
NEDERLANDSE
GENEALOGISCHE VERENIGING

Uitnodiging
GENEALOGISCHE DAG

Het bestuur van de Nederlandse Genealogische Vereniging heeft het
genoegen U uit te nodigen tot deelname aan de Genealogische Dag, welke
dit jaar te Leeuwarden zal worden gehouden op zaterdag 22 april 1972.
Het programma is als volgt samengesteld:

10.30—11.00 uur Ontvangst in de Provinciale Bibliotheek. Koffie met
dümkes.
Lezing door de Heer D. J. van der Meer getiteld: „De
Aytta's en Swichum", mogelijkheden en onmogelijkheden
van genealogisch onderzoek in Friesland.

Lunch in de Prinsentuin.
Algemene Vergadering in de Provinciale Bibliotheek.
Ontvangst door het Gemeentebestuur van Leeuwarden op
het Raadhuis.

11.00—12.15 uur

12.30—13.15 uur
14.00—15.00 uur

16.30 uur

De deelnemers die de Algemene Vergadering niet wensen bij te wonen,
kunnen als eerste groep, onder deskundige leiding het Fries Museum bezoe-
ken. Om organisatorische redenen verzoeken wij U op het inschrijfformulier
van deelname kenbaar te maken of U wel of niet de Algemene Vergadering
wenst bij te wonen.

Diegenen, die aan de Algemene Vergadering deelnemen kunnen na afloop
daarvan, een bezoek brengen aan het Fries Museum.

Verder kunnen wij U nog een wandeling aanbevelen door deze fraaie oude
stad.

De kosten van deelname bedragen ƒ 15,— per persoon (dit is inclusief
koffie, lunch en entreegeld voor het Museum).

Veel deelnemers wensen deze dag te besluiten met een gezamenlijk bitter-
uur en diner, dat zal plaats vinden in het „Oranjehotel", Stationsweg 4 te
Leeuwarden. De aanvang van het bitteruur is ca. 18 uur, de kosten hiervan
gelieve U zelf af te rekenen.

De aanvang van het diner is om ca. 19 uur, de kosten bedragen ƒ 19,50 per
couvert, inclusief wijn en koffie.
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Het menu is als volgt:
Heldere soep met rijst, kip en kervel; toastje met champignons,
olijven en spekjes; gevulde kalfsborst met diverse groenten en
diverse aardappelen; chipolata pudding en een kopje koffie.
Tijdens het diner zullen twee glazen wijn worden geschonken.

U wordt verzocht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 april a.s., bericht
van deelname te zenden aan de Heer H. Gruijs, Wandelweg 163, Wormer-
veer, door toezending van bijgaand inschrijvingsformulier.

De kosten van deelname gelieve U gelijktijdig over te maken op gironum-
mer 547064 ten name van de Heer Gruijs voornoemd.

Namens het bestuur.

Mevrouw A. M. Beauchampet,
Secretaris.



I I WILHELMINAPLEIN

Oranje Wotel

Bovenstaande plattegrond werd ons welwillend ter beschikking gesteld door het
Bureau Voorlichting van de Gemeente Leeuwarden.

P. = gratis parkeren.



NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

AGENDA

van de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Nederlandse Genealogische
Vereniging te houden op zaterdag 22 april 1972 te 14 uur in de

Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden.

1. Opening door de Voorzitter.

2. Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van 17 april 1971 te
Utrecht.

3. Jaarverslag van de secretaris.

4a. Jaarverslag van de penningmeester.
b. Royement van leden wegens wanbetaling.
c. Verslag van de Kascommissie.

5. Décharge van het bestuur en de functionarissen.

6a. Begroting 1972.
b. Voorstel tot verhoging van de contributie voor leden die wonen in landen

binnen E.E.G.-verband tot ƒ 25,— per jaar (was ƒ 20,— per jaar), en
voor leden die elders woonachtig zijn ƒ 30,— per jaar (was ook ƒ 20,—
per jaar).

7. Voorstel van de Afd. Rotterdam om machtiging aan het huidige bestuur
te verlenen, de zaken van de Vereniging te behartigen tot de statuten-
wijziging is aangenomen.

