
NEDERLANDSE
GENEALOGISCHE VERENIGING

Uitnodiging
GENEALOGISCHE DAG

Zoals dit de laatste jaren gebruikelijk is, zal ook voor 1967 de Genea-
logische Dag en de Jaarlijkse Algemene Vergadering op dezelfde dag gehou-
den worden. Dit jaar zal dat plaatsvinden op zaterdag 22 april te 's-Hertogen-
bosch.

Als resultaat van de vele voorbereidende werkzaamheden, welke het be-
stuurslid de heer Mr. H. J. Bernsen heeft willen verrichten, is het programma
als volgt samengesteld:

10.00—10.30 Aankomst in het Jeroen Bosch-huis, Hinthamerstraat 74,
's-Hertogenbosch. Koffie.

10.45—12.15 Lezing door Pater Drs. Gerlach o.m.cap., Provinciaal-archi-
varis der Minderbroeders Capucijnen te 's-Hertogenbosch,
getiteld: De bronnen van het leven van Jeroen Bosch.
Deze lezing wordt gehouden in het Jeroen Bosch-huis.

12.30—13.50 Lunch (Brabantse Koffietafel) in de Raadskelder onder het
Stadhuis.

14.00—15.00 Jaarlijkse Algemene Vergadering in het Jeroen Bosch-huis.
15.00—16.30 Bezoek aan de — speciaal voor de Genealogische Dag door

het Noordbrabants Museum van het Provinciaal Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen ingerichte — tentoonstelling
in het Jeroen Bosch-huis.

16.30—18.00 Ontvangst door het Gemeentebestuur en rondleiding door het
stadhuis.

Voor de deelnemers aan de Genealogische Dag, die de Jaarlijkse Algemene
Vergadering niet wensen bij te wonen, bestaat de gelegenheid een bezoek te
brengen aan het huis van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap. Aangezien
dit bezoek slechts mogelijk is in groepen van ten hoogste 25 personen, gelieve
u op het bijgevoegde invulformulier te vermelden of u het voornemen hebt
het huis van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap te bezoeken. Voorts kan
in de middag een bezoek gebracht worden aan de St. Janskerk.

Voor de deelnemers, die per auto komen, zal getracht worden bij de
politie parkeerruimte gereserveerd te krijgen op de Parade, waarvoor u dan
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in het bezit gesteld zult worden van een parkeerletter. Het is dan wel nood-
zakelijk, dat u het invulformulier voor 15 april hebt ingezonden.

U wordt verzocht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 april bericht van
deelneming te zenden aan de heer Mr. H. J. Bernsen, Fred. Hendriklaan 14
te 's-Hertogenbosch, door gebruik te maken van bijgaand formulier. De
kosten van deelname bedragen ƒ 8,50 per persoon, welke kosten u gelijktijdig
met uw aanmelding gelieve over te maken op postgiro 1131040 ten name van
de heer Mr. H. J. Bernsen te 's-Hertogenbosch.

Namens het bestuur,

H. J. Schoonderwoerd.
Ie secretaris.



NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

AGENDA
van de Jaarlijkse Algemene Vergadering der Nederlandse Genealogische
Vereniging, te houden op zaterdag 22 april 1967 te 14.00 uur in het Jeroen
Boschhuis, Hinthamerstraat no. 74 te 's-Hertogenbosch.

1. Opening door de Voorzitter.

2. Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 16 april 1966 te
Amsterdam.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Jaarverslag van de secretaris.

5. Jaarverslag van de penningmeester.

6. Verslag van de kascommissie.

7. Begroting voor 1967.

8. Verkiezing voor vacatures in het hoofdbestuur. In 1967 dienen volgens
rooster af te treden de heren P. W. Modderman, H. Gruys, P. L. H.
Crasborn en Mr. H. J. Bernsen. Deze bestuursleden stellen zich herkies-
baar.

