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Notulen vergadering d.d. 28  oktober 2017. 
Locatie: Zalencentrum Het Brandpunt van de Paaskerk,  
               Oude Utrechtseweg 4-A, 3743 KN  BAARN.  
 
Agenda: 
11.25 uur – Algemene ledenvergadering 
12.30 uur - Lunchpauze  
13.50 uur – Lezing: Herman Oberman. “Van boeren tot wetenschappers”. 
16.00 uur - Sluiting bijeenkomst. 
 
Notulen  – Algemene ledenvergadering WGOD – 28 oktober 2017 
1. Opening en mededelingen 
    Het bestuur heeft besloten niet meer te streven naar verdere uitbreiding van de bibliotheek     
    te Schoonoord. De collectie zal worden gebruikt om de bibliotheek van de NGV te Bunnik  
    te completeren.  
    Onze secretaris, de heer Van der Zwan, zal wat later aan de vergadering deelnemen 
    in verband met een afspraak elders. 
2. Afgemeld hebben zich de volgende leden: 
    - dhr. Koos Koster, dhr. Bert Heidmeijer, dhr. Robert Pechler, dhr. Scheffer. 
3. Vaststelling van de agenda. 
4. Notulen van de voorjaarsvergadering 25 maart 2017.  
    Deze worden voor kennisgeving aangenomen. 
5. Financiën / contributie 2018 
    De heer Ap Gerbers deelt mede, dat er nog geen verslag van de kascommisie is,   
    omdat er nog veel contributie open staat. Deze activiteit schuift door naar volgend jaar. 
    De actie invordering contributie over de jaren 2015, 2016 en 2017 is bijna afgerond. 
    Een klein aantal leden heeft hun contributie nog niet betaald.  
    Het bestuur heeft besloten een tweede aanmaningebrief uit te laten gaan. 
    per 1 november 2017. Per 1 december 2017 zal een uitnodigingbrief aan de leden  
    worden gezonden om voor 1 maart 2018 te contributie over 2018 te betalen.  
    (De contributie voor 2018 bedraagt voor leden in Nedeland wonende leden  
    € 19,50 per jaar.) 
    Door de secretaris is de ledenlijst van de WGOD gecorrigeerd en bijgewerkt. 
    De WGOD heeft nu een correcte / complete ledenlijst – stand 27 oktober 2017. (*) 
    Alle mutaties op de ledenlijst dienen aan de secretaris te worden gezonden.  
    Hij houdt de ledenlijst bij en zendt viermaal per jaar – voor het verschijnen van het 
    komende nummer van GENS GERMANA -  kopieën naar de overige bestuursleden. 
    Voorzover mogelijk is aan de ledenlijst toegevoegd een emailadressenlijst. 
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    Het verzenden van uitnodigingen en notulen van de WGOD-bijeenkomsten /   
    vergaderingen, alsmede het verzenden van bestuursmededelingen zal vanaf 2018  
    geschieden per email. Dit is een maatregel om op de (verzend-) kosten te besparen. 
    In GENS GERMANA zal nogmaals een oproep worden gedaan om het emailadres  
    van de leden aan de secretaris te melden, ook van de verzending per email van  
    uitnodigingen / notulen en andere berichten zal in GENS GERMANA melding  
    worden gemaakt.   
    De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor onze secretaris. 
    Dankzij diens inspanningen is circa € 10.000,-- aan achterstallige contributie  
    binnengehaald en daarnaast de contributie van 2017.  
    Afgesproken wordt het bedrag van de contributie in 2018 niet te verhogen.  
    De mogelijkheid tot automatische incasso zal opnieuw worden onderzocht. 
6. Kennismaking met nieuwe leden: 
    Aanwezig is de heer Gabriel Slee. Hij heeft van een buurvrouw van onze voorzitter, die  
    ook Slee heet, een foto ontvangen van een winkelpui met opschrift van de naam Slee. 
7. Rondvraag; 
    Mevrouw Henny van den Brink-Koolschijn vraagt of er al een nieuwe WGOD-folder  
    beschikaar is. Dit is het geval, de voorzitter zal haar van een aantal folders voorzien. 
    Mevrouw Dorothy de Winter vraagt of zij een scan van de nieuwe folder kan ontvangen  
    ten behoeve van onze Facebookpagina. 
    De heer Duitgenius wijst op de mogelijkheid om informatie op te vragen uit onze CD-rom- 
    collectie, met onder andere alle verschenen jaargangen van het Deutsche Geschlechterbuch. 
    Hij is bereid zoekopdrachten in behandeling te nemen. Hij ontvangt dan graag een email.  
    Graag hierin zoveel mogelijk bekende informatie vermelden omtrent de gezochte persoon. 
    De WGOD-carthotheek is niet via de website te downloaden, maar hij wil wel op verzoek  
    vragen via de e-mail beantwoorden. 
    In dit kader noemt de voorzitter nog enkele zoekmachines, zoals Openarch, Gahetna  
     (van het Nationaal Archief) en Delpher voor oude kranten, die gratis online kunnen  
     worden geraadpleegd. 
    Mevrouw Snijder heeft op de WGOD-site gezocht naar de notulen van de vorige  
    vergadering. De heer Duitgenius deelt mede dat er wordt gewerkt aan een nieuwe website. 
    Hierop zullen dan de vergaderstukken worden geplaatst. 
    Mevrouw Ten Velden kent iemand, die de WGOD technisch kan ondersteunen.  
    Zij zal de naam na de vergadering aan de voorzitter doorgeven. 
    Mevrouw Wil Torn deelt mede, dat de WGOD-CD-rom nog te koop is. 
8. Sluiting. 
    De vergadering werd op 15.58 uur gesloten.  
    De volgende vergadering van de WGOD is: 24 maart 2018.  
    Onderwerp / lezing: Menno de Lange uit Leeuwarden vertelt over zijn jarenlange  
    zoektocht om van een voorouder met een ”gewoon” patronym, te komen tot een 
    boerenzoon met een prachtige boerderijnaam in Tecklenburg. 
 
(*) = thans stand 31 december 2017, en per 
         1 januari 2018 [i.v.m. verzending van GENS GERMANA 2018-1]  
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