
Het verenigingscentrum in Weesp

De NGV heeft een eigen verenigingscentrum in
Weesp. U vindt daar een bibliotheek met duizenden
boeken en tijdschriften op genealogisch, heraldisch
en historisch gebied, een grote collectie microfiches,
meer dan zestien miljoen familieadvertenties en een
groot aantal biografische collecties, waaronder een
collectie bid prentjes.

Een deel van de aanwezige collecties heeft reeds
een digitale toegang.

De collecties zijn voor leden, in toenemende mate,
ook via de NGV-website toegankelijk. Zo kunt u uw
onderzoek thuis al voorbereiden, zodat u eenmaal
in het Verenigingscentrum snel aan de slag kunt.

In het centrum zijn NGV-vrijwilligers graag bereid
om u rond te leiden en u alle mogelijke informatie
te verstrekken.

Zie voor het bezoekadres van het verenigingscen-
trum de voorzijde van deze folder.
NGV-leden hebben gratis toegang tot het centrum,
niet-leden betalen een toegangsprijs.

Openingstijden:
Donderdag en zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.
In de koffiekamer is voor bezoekers koffie en thee
verkrijgbaar,

De afdelingen

Verspreid over het land heeft de NGV 27 regionale
afdelingen waar regelmatig lezingen, cursussen en
excursies georganiseerd worden.
Op deze bijeenkomsten kunt u kennismaken en van
gedachten wisselen met andere genealogen, vragen
stellen en
genealogische
tijdschriften en
boeken lenen.

Leden worden
via het afdelings-
blad, de afde-
lingswebsite, of
per e-mail op de
hoogte gehouden
van activiteiten.

Bij uw lidmaat-
schap wordt u,
zonder extra
kosten, aangesloten bij één regionale afdeling naar
uw keuze. Van deze afdeling ontvangt u het
afdelingsblad met regionaal genealogisch nieuws.
U kunt veelal ook zelf publiceren in deze bladen.

Voor een klein extra bedrag kunt u zich bij
meerdere regionale afdelingen aansluiten.

De NGV heeft een afdeling Heraldiek, die helpt bij
onderzoek naar en adviseert over familiewapens.
Registratie van wapens is mogelijk.

De afdeling Familieorganisaties ondersteunt deze
organisaties en behartigt hun belangen.
Zij stimuleert de oprichting van nieuwe familie-
organisaties en helpt daar graag bij.

Uiteraard is het niet mogelijk om alle activiteiten
van de NGV in deze folder te bespreken,
wij hopen dat uw belangstelling is gewekt.

U bent van harte welkom op een van de vele gratis
afdelingsbijeenkomsten, Meer weten?
Meldt u aan, eventueel als gast, op www.ngv.nl
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Website: www.ngv.nl
E-mail: info@ngv.nl
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Telefoon: O294-4L33OL
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Wie waren uw voorouders?
Hoe leefden ze?

Wat deden ze voor de kost?
Zijn mensen met dezelfde achternaam

familie van u?

Vragen waar we al-
lemaal wel eens
tegenaan lopen.
Heel wat mensen
gaan daadwerkelijk
op zoek naar ant-
woorden.

Tegenwoordig is het
internet een snel
groeiende bron van
informatie.

Toch is de zoektocht
niet altijd even ge-
makkelijk.
De NGV wil u graag
helpen om er een
boeiende en succes-
volle speurtocht van
te maken.

Wat kan de NGV u bieden?

De Nederlandse Genealogische Vereniging werd
opgericht in 1946. De NGV is een actieve,
landelijke vereniging met rond de 10.000 leden.

De vereniging ontvangt geen subsidies. Al het werk,
bestuurlijk en organisatorisch, wordt gedaan door
vrijwilligers. Velen hiervan willen u graag helpen bij
het opstarten van onderzoek of bij het aanpakken
van een specifiek onderwerp, het gebruik van een
computer of computerprogramma.

NGV-leden kunnen gratis advies krijgen
van de dienst Ondersteuning en Presentatie
voor Computergenealogen (O&P CG).

De dienst verleent ook assistentie bij problemen met
de bekendste genealogieprogramma's.

Op genealogische dagen, beurzen en bijeenkom-
sten geeft de dienst O&P CG presentaties over
het gebruik van de computer voor genealogisch
onderzoek en het vastleggen van gegevens.

Tevens zorgt deze dienst voor de productie, de
promotie en de ondersteuning van het eigen
genealogisch computerprogramma van de NGV;
GensDataPro.
De dienst beheert de GensDataPro-website,
bemant de helpdesk en verzorgt het contact
met de programmeur.

Gens Nostra

Alle NGV-leden ontvangen tien keer per jaar het
landelijke NGV-blad Gens Nostra.

Iedere jaargang zijn er circa 700 pagina's met
genealogische en heraldische artikelen, foto's en
familiewapens, boekbesprekingen, computer- en
internetnieuws, aanwinsten van de bibliotheek,
een tijdschriftenoverzicht, mededelingen en tips,
alsmede een vragenrubriek.
In Gens Nostra kunt u zelf ook publiceren

De NGV op het internet

De website van de NGV is voor iedere bezoeker
een interactief genealogisch hulpmiddel.
NGV-leden krijgen een eigen wachtwoord en daar-
mee meer faciliteiten. Niet-leden kunnen tijdelijk,
als gast, gebruik maken van een beperkt aantal
informatieve webpagi na's.

U vindt op de website de algemene, landelijke,
pagina's en de pagina's van de regionale afdelingen
met actueel genealogisch nieuws.
U kunt via de website:
- contact opnemen met medegenealogen
- vragen stellen of beantwoorden
- landelijke en regionale nieuwsbrieven ontvangen
- een eigen profiel aanmaken
- een eigen stamboom aanmelden
- bijeenkomsten e.d. in het land zoeken
- genealogische cursussen zoeken
- bijna 2.000 links naar informatieve genealogische

sites vinden.
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Lid worden?

Hartelijk welkom!

Het NGV lidmaatschap loopt van januari tot
januari. Wie gedurende het kalenderjaar lid wordt,
betaalt naar rato van het aantal resterende maan-
den. Wanneer meerdere mensen uit een gezin lid
zijn, ontvangt men korting. Per adres ontvangt men
dan één exemplaar van Gens Nostra.

Meldt u aan via de website www.ngv.nl,
of gebruik de bijgevoegde antwoordbriefkaart.