8. Appèl royement lid nummer 3875.

9. Sluiting.

Leden die vragen willen stellen, of voorstellen willen indienen op de Alg.
Vergadering, worden verzocht deze tenminste 7 dagen vóór de aanvang
daarvan in te dienen bij de secretaris de Heer G. Staalenhoef, Aalsmeerweg
31-III te Amsterdam.



VERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 1971

I. De Jaarvergadering vond plaats op zaterdag 17 april te Utrecht.

II. Het bestuur was in 1971 als volgt samengesteld:
Voorzitter: Mr. E. H. Y. van Hees, Vice-voorzitters: Ir. G. L. Meesters en
Drs. H. H. W. van Eijk. Secretariaat: Mevr. A. M. Beauchampet en G. Staalen-
hoef. Penningmeester: H. Gruijs. Eindredacteur „Gens Nostra": N. A. Hamers.
Consul: C. Roodenburg. Commissarissen: Mr. F. G. A. Huber, J. H. Kruijer,
Mr. M. J. van 't Kruijs, H. J. Schoonderwoerd en P. J. Wuisman.

III. Bijzondere gebeurtenissen.
Op donderdag 25 maart werd een persconferentie gegeven ter gelegenheid van
het 25-jarig bestaan van de Vereniging. Deze werd gehouden door de Voor-
zitter Mr. E. H. Y. van Hees en vond plaats in het Gemeentelijk Archief te
Utrecht.
Op zaterdag 27 maart opende de Voorzitter in het Archiefcomplex te Utrecht
de tentoonstelling: „Onze Voorouders bij nader inzien".
Na de opening hield Mej. Drs. . I. Soer, conservator van het Gemeentelijk
Archief te Utrecht, een boeiende lezing over enkele Utrechtse geslachten. De
tentoonstelling is een groot succes gebleken; reeds eind april diende de 1.000e
bezoeker zich aan. Gezien de grote belangstelling werd besloten de tentoon-
stelling te verlengen tot en met 8 mei. Een woord van dank gaat hierbij uit
naar Mevr. P. J. C. Scholten-Wijnen en de Heren H. J. van den Berge, J. P.
Ferwerda, W. Koopmans en W. Niekerk. Zij hielden toezicht tijdens de ten-
toonstelling en gaven de bezoekers informatie over genealogie in het algemeen
en over het doel van de Vereniging.
De „Genealogische Dag" 1971, eveneens gehouden te Utrecht op 17 april,
werd een groot succes met een record aantal deelnemers.
De Heer H. L. Kruimel werd tot erelid benoemd. ' • •
Een uitgebreid artikel van de hand van de Eindredacteur de Heer N. A. Hamers
over bovenstaande evenementen, werd reeds gepubliceerd in het 6e nummer van
„Gens Nostra", 26e jaargang, pagina's 219 tot en met 222.
Gaarne wil het bestuur nogmaals dank zeggen aan Dr. J. E. A. L. Struick,
Gemeente Archivaris van Utrecht, en zijn medewerkers, voor de gastvrijheid
en de prettige medewerking die onze vereniging ten deel viel.
Op zaterdag 5 juni vond het vervolg van de jaarvergadering plaats te Amster-
dam. Besloten werd, mede in verband met het groeiende aantal leden, de
statuten te wijzigen. Op voorstel van Mr. F. G. A. Huber stelde het gehele
bestuur zijn zetel beschikbaar. De lopende zaken zullen door dit college nog
worden behartigd tot de volgende jaarvergadering in het voorjaar van 1972.
Op maandag 15 november 1971, werd het Archief complex te Utrecht, waarin
het Rijks- en Gemeentelijk Archief zijn gevestigd, officieel in gebruik gesteld
door de Staatssecretaris van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk werk, de Heer H. I. L. Vonhoff. Tevens werd de tentoonstelling
„Utrecht en zijn bisschoppen in de middeleeuwen" geopend. Mevr. Beauchampet
vertegenwoordigde het bestuur bij deze feestelijke gebeurtenis.

