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Jaarverslag 2016
Vergaderingen:
Het bestuur van de Stichting is in het jaar 2016 twee keer in vergadering bijeen geweest t.w:
- De achtendertigste (38ste) vergadering op 23 januari 2016 in het hotel “Akersloot” te Akersloot.
- De negenendertigste (39ste) vergadering op 15 oktober 2016 ten huize van de penningmeester te De Bilt.
Verlenen subsidie:
Gezien de gunstige financiële positie van onze Stichting was het mogelijk om ook dit jaar weer subsidie te
verlenen aan:
- Indisch Genealogische Vereniging (IGV) t.b.v. het samenstellen van de z.g. “Bronnenpublikaties € 1250.- Stichting “Roosje Roos” te Ferwert een bedrag van € 750.- t.b.v. opzetten databestanden.
“Roosje Roos” is een website die is opgebouwd door Maarten en Willy Etmans. Deze website heeft in de
afgelopen jaren een goede reputatie opgebouwd onder de beoefenaars van de Ned.-Indische genealogie die
de mogelijkheid wordt geboden de bestanden kostenloos te kunnen raadplegen.
Activiteiten:
Op donderdag 2 juni vond het familiehistorische publieksevenement “Famillement” plaats te Utrecht.
Onze Stichting heeft ook dit jaar, net zoals in 2014, –acte de presence- gegeven.
Voorzitter Kees van Schaik en bestuurslid Myrtle van Braam Morris hebben daar een grote bijdrage aan
geleverd en kijken terug naar een geslaagde dag.
De Stichting heeft t.b.v. dit evenement een banier laten ontwikkelen teneinde ons nu en in de toekomst op
een profesionele wijze te profileren.
Presentatie “Istori Kita” –onze geschiedenis-, een boek waarin de auteur Simon Berger - Straakenbroek
duidelijk aangeeft dat in vele gezinnen uit Nederlands-Indie te weinig gesproken is over het verleden en dat
hierdoor velen een traumatische jeugd hebben ervaren. Deze presentatie die gehouden werd op 12 juni in het
congrescentrum “De Flint” te Amersfoort werd bijgewoond door Myrtle van Braam Morris.

Beleidsplan:
Het beleidsplan heeft in 2016 wel de nodige aandacht gekregen maar heeft nog niet het gewenste resultaat.
Zoals bekend, is gezien de teruglopende rendementen en weinig aanmeldingen, het niet zinvol door te gaan
met het toekennen van de Prijs.
Het voorstel is om toekennen van de Prijs eens in de vijf Jaren terug te brengen naar eens in de twee jaren en
daarvoor een bedrag van € 1000 beschikbaar te stellen.
Dit gaan we doen door te kijken wat voor nuttige boekwerken of reeds recent gepubliceerde werken met
betrekking tot de Indische Genealogie, zoals omschreven in artikel twee van onze statuten, er
op de markt zijn en uit deze werken, na beoordeling, een waardering toe te kennen.
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Daar er geen centraal netwerk is waar men terecht kan voor de bovengenoemde boekwerken/publicaties
moeten wij zelf hiernaar op zoek b.v. op Stamboomforum.nl
Indien het nieuwe beleidsplan door het voltallig bestuur is aangenomen zal er een nieuw Stichting folder
komen en zal de website worden aangepast
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