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OP ZOEK NAAR UW
VELUWSE VOOROUDERS

?

WORD LID VAN DE VERENIGING VELUWSE GESLACHTEN

VERENIGING

PUBLICATIES

VOORDELEN LIDMAATSCHAP

Al sinds 1975 is de Vereniging Veluwse Geslachten
(VVG) actief. Bij ons kunt u op zoek naar uw Veluwse
voorouders. Eind 2013 heeft de vereniging circa 650
leden, in binnen- en buitenland.

Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment
ingaan en kost - als u in Nederland woont - €25 per
jaar. Overige prijzen; zie onze website.

TIJDSCHRIFT

De VVG heeft ruim 300 publicaties uitgegeven, vooral
transcripties van Veluwse doop-, trouw-, begraaf- en
lidmatenregisters. Leden van de VVG maken deze
publicaties zelf. Voor dit vrijwilligerswerk is alle hulp
welkom. Wilt u meewerken aan een publicatie? Neem
dan contact op met het bestuur!

Vijf keer per jaar verschijnt het verenigingsblad. Hierin
publiceren leden de resultaten van hun onderzoek.

Als lid kunt u een groot deel van deze publicaties
direct inzien en doorzoeken.

Anderen vinden daarin vaak weer gegevens over
hun familie en de auteur krijgt daardoor aanvullende
gegevens terug. Het tijdschrift kan zowel op papier als
digitaal worden toegezonden.

BIBLIOTHEEK

BIJEENKOMSTEN
In oktober organiseert de VVG in Barneveld de
Veluwedag waarop leden onderling contact kunnen
leggen en informatie kunnen uitwisselen. Tijdens
deze dag wordt ook de jaarlijkse ledenvergadering
gehouden.

U kunt genealogieën en kwartierstaten van Veluwse
families vinden in de bibliotheek van de VVG.
Daarnaast is er een groot aantal boeken over de
plaatselijke en regionale geschiedenis.

Als lid krijgt u korting op prijzen van bijvoorbeeld
publicaties. Naast reeds genoemde voordelen,
zoals online toegang tot documenten, kunnen
leden ook gebruik maken van een uitgebreide
VVG-database, vragen stellen via de nieuwsbrief
en website of bij een helpdesk van regionale
deskundigen. Eigen websites kunnen worden
vermeld op de VVG-site.

Kijk voor de catalogus, het adres en de openingstijden
van de bibliotheek op onze website.
WEBSITE
Veel genealogische informatie wordt nu digitaal
aangeboden op het ledendeel van de website. Alle
jaargangen van het tijdschrift, DTB-transcripties en
een wisselende selectie documenten uit de bibliotheek
zijn online te bekijken. Kortom, u kunt ook vanuit huis
uw genealogische zoektochten ondernemen.
NIEUWSBRIEF
Meerdere malen per jaar wordt een nieuwsbrief
uitgegeven met actuele genealogische zaken.
Abonneren kan via de website.
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