
 

Algemene ledenvergadering 2021 (digitaal),  
24 maart – 28 april 2021 

Verslag 

Aantal aanwezigen: 20 

Agenda  

1. Opening door de voorzitter  
Hiervan is geen gebruik gemaakt 

2. Vaststellen notulen ALV 2020  
Unaniem akkoord 

3. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur 
Geen opmerkingen 

4. Verslag van de secretaris over 2020  
Unaniem akkoord 

5. Vaststellen jaarrekening 2020 en begroting 2021 / Verslag accountant /  
Décharge van het bestuur 
Unaniem akkoord 

6. Misjpoge / Verslag van de redactie over 2020   
Unaniem akkoord 

7. Samenstelling en verkiezing bestuur / Bestuurslid-secretaris Jeanine Kool treedt af.  
- Jeroen Sprenger (voorzitter), Henriëtte van Dijk (penningmeester), Claire Mulder 
(bestuurslid) en Jaap Roos (bestuurslid) zijn bij acclamatie herkozen 
- Het bestuur is er nog niet in geslaagd een opvolger te vinden voor secretaris Jeanine 
Kool. Het blijft zich daar voor inspannen 

8. Website NKvJG – voorstel tot vernieuwing  
Opmerking: De vernieuwing van de website zoals omschreven is helder. 
Unaniem akkoord  

9. NKvJG-lustrum 2022 / het 35-jarig bestaan / Oproep kandidaten voor lustrum-commissie 
Opmerkingen: 

a. Ja, ik doe daar graag aan mee.  
b. Ik wil best aan het jubileum meedoen, maar wil wel eerst een idee hebben van de 

tijd die daarvoor ter beschikking moet worden gesteld. Dus ben beschikbaar als de 
verdere info aangeeft dat ik daar de tijd voor zou hebben.  

c. Ik doe graag mee met het organiseren van het lustrum in 2022. Ik weet niet hoe de 
vorige lustra waren en hoor graag wat er van mij verwacht wordt. 

d. Ja, ik doe daar graag aan mee.  
10. Rondvraag 

Opmerkingen: 
a. Dank voor jullie inzet, allemaal! Ik ben een tevreden lid...en zie er naar uit dat we 

elkaar weer lijfelijk kunnen ontmoeten. hartelijke groet van Manja 
b. Dank voor jullie goede zorgen voor de organisatie en de Misjpoge 



11. Heeft het bestuur overwogen om aansluiting te overwegen bij International Associations of 
Jewish Genealogy Societies? Wat zijn de overwegingen pro en contra?  

a. Reactie bestuur – Onlangs hebben we een uitnodiging van de voorzitter van de IAJG 
ontvangen. We oriënteren ons erbij aan te sluiten. Het voordeel zou kunnen zijn een 
groter en internationaal netwerk voor de dienstverlening op het terrein van 
genealogisch onderzoek.  
 

12. Sluiting 
Bij de sluiting zegt de voorzitter dank aan Jeanine Kool die in een organisatorisch 
moeilijk jaar haar werkzaamheden als secretaris heeft moeten verrichten.  

 

Jeroen Sprenger 
Amsterdam, 3 mei 2021 

 