9. Benoeming nieuwe kascommissie.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.



VERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 1966

I. De Jaarvergadering vond plaats op zaterdag 16 april 1966 in het Trippenhuis te
Amsterdam.

II. Het hoofdbestuur was in het verslagjaar als volgt samengesteld: Voorzitter: Mr.
E. H. Y. van Hees, Vice-Voorzitters: P. W. Modderman en Ir. G. L. Meesters,
Ie secretaris: H. J. Schoonderwoerd, 2e secretaris: G. Staalenhoef, Penningmeester:
H. Gruys, Eindredacteur Gens Nostra: P. L. H. Crasborn, Consul: C. Roodenburg,
Commissarissen: Mr. H. J. Bernsen, H. H. W. van Eijk, Mr. M. J. van 't Kruys
en J. H. Kruyer.
In het jaar 1966 vergaderde het voltallige hoofdbestuur driemaal, terwijl het dage-
lijks bestuur maandelijks bijeenkwam.

III. Bijzondere gebeurtenissen.
Allereerst dient hier te worden vermeld de officiële ingebruikneming van het door
de vereniging gehuurde gedeelte van het Burger Weeshuis te Naarden op 22
januari 1966. Deze heuglijke gebeurtenis vond plaats in aanwezigheid van Wet-
houder Drs. J. Modderaar namens het Gemeentebestuur van Naarden, de Regen-
ten en Regentessen van het Pater Wynterfonds, het voltallige hoofdbestuur, de
hoofden van dienst en de afdelingsafgevaardigden. De vaste staf van medewerkers
van de Afdeling Amsterdam, welke wekelijks in Naarden de noodzakelijke werk-
zaamheden verricht, had voor deze gelegenheid een bijzonder interessante expositie
ingericht op de ruime zolders van het Burger Weeshuis.
Al draagt de Genealogische Dag telkenjare een feestelijk karakter, in 1966 was
dat in verhoogde mate het geval, omdat gelijktijdig het vierde lustrum gevierd
werd. De Genealogische Dag werd op 16 april 1966 gehouden te Amsterdam. Het
bestuur van deze afdeling komt een woord van dank toe voor de voortreffelijke
organisatie en het attractieve programma, waardoor de Genealogische Dag een
stijlvolle feestdag werd. Het aantal deelnemers bedroeg 158 personen. Tijdens de
lunch op de Genealogische Dag werd aandacht besteed aan het feit, dat hét leden-
tal inmiddels de 2000 was overschreden. De heer E. K. de Oude uit Wormerveer,
die zich als het 2000e lid had aangemeld, werd door de voorzitter toegesproken.

IV. De relaties met andere genealogische verenigingen waren evenals vroegere jaren
zeer goed. De afdeling Rotterdam werkt ongewijzigd op prettige wijze samen met
de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie — Ons Voorgeslacht. De reeds jaren
bestaande goede samenwerking van de Afdelingen Groningen en Winschoten met
de Ostfriesische Landschaft te Aurich verliep ook in het verslagjaar naar wens.
Aangezien drie leidinggevende personen van laatstgenoemde vereniging overleden
zijn, is een heroriëntering noodzakelijk, waarvoor in 1967 het nodige verricht zal
worden. Voorts waren afgevaardigden van de N.G.V. aanwezig op het congres
van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde in Brussel in maart 1966, alsmede
op het congres van de Deutsche Arbeitsgemeinschaft Genealogischer Verbande
te Essen in september 1966.

V. Ruilabonnementen.
Tijdens het verslagjaar werd de ruilovereenkomst met Genealogical Forum of
Portland door opzegging door deze Amerikaanse vereniging beëindigd. Drie
nieuwe ruilabonnementen werden aan de bestaande toegevoegd, zodat aan het
einde van het verslagjaar het aantal overeenkomsten voor tijdschriftenruil 99
bedroeg.

