen kunnen als een groot 

repertorium worden beschouwd. Op de website van de vereniging kunt u 

gegevens van de Contactdienst raadplegen of eigen gegevens aanmelden. 

Voor leden die met internet en websites slecht uit de voeten kunnen, 

hebben de meeste regionale afdelingen nog een coördinator afdelings- 

ledenservice (CALS) die hen verder helpt. 

De Dienst Ondersteuning en Presentatie voor ComputerGenealogen 

(O&P CG) zorgt, met een extern programmeur, voor de ontwikkeling en 

onder-steuning van het eigen genealogieprogramma van de NGV, 

GensDataPro. Ook de helpdesk en de promotie van GendataPro wordt 

door de Dienst O&P CG verzorgd. Maar ook leden met vragen over andere 

programma's worden door de Dienst naar vermogen geholpen. 

Van de Dienst Public Relations tenslotte, zullen de meeste leden niet veel 

merken. De presentatie van de vereniging in welke vorm dan ook, hoort 

tot de taken van de Dienst PR. 

 

Gens Nostra 

Het tijdschrift Gens Nostra wordt door velen gezien als het visitekaartje 

van de vereniging. Het verschijnt 10 maal per jaar. En er worden dubbel-

nummers en speciale edities samengesteld en verspreid. 

Gens Nostra bevat genealogische artikelen en bijdragen in ruime zin. Ook 

worden heraldische artikelen en bronbewerkingen gepubliceerd, evenals 

oude portretten en beschrijvingen van curieuze vondsten. 

De leden van de vereniging worden bij voortduring uitgenodigd artikelen 

ter plaatsing in te zenden. Gens Nostra is voor de leden, maar ook zoveel 

mogelijk van de leden. Wel zijn en blijven er kwaliteitseisen. Leden die 

belangstelling hebben vinden in het vouwblad “Richtlijnen voor publicatie 

in Gens Nostra” alle gewenste informatie. 

Er zijn vaste rubrieken in Gens Nostra over nieuwe boeken, uitgekomen 

periodieken, nieuws uit archieven en genealogische vragen. Vast onderdeel 

is het middenkatern "Mededelingen", dat actuele informatie biedt. U 

vindt hier de agenda en verslagen van landelijke en regionale vergader-

ingen en gegevens over andere bijeenkomsten. 



 

De website www.ngv.nl 

Op de website van de vereniging treft u uitgebreide informatie over 

alles wat voor de leden van de vereniging nuttig en nodig kan zijn. 

Wanneer u op de site inlogt met uw persoonlijke code/wachtwoord kunt 

u ook gebruik maken van de faciliteiten die voor leden zijn gereserveerd. 

Een dergelijk wachtwoord wordt u automatisch per e-mail toegezonden 

wanneer u zich registreert via de link aan de rechterzijde van de hoofd-

pagina's van de website. 

Wanneer u ook uw "profiel" op de website invult, kunt u behalve vinden 

ook gevonden worden. 

 

 

Tot slot 

Op alle vragen zult u in deze wegwijzer wel geen antwoord gevonden 

hebben, het is ook een "Kleine wegwijzer" Aarzel daarom niet om op de 

bijeenkomsten van uw afdeling of tijdens een bezoeken aan het VC in 

Weesp uw vragen te stellen. Bel of stuur een e-mail, er wordt altijd wel 

iemand gevonden die u verder helpt. Niet voor niets hebben we onderstaande 

slogan tot ons devies gemaakt. 
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