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Verslag activiteiten NGV 2016
Centraal
Het studie- en informatiecentrum van de NGV dat is gevestigd aan de Papelaan 6 in Weesp is geopend voor
bezoekers op donderdag en zaterdag van 10-16 uur. (Per 1-7-2017 verhuist de NGV naar Kosterijland 3-5,
3981 AJ Bunnik).
Het centrum bevat een grote genealogische en heraldische bibliotheek met grote aantallen boeken en
tijdschriften (ca 440 m1). Ook is daar ondergebracht de biografische documentatie, de verzameling
bidprentjes (ca 1 mio), familiedrukwerk en de collectie krantenknipsels (1946-2006). Grote delen van deze
collecties worden digitaal toegankelijk gemaakt.
De redactie van Gens Nostra, het genealogische tijdschrift van de NGV heeft 10 tijdschriften uitgebracht met
een grote hoeveelheid diepgaande bijdragen. De reactie van het Heraldische Tijdschrift heeft 4 nummers met
beschouwing op het terrein van de heraldiek uitgegeven.
De website van de NGV ondersteunt leden en niet-leden door het verstrekken van informatie. Dit betreft niet
alleen inhoud, maar ook evenementen en support. Maandelijks wordt een digitale nieuwsbrief uitgebracht.
Op enkele specifieke onderdelen van het vakgebied zijn interessegroepen actief. Het betreft activiteiten over
Genetische Genealogie en Familieorganisaties.
In het voorjaar is in het Verenigingscentrum de ‘Duitslanddag’ gehouden. In samenwerking met tal van
Duitse zusterorganisaties wordt informatie en hulp geboden bij genealogisch onderzoek in Duitsland.
Enkele malen is afgestemd met de Vlaamse zusterorganisatie Familiekunde Vlaanderen.
Tweemaal per jaar vindt overleg plaats met het CBG, een aantal zusterverenigingen en met BRAIN, de koepel
van archieven.
Voorts is een helpdesk actief voor ondersteuning in verband met verschillende genealogische programma’s.
Het onder de NGV-vlag opererende Nederlands College Heraldiek heeft verschillende adviezen uitgebracht
inzake de registratie van wapens. Met de zustervereniging Ons Voorgeslacht is een samenwerking tot stand
gebracht.
Decentraal / Afdelingen
De 26 afdelingen van de NGV, welke verspreid zijn over geheel Nederland brengen afdelingstijdschriften en
afdelingsnieuwsbrieven uit.
Voorts organiseren zij lezingen, cursussen en excursies die voor leden en veelal ook voor niet-leden
toegankelijk zijn. Een aantal afdelingen heeft nog andere activiteiten uitgevoerd zoals regionale
genealogische dagen of het digitaliseren van bidprentjes en familiedrukwerk.