VI. Uitgaven der N.G.V.
De omvang van de jaargang 1966 van het maandblad Gens Nostra bedroeg 388
pagina's. Zeer fraai uitgevoerd was het aprilnummer met een omvang van 72
pagina's. Aangezien het vierde lustrum in Amsterdam gevierd werd, is dit num-
mer vrijwel geheel aan de hoofdstad gewijd, goed voorzien van illustraties en
bevat bovendien twee pagina's met wapenafbeeldingen in kleurendruk. In 1966
werden in het tijdschrift o.a. gepubliceerd 21 genealogiën en 23 kwartierstaten.



Het naamregister is evenals vorige jaren verzorgd door de heer Ir. Th. P. E. de
Klerck te Winschoten.
Van de Jubileum-uitgave 1961 „Hoe vindt men zijn voorouders in de Nederlandse
Archieven?" resteerde aan het begin van het verslagjaar nog een kleine oplage.
In het begin van 1966 werd dit restant geheel verkocht.
Er blijft een regelmatige vraag bestaan naar de formulieren voor het Familieboek.
De voorraden dezer formulieren worden regelmatig aangevuld.

VII. Huisvesting.
Zoals reeds onder III vermeld, werd op 22 januari 1966 het door de N.G.V.
gehuurde gedeelte van het Burger Weeshuis te Naarden officieel in gebruik geno-
men. Tot „Commissaris van gebouwen en materieel" werd benoemd de heer
W. Niekerk te Amsterdam. Door de Bibliothecaris-Boeken, de heer T. van der
Tweel en het hoofd van de Documentatiedienst, de heer J. T. van der Ham is een
enorme hoeveelheid werk verzet om de hun toebedeelde ruimte in te richten.
In de loop van 1966 konden alle boeken en verzamelingen dezer diensten op de
stellingen worden geplaatst en geordend. Bovengenoemde drie functionarissen
ontvingen bij hun werk grote steun van een vaste groep medewerkers uit de
Afdeling Amsterdam, t.w.: mevrouw J. C. v. d. Molen-Stoel en de heren A. J.
Roelofs en R. F. Vulsma. Ten gerieve van de leden zijn de volgende bezoek-
uren vastgesteld om kennis te nemen van de verzamelingen: voor de Bibliotheek-
Boeken iedere vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur; voor de Documentatiedienst
iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. De bibliothecaris ontving tijdens de
bezoekuren in het verslagjaar 48 bezoekers, aan wie 160 boeken werden uitge-
leend. De Documentatiedienst werd in 1966 bezocht door 187 leden.

VIII. De Afdelingen.
Op 20 september werd aan de bestaande afdelingen toegevoegd de Afdeling Den
Helder, als gevolg van de excursie naar Den Helder, welke de afdeling Hollands
Noorderkwartier met medewerking van de heer J. W. Lugard te Den Helder kon
organiseren. Voorts werden in 1966 de voorbereidende werkzaamheden door het
hoofdbestuur verricht om begin 1967 tot oprichting van de Afdeling Zeeland te
geraken. Aan het einde van het verslagjaar telde de vereniging 16 afdelingen,
hieronder bij het ledenoverzicht nader gespecificeerd. In het algemeen kan ge-
sproken worden van een actief en bloeiend verenigingsleven in de afdelingen.
Werd in het vorige verslag vermeld, dat wegens vacatures in de afdelingsbesturen
der afdelingen Overijsel en 's-Hertogenbosch deze afdelingen geen activiteiten
ontwikkelden, thans kan worden gemeld, dat voor de afdeling 's-Hertogenbosch
in de bestaande vacatures is voorzien en dat deze afdeling weer aan het vereni-
gingsleven deelneemt. Ten aanzien van de Afdeling Overijsel is nog geen opleving
merkbaar. Het bestuur zal trachten door verlegging van het afdelingscentrum tot
benoeming van een afdelingsbestuur te geraken. Uit het verslag van de Afdeling
West-Noord Brabant blijkt, dat door deze afdeling in 1966 geen bijeenkomsten
werden gehouden. Het afdelingsbestuur is echter optimistisch en de ontvangen
reacties op een onder de leden dezer afdeling gehouden enquête kunnen wellicht
leiden tot nieuwe bloei. Door de overige 13 afdelingen werden in totaal 71 bijeen-
komsten belegd en 9 excursies gehouden, t.w.:

