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Jaarverslag 2018
Inleiding
Op grond van de statuten is het uitbrengen van een jaarverslag van het voorbije jaar en het
voorstellen van een werkplan voor het komende jaar een verplichting van het bestuur. 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. Dat is nu nog ondoenlijk doordat er over 2018 geen werkplan is gemaakt. Dit
betekent dat dit jaarverslag moet worden gezien als de algemene verantwoording van het
bestuur over zijn doen en laten in 2018.

Bestuur
Per 1 januari 2018 bestond het bestuur uit de volgende leden:
Cees de Jong
voorzitter
Heimen Hooijer
secretaris
Co Janssen
penningmeester
Gerrie Mijnbeek
bestuursgedelegeerde voor de redactie
Per 31 december 2018 was het bestuur ongewijzigd.
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. Daarnaast wordt ook gewerkt aan een
nieuw bibliotheekprogramma waardoor het raadplegen van de bibliotheek, zowel fysiek als
elektronisch, gebruiksvriendelijker wordt voor de leden. Het raadplegen van digitale stukken
is gratis, maar voor downloaden (ook van gedeelten) zou dan moeten worden betaald.
Professionalisering van de vereniging wordt bereikt door het ontwerpen van het huishoudelijk
reglement en het ontwerpen en overeenkomen van een redactiestatuut.
Communicatie wordt een vast agendapunt van de bestuursvergaderingen. Vernieuwing van
de communicatiemedia van de vereniging is begonnen met het ledenorgaan Veluwse
Geslachten en er wordt gewerkt aan de website.

Agendapunt 3a
Activiteiten
De nieuwe statuten zijn op 22 februari bij de notaris gepasseerd.
Inmiddels is ook een huishoudelijk reglement gemaakt, dat is voorgelegd aan de Algemene
Vergadering.
De notulen, voor zover aanwezig, van de bestuursvergaderingen en de Algemene
Vergaderingen worden in de cloud geplaatst. Hierdoor zijn deze te allen tijde voor alle
bestuursleden nu en in de toekomst beschikbaar. Dit geldt ook voor het model van een
schenkingsovereenkomst en de archiefnotitie.
Bestuur en redactie hebben gewerkt aan een redactiestatuut dat in een overlegvergadering
op 16 november 2017 is overeengekomen en op 5 juli 2018, nog enigszins aangepast aan
de AVG-regels (Algemene Verordening Gegevensbescherming), plechtig ondertekend. Hein
Hamer is herbenoemd als eindredacteur. Het bestuur heeft genealogisch geschoolde
adviseurs aangetrokken voor de redactie. Als zodanig zijn beschikbaar: Peter van den Born,
Evert de Jonge, Gerrit Goorman, Willem van Maren en Anton Zeven.
Gezien de geringe bemensing van het bestuur is een aantal voorgenomen activiteiten
afgevoerd of op ijs gezet, tot er versterking is. Dit geldt voor een ledenonderzoek en de
ontwikkeling van een PR-plan, dat na de huisstijl pas weer aan de orde kan komen. Aan een
nieuwe huisstijl wordt gewerkt en deze is ook van belang voor het ontwerp van de nieuwe
website. Met de vernieuwde lay-out van het blad wordt er rekening mee gehouden.
Het bestuur heeft het privacyreglement vastgesteld en op de website gepubliceerd. De
penningmeester is benoemd tot bewerker van de ledenadministratie en de secretaris tot
functionaris gegevensbescherming.
Het bestuur vergaderde 5 keer telkens bij de voorzitter thuis.
In 2018 is door de vereniging weer met een team deelgenomen aan de geschiedenisquiz
van Barneveld.
Lopende zaken
In 2019 lopen nog door:
-

De ontwikkeling van de huisstijl.
De ontwikkeling van een PR-plan.
De ontwikkeling van een nieuw bibliotheekprogramma.
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.
- De opslag van het bestuursarchief van de vereniging in de cloud.
Tenslotte
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.
Het bestuur van de Vereniging Veluwse Geslachten.
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