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Bijlagen: -   
Jouw kenmerk:    
    
    
    
    
    
    
Beste lezers, 
 
Onder normale omstandigheden bereiden wij ons tijdens een afdelingsledenvergadering in november voor op 
de algemene ledenvergadering van de (landelijke) NGV. Voorstellen die op de agenda staan van de landelijke 
vergadering worden dan tevoren op de afdelingsvergadering besproken.  
 
Door de coronamaatregelen zal het dit jaar anders verlopen. Er wordt geen centrale algemene ledenverga- 
dering gehouden, maar een reeks bijeenkomsten tussen de vertegenwoordigers van de afdelingen en het 
hoofdbestuur. Voor onze regio zal die vergadering plaatsvinden vóór onze afdelingsvergadering. Daarom 
informeren wij u met deze brief over de belangrijkste voorgenomen besluiten. 
 
In de eerste plaats wordt voorgesteld de contributie voor gewone leden te verhogen van € 45 naar € 52 per 
jaar. Voor degenen die Gens Nostra en het Heraldisch Tijdschrift digitaal ontvangen blijft de contributie € 36 
per jaar. De contributieverhoging wordt nodig geacht door de prijsverhogingen van de afgelopen jaren en ook 
om de digitalisering van de familieadvertenties in hoog tempo te kunnen voortzetten. Wij zien de noodzaak 
van de verhoging in en zijn van plan daarmee in te stemmen. 
 
Verder wordt er overlegd over de financiën van de NGV in de toekomst; de vereniging kampt met een dalend 
aantal leden en moet daarom keuzes maken over de verdeling van de gelden. Wij zetten een in op een 
redelijke verdeling tussen de afdelingen (die bijeenkomsten organiseren en afdelingsbladen uitgeven) en de 
landelijke organisatie (die o.a. voor de digitale toegang tot verschillende bronnen en voor ons blad Gens 
Nostra moet zorgen). Tenslotte zullen wij bepleiten dat er voldoende geld beschikbaar is om het werven van 
nieuwe leden te ondersteunen.  
 
 
Het bestuur NGV afdeling Utrecht 