Afd. Groningen en Winschoten: Bezoek aan de tentoonstelling „Boeken, boek-
banden en boekmerken van de 16e tot de 20e eeuw" in het Museum Het
Hogeland in Warffum;

Afd. Gelderland: Excursie naar Zaltbommel — Bezoek aan het Maarten van
Rossum-museum;

Afd. Gelderland: Excursie naar Bronkhorst;
Afd. Utrecht: Excursie naar Wijk bij Duurstede;
Afd. Amsterdam: Excursie naar Naarden — o.a. bezoek aan het Burger Weeshuis,

zetel van de N.G.V.;
Afd. Hollands Noorderkwartier en Kennemerland: Bezoek aan het nieuwe gebouw

van het Gemeentearchief Alkmaar;
Afd. Hollands Noorderkwartier: Excursie naar Den Helder;
Afd. Kennemerland: Bezoek aan Gemeentearchief Haarlem;
Afd. 's-Gravenhage: Bezoek aan het Iconographisch Bureau te 's-Gravenhage.



Voorts dient nog melding gemaakt te worden van de volgende activiteiten der
afdelingen:
De medewerking van de Afdeling Winschoten in de vorm van het geven van
adviezen, genealogische onderzoekingen en een bezoek aan het Archief te Gro-
ningen met een 20-tal landbouwers, als voorbereidende werkzaamheden voor het
uitgeven van het boerderijenboek door de Afdeling Beerta van de Groninger
Maatschappij van Landbouw ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan. Hiervoor
belegde deze afdeling twee vergaderingen, t.w. in Beerta en Winschoten met resp.
een 100-tal en een 40-tal bezoekers.

De Afdeling Gelderland hield naast de hierboven vermelde afdelingsvergaderingen
ook nog een kringbijeenkomst te Arnhem.

Door de Afdeling Utrecht werd, evenals in 1965, een cursus Palaeographie ge-
organiseerd met medewerking van de Archivaris van Utrecht de heer Dr. J. E. A.
L. Struick.

Door de Afdeling Amsterdam werd een bijeenkomst belegd ten behoeve van
beginnende genealogen.

Door de Afdeling Kennemerland, onder auspiciën van deze afdeling en de Vereni-
ging „Haerlem", werd een cursus „Plaatselijke en streekgeschiedenis voor Noord-
en Zuid-Holland" georganiseerd. Voor deze cursus bestond een zeer grote belang-
stelling.

Een aantal leden van de Afdeling Kennemerland verenigden zich in een Historisch-
Genealogische Werkgroep en is begonnen een studie betreffende het geslacht
Van Leyden, in het bijzonder betreffende de levensloop van het lid van de Haar-
lemse Vroedschap Cornelis Pieter Baron van Leyden.

IX. Diensten.
1. Bibliotheek-Afd. Tijdschriften. Het Hoofd van deze dienst is de heer J. J. G.

Kranen te Rozendaal (Gld.).
In het verslagjaar werden door deze dienst 175 aanvragen om inlichtingen en
toezending van tijdschriften ontvangen, naar aanleiding waarvan aan leden ter
lezing werden toegezonden 340 jaargangen van tijdschriften en 261 losse tijd-
schriften. Verliezen werden niet geleden.

