
 
 

Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland 
Secretariaat: Wijngaard 126, 8212 CH  LELYSTAD 
Telefoon: 0320 – 245806 / GSM 06 – 2358.0452 
E-mailadres: fred51vanderzwan@ziggo.nl 
E-mailadres: secretaris-wgod@wgod.nl             
 
Notulen vergadering d.d. 25 maart 2017. 
Locatie: Zalencentrum Het Brandpunt van de Paaskerk,  
               Oude Utrechtseweg 4-A, 3743 KN  BAARN.  
 
Toegezonden progamma / agenda: 
 
10.00 uur – Zaal open / ontvangst met koffie en thee. 
                     Bij aanvang presentielijst tekenen en aanschaf consumptiebonnen. 
                     (De presentatielijst is door 32 personen ingevuld. Zie bijlage.) 
10.30 uur – Opening door de voorzitter, de heer Jos Kaldenbach. 
10.35 uur – Praktische oefening oud Duits schrift o.l.v. Jos Kaldenbach 
11.10 uur – Algemene ledenvergadering 

           Agenda: 
1. Opening en mededelingen.  

- Uitnodiging en verslag vergadering 9 oktober 2016 zijn digitaal verzonden 
  aan 160 leden waarvan het emailadres bekend is; 
- De afmeldingen zijn per email ontvangen / persoonlijk gemeld aan  
  Bestuurleden.  

                             - De  Deutsche genealogentag in Dresden is van  30 september 2017 
                               gewijzigd in 22 t/m 24 september 2017. 
                             - De Oldenburgers houden op 18 maart 2018 hun  10-jaarlijkse markt  
                                in  Cloppenburg, Kreishaus. 

2. Afgemeld hebben zich de volgende leden: 
               Ed en Mirjam van der Velden, Coby Klinkhamer-van den Assem, 
                              Peter Varenhorst, Frederik M. van der Dussen;  
                              Dineke Paetzel-Veenstra; Ed van Arkel, D.R. Steinbrückner, Gerard Harmes, 
                              Van den Berg, Dorothy de Winter, Robert Pechler (= ontv. 26-3-2016) 

3. Vaststelling van de agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

              4.   Notulen van de najaarsvergadering 29 oktober 2016.  
                    Geen op- of aanmerkingen. Worden met dank goedgekeurd. 

                       5.   Bestuursveranderingen en –verkiezing.  
                             Zoektocht naar nieuwe bestuursleden.  Helaas nog niets definitiefs.   
                       6.   Financiën.  
                             De penningmeester en de kascommissie, de leden Schomaker en Heeres 
                             hebben de boeken over 2016 gecontroleerd en in orde bevonden.  
                             Het resutaat van 2105 was € 1.248,= positief. Geen verder mededelingen. 
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              7.  Kennismaking met nieuwe leden:  
                   - Richard Vriese / Coco Snoek stellen zich voor en vertellen over hun onderzoek. 
                   - de heer Richard Vriese en mevr. S. Bruggenweerth hebben zich aangemeld  
                     als nieuw lid.  
              8.   Rondvraag 
                    Zie Ad 8 
              9.   Sluiting. 

 
Ad 1: Ledenadministratie. 
           Fred heeft inmiddels informatie ontvangen en verwerkt.  
           Een bijgewerkte (aangevulde en/of gecorrigeerde) ledenlijst lijst e-mailadressen is 
           gereed (stand 24 maart 2017). Mutaties worden bijgehouden en als bijlagen ( aan de 
           bestuursleden) meegezonden bij het verslag van de vergaderingen.   
           In uitvoering is de controle voor de contributies over het jaar 2016 (en deels 2015). 
           De (controle-) brief / aanmaningsbrief) wordt deels digitaal, deels per post 
           toegezonden aan de leden die nog niet hebben betaald.  
 
Ad 8:  Rondvraag.  

  Er worden diverse vragen gesteld over wezen, weeskamer, [toeziend-] voordij  
  benoemingen (Vormundschaft / Gegenvormund), boedelscheiding, enz.  
  De situatie in Duitsland is veel complexer dan in Nederland. Jos Kaldenbach  
  geeft nadere toelichting en meldt de vergadering op zoek te gaan naar een  
  specialist op dit terrein. Gezocht wordt naar een spreker op over dit onderwerp  
  voor een volgende  vergadering 

 
12.30 uur - Lunchpauze  
Soep, koffie en thee aangeboden door de WGOD. De eerder bestelde broodjes en snacks  
kunt u tegen inlevering van de consumptiebonnen afhalen en nuttigen.  
Gelegenheid voor onderlinge contacten en discussies.  
Inzage in diverse genealogische boekwerken afkomstig uit ons eigen bibliotheek en die van 
de voorzitter. 10 boeken / tijdschriften zijn uitgeleend. Zie bijlage.  
(Boeken / tijdschriften terugbrengen op de eerstkomende vergadering: 28 oktober 2017) 
 
13.50 uur – Lezing. 
Roelof van Gelder: Georg Naporra’s levensbeschrijving, een boerenzoon uit Oostpruisen 

schrijft eerlijk over zijn VOC-jaren. 

 
15.30 uur - Sluiting bijeenkomst. 
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