V. Uitgaven der N.G.V.
De omvang van de jaargang 1971 van het maandblad „Gens Nostra" bedroeg
466 pagina's, plus 12 pagina's inhoudsopgaven en officiële vereningsgegevens.
Het Register had een extra grote omvang van 18 pagina's.
Het tijdschrift werd het afgelopen jaar verlucht met 102 illustraties, waarvan
er 31 geplaatst werden in het Jubileumnummer.
Aan het heraldische aspect werd aandacht besteed door plaatsing van 23 wapens.
Deze jaargang werd de omvangrijkste die tot op heden is verschenen.
De leden werden tijdig op de hoogte gesteld van de mogelijkheid tot het inzen-
den van copy voor het Jubileumnummer. Dit heeft geresulteerd in zulk een
grote hoeveelheid copy, dat spreiding daarvan over de gehele jaargang nood-
zakelijk werd. Een bijzonder fraai Jubileumnummer kwam dit jaar tot stand.



De redactie vond de Heer R. F. Vulsma bereid de tijdschriftenrubriek te
verzorgen.
Ir. Th. P. E. de Klerck besprak ook het afgelopen jaar weer de boeken, en
stelde bovendien het dit jaar zo omvangrijke Register samen. De verzoeken
tot plaatsing in de rubriek „Vragen en antwoorden" namen in het afgelopen jaar
sterk toe.
De Eindredacteur ontving in dit verslagjaar 549 poststukken, (copy en brieven).
Hierbij zijn niet inbegrepen de poststukken die de recensenten van boeken en
tijdschriften, en de vragenrubriek bereikten.
Door de Heer N. A. Hamers werden 414 poststukken verzonden.
Het bestuur uit graag zijn lof en dank jegens de redacteuren, de leden van de
redactieraad en de medewerkers. Door het vele en arbeidsintensieve werk dat
zij verrichtten kon weer een interessante jaargang worden toegevoegd aan de
vorigen.
In dit verslagjaar verscheen de tweede jubileumuitgave van de vereniging,
getiteld: „Onze voorouders en hun werk". Dit boek stond onder redactie van
de Heren Ir. G. L. Meesters, R. F. Vulsma en P. L. H. Crasborn.
Ook deze uitgave is, evenals de vorige, een groot succes gebleken. Gaarne zegt
het bestuur dank aan alle medewerkers, die ervoor gezorgd hebben dat ook
deze uitgave tot stand kwam.

VI. Huisvesting (Burger Weeshuis, Cattenhagestraat 8, Naarden).
Door ziekte van de Heer W. Niekerk was het helaas niet mogelijk een ver-
slag over de gang van zaken in Naarden samen te stellen.
Het bestuur wenst de Heer Niekerk, één van onze trouwste en ijverigste mede-
werkers, van harte een spoedig herstel toe, en hoopt dat hij weer snel in ons
midden zal zijn.
Tevens richt het bestuur hierbij een woord van dank en waardering tot alle
medewerkers(sters), die het ook in 1971 weer mogelijk maakten, dat onze dien-
sten, ondergebracht in „Naarden", behoorlijk konden functioneren.

VII. De afdelingen.
Uit de verslagen van de afdelingen bleek dat ook dit jaar weer melding ge-
maakt kon worden van een bloeiend verenigingsleven. Door het grote aantal
nieuwe leden dat vooral in de afdeling Utrecht toetrad, besloot het bestuur
een nieuwe afdeling te stichten in het oostelijk gedeelte van de provincie Utrecht.
Na overleg met de afdelingsbesturen van Gooi- en Eemland en Utrecht, werd
op zaterdag 18 december 1971 de afdeling Amersfoort opgericht.
Tevens kunnen wij tot ons genoegen melding maken van de oprichting van de
afdeling Friesland, die inmiddels door het hoofdbestuur werd bekrachtigd.
De vereniging telt thans 19 afdelingen.

De activiteiten in de afdelingen:

Amsterdam: zes bijeenkomsten en een excursie naar kasteel Can-
nenburgh te Vaassen en naar Hattem en Zwolle. In
dit jaar werd tweemaal een voorlichtingsavond ge-
organiseerd ten huize van bestuursleden.

Gelderland: zeven bijeenkomsten en twee excursies, resp. naar
Doetinchem en naar Epe en Vaassen.
Onder leiding van Dr. Ir. van Zeven werd een ad-
ministratie opgezet van geslachten, voorkomend bij de
Gelderse leden.

Gooi- en Eemland: acht bijeenkomsten.
's-Gravenhage en Leiden: vijf bijeenkomsten en een excursie naar het Gemeente

Archief te Leiden, alwaar een inleiding werd gehou-
den door de Gemeente Archivaris Mr. W. Downer.