2. Bibliotheek-A fd. Boekwerken. Het Hoofd van deze dienst is de heer T. van der
Tweel te Naarden.
Ten gevolge van het overbrengen van de boeken van Rozendaal naar Naarden
konden tot mei 1966 geen uitleningen plaats vinden. Teen in mei de boeken
geordend op de stellingen waren geplaatst, kon de uitlening worden hervat en
werden de volgende aanvragen gehonoreerd:

55 aanvragen uit 1965 voor het gebruik van 137 boeken,
122 aanvragen uit 1966 voor het gebruik van 360 boeken.
Bij inventarisatie bleek, dat zeven boeken als verloren beschouwd dienen te
worden. In het verslagjaar werden de aanwezige boeken omgecodeerd volgens
een moderne methode en werd tevens begonnen met het samenstellen van een
nieuwe catalogus, welke in 1967 verkrijgbaar zal worden gesteld. Een groot
aantal boeken werd opnieuw gekaft. Zoals reeds hiervoor vermeld, kan de
Bibliotheek-Boeken bezocht worden iedere vrijdagavond van 20.00—22.00 uur.

3. Contact- en Inlichtingendienst. Het Hoofd van deze dienst is de heer C.
Roodenburg te Haarlem.
Deze dienst had in 1966 wederom een groot aantal aanvragen te verwerken.
Het aantal ontvangen brieven bedroeg 632 stuks, waartegen 734 brieven en
kaarten verzonden werden. De aan de leden verstrekte inlichtingen betreffende
onderzoek in het buitenland (België, Frankrijk en Duitsland) bedroegen 95
stuks, terwijl deze dienst 64 verzoeken uit het buitenland ontving betreffende
gegevens uit Nederland. Deze verzoeken waren afkomstig uit West-Duitsland,
België en de Ver. Staten van Amerika. De kartotheek van de Contactdienst
werd aangevuld met 3400 nieuwe genealogische gegevens, ingezonden door
130 leden op 180 R-kaarten. Uit de kartotheek werden in totaal ruim 6000



contactgegevens verstrekt aan ruim 200 leden. Een nieuwe „Nummerlijst van
de deelnemers aan de Contactdienst" werd in 1966 gedrukt en verkrijgbaar
gesteld.

4. Biografische Documentatiedienst. Het Hoofd van deze dienst is de heer J. T.
van der Ham te Amsterdam.
De in 1965 aangevangen ordening en opberging van de verzamelingen knipsels,
bidprentjes, dossiers en andere vormen van documentatie kon in 1966 worden
voltooid. De regelmatig binnenkomende stroom documentatiemateriaal wordt
regelmatig door de onder VII genoemde vaste medewerkers dezer dienst ge-
sorteerd en opgeborgen, waarbij tevens de achterstand der laatste jaren zo snel
mogelijk wordt weggewerkt. Het „Centraal Naamregister" onderging ook in
1966 verdere uitbreiding, dank zij de medewerking van de heren Ir. Th. P. E.
de Klerck en C. M. Jonckbloedt. In de loop van 1967 zal een codelijst ver-
vaardigd worden van de bronnen, welke in het Centraal Naamregister verwerkt
zijn. Zoals reeds hiervoor vermeld, kan de Documentatiedienst bezocht worden
iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.

5. Collectie Familiewapens. Het Hoofd van deze dienst is de heer P. W. Modder-
man te Bussum.
De basis voor deze collectie werd enkele jaren geleden gelegd, toen de heer
P. W. Modderman zijn verzameling familiewapens, waaraan hij een groot aantal
jaren gewerkt had, door schenking in eigendom overdroeg aan de vereniging.
Het is de bedoeling, dat de leden, die bij hun onderzoek in de archieven of
soortgelijke inrichtingen de beschrijving of afbeelding van een familiewapen
tegenkomen, dit onder vermelding van de vindplaats aan het hoofd dezer dienst
kenbaar maken. In 1966 werd door de Documentatiedienst een groot aantal
familiewapens aan de kartotheek toegevoegd. Het aantal getekende en/of
beschreven familiewapens in deze kartotheek wordt getaxeerd op ongeveer
30.000 stuks.

