
 
 

 

  

   
 

 

   

    
WERKPLAN 2023 

 
1. Inleiding 
Op de agenda van de Algemene Vergadering van 26 november 2022 staat de bespreking en 
vaststelling van het strategisch plan ‘Samen naar een sterk merk’. Het concept werkplan 
voor 2023 is gebaseerd op de veronderstelling dat het Strategisch Plan zonder principiële 
wijzigingen wordt goedgekeurd. Hieronder volgt een beschrijving van de belangrijkste voor-
genomen activiteiten van het Hoofdbestuur in 2023 in het kader van het Strategisch Plan. 
 
2. Actieve kennisoverdracht 

2.1. Cursus Stamboomonderzoek voor beginners 
De afdelingen zullen worden gestimuleerd en waar nodig ondersteund om deze 
cursus regelmatig aan te bieden aan leden en niet-leden. 

2.2. Aanbod voor ‘gevorderden’ 
Op de website zullen een aantal ‘leidraden voor onderzoek’ worden geplaatst. 
 
De Facebookgroep ‘Vrienden van de NGV’ krijgt de functie van forum voor vragen 
en antwoorden op genealogisch gebied. 
 
De ‘scanservice’ voor artikelen uit de Tijdschriftenrubriek van Gens Nostra zal bre-
der onder de aandacht worden gebracht. 
 
Er zal in 2023 een landelijk evenement worden georganiseerd. 
 

3. Heraldiek 
Het contact met het Nederlands College Heraldiek wordt geïntensiveerd. De collecties 
waarover het College beschikt zullen op de website worden gezet. 
 

4. Platforms voor publicaties van genealogisch onderzoek 
4.1. Gens Nostra 

In overleg met de redactie van Gens Nostra wordt ernaar gestreefd meer korte en 
gevarieerde artikelen op te nemen. Lange artikelen worden op de website op de pa-
gina Gens Nostra Extra geplaatst met een samenvatting in Gens Nostra. 

4.2. Niet dynamische stambomen 
Er zal een ‘redactiecommissie’ worden ingesteld die beslist over de opname van 
aangeboden stambomen. 
In overleg met deze redactiecommissie zal een protocol worden opgesteld voor de 
opname van stambomen (de zogenaamde ‘lichte toets’). 
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Er zal een nieuwe keuze worden gemaakt voor software om deze stambomen be-
schikbaar te stellen voor de leden van de NGV.  
Na deze voorbereidende stappen zullen de leden de gelegenheid krijgen hun stam-
boom te ‘uploaden’. 

4.3. Dynamische stambomen 
Er zal een ‘redactiecommissie’ worden ingesteld die beslist over de opname van 
aangeboden stambomen. Bij voorkeur zal deze commissie dezelfde zijn als die voor 
de niet-dynamische stambomen. 
In overleg met deze redactiecommissie zal een protocol worden opgesteld voor de 
opname van stambomen (de zogenaamde ‘zware toets’ of ‘keurmerk’). 
Er zal een nieuwe keuze worden gemaakt voor software om deze stambomen be-
schikbaar te stellen voor de leden van de NGV. Bij voorkeur zal deze software de-
zelfde zijn als die voor de niet-dynamische stambomen. 
Voorrang zal worden gegeven aan het uitbouwen van het ‘Middeleeuws Vlecht-
werk’ (auteur Rob Dix). 
 

5. Marketing en ledenwerving 
Er is een marketingwerkgroep ingesteld die zal adviseren over het marketing en PR-be-
leid in 2023. De aanbevelingen van deze werkgroep gaan waarschijnlijk tot een aantal 
nieuwe activiteiten leiden. Vooruitlopend daarop, ligt de nadruk in elk geval op twee za-
ken: 
 
Ledenwerving zal actief ter hand worden genomen. Doel is  ten minste 600 nieuwe le-
den te werven in 2023. 
 
De activiteit op sociale media zoals Facebook en Twitter zal worden voortgezet; moge-
lijk zullen ook Instagram en Tik Tok aan het instrumentarium worden toegevoegd. 
 

6. Collecties 
Het scannen van familieadvertenties (in Hoogeveen) zal worden voortgezet. 
 
Reeds gescande bidprentjes, familieadvertenties en familiedrukwerk zullen/zal door-
zoekbaar worden aangeboden op de website. In principe zal het proces van handmatig 
indexeren niet worden voortgezet. Er wordt gezocht naar software waarmee dit geauto-
matiseerd kan gebeuren. 
 
Ook afdelingsbladen zullen doorzoekbaar op de website worden aangeboden.  
 

7. Bibliotheek 
De bibliotheek zal worden gesaneerd volgens de principes die zijn aangegeven in het 
Strategisch Plan. 
 

8. Afdelingen 
Afdelingen die langdurig te kampen hebben met een tekort aan bestuursleden zullen 
worden ondersteund bij het zoeken naar een structurele oplossing.  
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Afdelingen waarvan het bestuur wegvalt zullen worden ondersteund bij mogelijkheden 
tot een ‘doorstart’. Als deze ondersteuning geen succes heeft, zullen zulke afdelingen 
worden samengevoegd met een van de aangrenzende afdelingen. 
 

9. Vrijwilligers 
Er zal actief worden geworven naar vrijwilligers voor de verschillende functies in en bui-
ten het Informatiecentrum. 
 

10. Huisvesting 
Hoewel de huur van het gebouw aan het Kosterijland 3 in Bunnik nog loopt tot 1 april 
2027, zal het hoofdbestuur attent blijven op mogelijkheden om het aantal gehuurde 
vierkante meters al voor die tijd te verminderen. Daartoe worden contacten onderhou-
den met de eigenaar van het gebouw, de medehuurder (Louis Bolk) en met derden. 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 
 
 
 
 