Groningen: vier bijeenkomsten en een excursie naar het Rijks-
archief te Leeuwarden. Mr. J. Rinzema, Rijksarchi-
varis, hield een inleiding over specifiek-Fries genea-
logisch materiaal. In de middag werd een bezoek
gebracht aan de Heringa-state (Popta-slot) te Mars-



's-Hertogenbosch:

Hollands
Noorderkwartier:

Kempen- en Peelland.

Kwartier van Nijmegen:

Den Helder: vijf bijeenkomsten, waaronder een rondleiding in het
Marinemuseum en een rondvaart door de Marine-
haven. De afdeling vierde verder haar eerste lustrum,
dat werd besloten met een diner te Huisduinen.
De altijd zo actieve werkgroep van de afdeling Den
Helder is ook in het afgelopen jaar verder gegaan
met de fichering van de Helderse en Huisduiner be-
volking. Verschillende belangrijke gegevens werden
op stencil gezet en aan leden en belangstellenden
verstrekt.
vijf bijeenkomsten. Op 23 oktober organiseerde deze
afdeling een contactdag te Tilburg, waar speciaal
aandacht werd geschonken aan Meijerijsche geslach-
ten. Deze dag werd een groot succes; er waren 97
deelnemers, afkomstig uit het gehele land. Dit initia-
tief verdient zeer zeker navolging,
twee bijeenkomsten.

zeven bijeenkomsten en een excursie naar het museum
„Kempenland". In het najaar werd gestart met een
cursus oud schrift onder leiding van de Voorzitter
van de afdeling, Mr. A. L. G. M. van Agt.
acht bijeenkomsten. De afdeling had goede contacten
met de plaatselijke pers. Op een propaganda-avond
waar een „Openbare les in Genealogie" werd ge-
geven, waren 101 bezoekers aanwezig. In „huiselijke
kring" werden zes instructie-avonden gegeven aan
nieuwe leden. Het afd.bestuur organiseerde in samen-
werking met de Gem. Archivaris Dr. J. A. Schimmel,
een cursus oud schrift. Door al deze activiteiten steeg
het ledental in deze afdeling met 50 %.

Rotterdam: negen bijeenkomsten. De afdeling had ook dit jaar
weer een nauwe en prettige samenwerking met de
zusterorganisatie „Ons Voorgeslacht". Tevens bereik-
te deze afdeling een nieuwe mijlpaal, doordat het
ledental boven de 200 kwam.

Utrecht: zeven bijeenkomsten. Mede door de festiviteiten rond
het 25-jarig bestaan van de vereniging, die te Utrecht
werden gehouden, steeg het ledental in deze afdeling
tot 335. Op 16 juni werd speciaal voor de nieuwe
leden een forum gehouden, met als onderwerp:
„Inleiding in de Genealogie". Er waren 102 bezoekers
aanwezig, een recordaantal.

Winschoten: Enkele vergaderingen en een excursie werden met de
afdeling Groningen gecombineerd. Er was een nauwe
samenwerking met het Rijksarchief, dat thans ook
cursussen oud schrift geeft voor beginners en ge-
vorderden.
In de noordelijke afdelingen werd de uitgave van
„Gruoninga" voortgezet, nu los van de „Driemaan-
delijkse Bladen".

VIII. Diensten.
1. Bibliotheek — af cl. Boekwerken.

Het hoofd van deze dienst is de Heer J. P. Ferwerda te Utrecht. In dit
verslagjaar werden 112 boeken aan de bibliotheek toegevoegd. Aan de leden
werden 728 boeken uitgeleend. De uitleenperiode werd op maximaal 4 weken
gesteld.

2. Bibliotheek — afd. Tijdschriften.
Het hoofd van deze dienst is de Heer loh. Gerholt te Naarden. In 1971
kwamen 326 aanvragen binnen voor losse nummers, en 47 aanvragen voor
complete jaargangen.
De collectie werd dit jaar belangrijk uitgebreid.