X. Secretariaat.
In het verslagjaar ontving het secretariaat 921 brieven en kaarten, terwijl het
aantal verzonden poststukken 517 bedroeg.

Propaganda.
Een woord van dank dient hier te worden geplaatst aan de heer W. Niekerk, hoofd
van de propaganda-afdeling van het secretariaat, en zijn medewerkers voor het
vele werk, dat in 1966 werd verricht. In de eerste maanden van het jaar werd een
grote propaganda-actie op touw gezet met het doel om vóór de Genealogische Dag
een ledenaantal van 2000 te bereiken. Zoals uit onderstaand ledenoverzicht moge
blijken, werd de inspanning van de propaganda-afdeling ruimschoots beloond.
Op 18 september 1966 werd met een zeer grote stand deelgenomen aan de
tentoonstelling van de Nederlandse Vereniging De Verzamelaar in Utrecht. Er
was veel belangstelling voor het tentoongestelde.

Ledenadministratie.
De in dit verslag vergrote activiteiten resulteerden in een zeer groot aantal muta-
ties in de ledenadministratie. Bovendien deed ondergetekende verscheidene malen
een beroep op de Administrateur, de heer J. I. de Bie, om opgaven en leden-
overzichten voor organisatorische doeleinden. Hierdoor was de toch al zware
taak van de heer De Bie in het jaar 1966 extra zwaar. Een woord van dank aan
de Administrateur is hier zeker op zijn plaats.

In het jaar 1966 verloor de vereniging door overlijden de volgende leden (in
chronologische volgorde):

Mevrouw C. Post-Verkaik te Winschoten
J. L. J. Bruynzeel te Goes
Mr. W. K. H. Hengeveld te Breda
H. Mica te Vaals
A. van Rij te Amsterdam
F. Pijlman te Amsterdam



R. Roorda te Krommenie
B. H. Boissevain te Hilversum
Mevrouw W. H. Geerling-Caland te Oosterbeek
H. M. Winter te De Kwakel
W. P. A. Jansz te Zeist
W. G. A. van Nieuwenhuyzen te Klaaswaal
J. H. Jelgerhuis Swildens te Amsterdam
Dr. A. C. de Koek te Kraggenburg
W. N. Horsman te Haarlem
F. Ringsma te Hardenberg
Mevrouw A. Gravendaal-Hendriks te Leiden
P. A. Samson te Amsterdam
H. J. Oljans te De Steeg
E. Post te Winschoten
Mevrouw M. Burema-Muller te Nieuwolde
J. A. Reesink te Arnhem
Mr. S. L. Haver te 's-Gravenhage
Prof. Dr. W. Lampen O.F.M, te 's-Gravenhage
A. Merens A.D.zn. te Leiden
J. W. G. van Lansberge te 's-Gravcnhage
N. J. F. Moens te Amsterdam
J. H. Bekouw te Bussum.

Ledenoverzicht:
Gewone leden in afdelingen 31
Groningen
Winschoten
Overijsel
Gelderland
Utrecht
Gooi- en Eemland
Amsterdam
Den Helder
Hollands Noorderkwartier
Kennemerland
Leiden
's-Gravenhage
Rotterdam
West-Noord Brabant
's-Hertogenbosch
Kempen en Peelland

Gewone leden niet in afdelingen
Friesland
Drente
Zeeland
Limburg
Totaal in Nederland
Buitenland

dec. 1964
76
48
50

165
141
129
252
—
—

159
57

220
132
43
59

106
1637

21
16
26
24

1724
81

31 dec. 1965
80
47
51

167
153
128
264
—
62

154
55

224
147
42
59

108
1741

26
16
18
25

1826
84

31 dec. 1966
82
44
64

182
171
143
280

14
69

163
57

250
157
46
61

108
1891

28
15
36
20

1990
86

1805 1910 2076

De groei en bloei van de vereniging, zoals dat in dit verslag tot uitdrukking komt,
is het gevolg van de goede samenwerking tussen het hoofdbestuur, de afdelingen en de
diensten. Namens het bestuur zegt ondergetekende dank aan alle functionarissen en
medewerkers voor het aandeel, dat zij in het gunstige resultaat bijdroegen.

Amsterdam, 15 maart 1967.

De Ie secretaris,
H. J. Schoonderwoerd.



JAARVERSLAG 1966 PENNINGMEESTER

Dat 1966 als een financieel gunstig jaar kan worden gekenschetst, mag in de eerste
plaats worden toebedeeld aan de afdeling Ledenwerving, welke door speciale activiteiten
het ledental aanmerkelijk omhoog wist te brengen, met als resultaat een verhoging aan
contributies van rond ƒ2800,-.

Daartegenover moet gesteld een zeer grote verhoging aan kosten van ons Maandblad
„Gens Nostra" van rond ƒ5000,- in vergelijking tot 1965. Redenen: een vrij sterke
verhoging van de kosten van vervaardiging en verzending, zomede de keurige uitvoering
van het z.g. Amsterdam-nummer in meerkleurendruk. Voor dit laatste nummer was in
1965 een reserve gevormd van ƒ2400,-.

De kosten van huisvesting in Naarden bleven dit jaar in hetzelfde vlak van 1965,
zoals dat trouwens met alle andere diensten het geval was. Het Fonds voor Speciale
Doeleinden onderging een verdere stijging tot ƒ 24.576,78. Verwacht kan worden dat in
het komende jaar, door het inhuren van meerdere kamers in het gebouw te Naarden,
daarop een stevige aanval zal worden gedaan.

Baten:

Contributies
Diversen

Lasten:

Maandblad Gens Nostra
Afdelingen . . . .
Oprichting nieuwe Afdelingen
Hoofdbestuur
Secretariaat . . . .
Penningmeester
Contactdienst
Consulaat . . . .
Documentatiedienst
Bibliotheek . . . .
Heraldisch Archief
Genealogische Dag
Ledenwerving
Representatie
Huisvesting . . . .
Fds. Speciale Doeleinden

Balans 31 december 1966

Geldmiddelen
Contributies
Voorraden
Kasvoorschotten
Nog te ontvangen

ƒ35.015,03
90 —

962,50
285,—

1.853,50

Contributies
Extra Ontvangsten
Nog te betalen
Fds. Spec. Doeleinden

ƒ 32.062,50
ƒ 2.296,97

ƒ 34.359,47

ƒ 20.049,03
3.735,02

506,77
610,68
990,69
518,12
595,25
359,28

1,35
843,11
243,16
367,52
497,18
130,—

2.717,01
2.195,30

ƒ 38.206,03

ƒ34.359,47

ƒ 5.095,—
ƒ 19,44
ƒ 8.514,81
ƒ24.576,78

ƒ 38.206,03

Wormerveer, 22 april 1967

De Penningmeester,
H. Gruys.



INSCHRIJFFORMULIER

voor deelname aan de Genealogische Dag op 22 april 1967 te 's-Hertogen-
bosch.

Te zenden aan: de heer Mr. H. J. Bernsen,
Fred. Hendriklaan 14,
's-Hertogenbosch.

Ondergetekende(n) (namen en adressen, eventueel ook van introducé's)

wens(t)(en) deel te nemen aan bovengenoemde Genealogische Dag. Van de
gelegenheid tot bezoek aan het huis van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap

wel
zal gebruik worden gemaakt.

geen
wel

Aan het bezoek aan de St. Janskerk zal —:— worden deelgenomen.
niet

wel
De reis naar 's-Hertogenbosch zal —:— per auto worden gemaakt.

De kosten ad ƒ 8,50 per deelnemer zijn overgemaakt aan de heer Mr. H. J.
Bernsen te 's-Hertogenbosch door overschrijving op zijn girorekening
1131040.

..., maart/april 1967.
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