3. Contact- en inlichtingendienst.
Het hoofd van deze dienst is de heer C. Roodenburg te Haarlem. Deze
dienst ontving in het afgelopen jaar 496 brieven, waartegen 539 brieven ver-
zonden werden.
Aan 104 leden werden inlichtingen verstrekt betreffende onderzoekingen in
het buitenland. De dienst ontving 116 verzoeken uit het buitenland. De karto-
theek van de contactdienst werd uitgebreid met ca. 3.000 nieuwe gegevens,
die werden verkregen door middel van 165 R-kaarten. Deze werden ingezon-
den door 124 leden. In totaal werden ruim 3800 contactgegevens verstrekt aan
192 leden.

4. Collectie Familiewapens.
Het hoofd van deze dienst is de Heer P. W. Modderman. Deze collectie kon
ook dit jaar weer verder worden uitgebreid.

IX. Secretariaat.
In het hoofdbestuur had een wisseling van functies plaats. De Heer H. J.

Schoonderwoerd moest wegens drukke werkzaamheden zijn functie als secretaris
neerleggen. Hoewel het bestuur dit betreurde, heeft het gemeend dit besluit
te moeten respecteren. Het bestuur is veel dank verschuldigd aan de Heer
Schoonderwoerd voor de vele werkzaamheden, die hij als secretaris verrichtte.
Het bestuur stelt het op prijs dat de Heer Schoonderwoerd als lid van het
hoofdbestuur heeft willen aanblijven.
Een woord van waardering aan de Heer G. Staalenhóéf,' die naast het vele
werk dat het secretariaat interne zaken met zich mee brengt, veel tijd be-
steedde aan de voorbereidende werkzaamheden, die het besluit tot wijziging
van de statuten met zich bracht.
Tot slot een woord van dank aan allen, die hebben meegewerkt aan de verdere
uitbouw van onze vereniging, en die niet allen met name konden worden ge-
noemd in dit verslag.

Amsterdam, maart 1972.

Secretaris,

Mevr. A. M. Beauchampet.

Wij betreuren het overlijden van 25 leden waarvan het bericht van verscheiden ons
in het verslagjaar bereikte:

0855 Mevr. H. A. Boerma-Uilkens te 's-Gravenhage
3099 Mevr. Y. Bredewouw-Zetzema te Leeuwarden
3549 P. A. van Es te Oud-Beijerland
2973 J. van Gelder te Oss
4936 Ds. B. Hagenaar te Arnhem
0635 J. L. Hagoort te Naarden
3658 W. Hannema te Amsterdam
4212 Mevr. B. G. E. Hartogh Heijs-van Zouteveen te Bentveld
1654 D. Hendrikse te Amerongen
3742 G. Hoenders te Groningen
1096 Mevr. A. M. van Hoey Smith-van Stolk te Rockanje
3552 C. Kruijthof te Haarlem
1598 F. W. Lauta van Aysma te Valkenburg
2203 J. E. T. Nannenga te Bellingwolde
1837 Mevr. C. F. Nanninga-van Lessen te Bussum
0245 J. C. Pellicaan te Amsterdam
1903 Dr. J. H. E. Reeskamp te Utrecht
3362 A. G. C. Reijers te Wouw
4721 J. A. W. Swane te 's-Hertogenbosch
1801 L. M. van Teylingen te Rijswijk (Z.H.)
4332 I. van Waarde te Vlissingen
4118 Mevr. V. van Waveren-Pynacker Hordijk te Haarlem
4280 P. J. van Wel te Weesp
4073 J. Wesseling Sr. te Amsterdam
4352 A. F. van Wijngaarden te Groesbeek



In de ledenstand vonden de volgende mutaties plaats:

1969 1970 1971

Ingeschreven nieuwe leden 270 307 576
Overledenen ' 27 27 25

243 280 551
Afgevoerd 208 138 192

Netto ledenwinst 35 142 359

De ledenstand per 31 december 1971 is als volgt:

Gewone leden
Corresponderende leden
Buitengewone leden
Ruilabonnementen

2960
5

72
93

Totaalstand 3130

In het afgelopen jaar is begonnen met een onderzoek naar kleine verschillen welke
zich bleken te bevinden in de ledenbestanden, zoals deze door verschillende functiona-
rissen worden bijgehouden. Helaas is het niet gelukt dit gereed te krijgen vóór het uit-
brengen van dit jaarverslag.

Wij danken met name de heren J. I. de Bie, W. Niekerk en B. Noordbeek voor
de wijze waarop zij de vele werkzaamheden voor de ledenwerving en administratie
hebben verricht. Daarnaast danken wij de vele leden, die door hun „stille" aktiviteiten
mede de groei in ledental hebben mogelijk gemaakt.

G. Staalenhoef,
Secretaris.

Amsterdam, maart 1972.



JAARVERSLAG-1971 PENNINGMEESTER

Werd in de Begroting 1971 de verwachting uitgesproken, dat een bedrag van
ƒ 6200,— aan het Fonds voor Speciale Doeleinden zou moeten worden onttrokken
om tot een sluitende rekening te komen, de werkelijkheid week daar in gunstige zin
van af, zodat uiteindelijk een versterking van dit Fonds met ƒ 6.250,73 werd bereikt.

Als reden daarvoor kan in de allereerste plaats worden gezien de zeer grote toe-
loop van nieuwe leden, tengevolge van de in dit jaar gehouden Tentoonstelling in
Utrecht bij gelegenheid van het 25-jarig Jubilieum van de Vereniging. De Begroting
van ƒ 55.000,— kon daardoor met rond ƒ 5750,— naar de goede kant overlopen.
Daarnaast moet worden genoemd een bedrag van rond ƒ 3800,— als winst uit de
verkoop van het Jubileumboek.

Met de constatering dat de kosten van Vergaderingen circa ƒ 1000,— boven de
Begroting uitkwamen, maar dat de Post Huisvesting daar rond ƒ 2000,— beneden
bleef, dan kan — naast wat kleinere afwijkingen — worden vastgesteld, dat 1971
financieel gezien, voor de Vereniging een zeer goed jaar was.

Balen en Lasten 1971

B a t e n :
Contributies ƒ60.755,00
Diversen ƒ 8.271,80

ƒ 69.026,80

L a s t e n :
Maandblad „Gens Nostra" ƒ42.317,27
Afdelingen ƒ 7.951,42
Hoofdbestuur ƒ 476,45
Secretariaat ƒ 2.041,16
Penningmeester ƒ 975,01
Vergaderingen ƒ 2.127,89
Contactdienst ' ƒ 1.051,17
Documentatiedienst ƒ 41,24
Bibliotheek ƒ 602,44
Herald. Archief ƒ 177,71
Genealogische Dag ƒ 1.218,34
Ledenwerving ƒ 1.345,41
Huisvesting ƒ 2.450,56 ƒ 62.776,07

Overboeking naar Fonds Speciale Doeleinden ƒ 6.250,73

Balans per 31 december 1971

G e l d m i d d e l e n ƒ 5 8 . 4 9 7 , 5 2
C o n t r i b u t i e - 1 9 7 1 . . . . ƒ 100,00
R e n t e ƒ 3.396,74
V o o r r a d e n ƒ 5.827,50
K a s v o o r s c h o t t e n . . . . ƒ 985,78
P o n s e n & Loo i j en . . . ƒ 1.031,80
N o g te O n t v a n g e n . . . ƒ 294,00

ƒ70.133,34

W o r m e r v e e r , 22 ap r i l 1972

C o n t r i b u t i e s - 1 9 7 2 . . . ƒ 10.365,00
C o n t r i b u t i e s - 1 9 7 3 . . . ƒ 60,00
B a n d e n G e n s N o s t r a . . ƒ 17,00
N o g te B e t a l e n . . . . ƒ 10.954,08
F o n d s Spec . D o e l e i n d e n . ƒ 4 8 . 7 3 7 , 2 6

ƒ70.133,34

De Penningmeester,
H. Gruijs.
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INSCHRIJFFORMULIER

voor deelname aan de Genealogische Dag op zaterdag 22 april 1972 te
Leeuwarden.

Te zenden aan: de Heer H. Gruijs, Penningmeester der N.G.V.
Wandelweg 163,
Wormerveer N.H.

Ondergetekende (s.v.p. invullen met blokletters)

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Wenst deel te nemen met

personen aan het programma a ƒ 15,00 per persoon

personen aan het diner a ƒ 19,50 per persoon

wenst wel/niet de Algemene Vergadering bij te wonen.

Het verschuldigde bedrag ad ƒ is heden overgemaakt op post-
rekening 547064 ten name van de Penningmeester der N.G.V. de Heer H.
Gruijs.

Namen en adressen van mededeelnemers:

, april 1972.

Handtekening
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