GENEALOGYSK WURKFERBAN
Utnûging foar de jierboekgearkomste op sneon 2 desimber 2017, de middeis om 13.30 oere yn
De Koperen Tún, Prinsentuin 1, 8911 DE Leeuwarden; boekferkeap om ien oere. Ferslach: H.
Zeinstra
wurklist
1.

Iepenjen

2.

Meidielings en ynkommen stikken

3.

Ferslagen fan
• Reisferslach Sondel 14 oktober 2017 (bylage),
• Gearkomste fan 4 novimber 2016 (bylage).

4.

Presintaasje fan Genealogysk Jierboek 2017 mei taljochtings troch de auteurs

Ø

Bouwe van der Meulen en Pieter Nieuwland - Voorouders en verwanten van Mata Hari

Ø

Lieuwe Jagersma †, Jelle de Jong, Harmen Foekema en Ype Brouwers
-

Memorie van Hoytema

Ø

Henk Zeinstra en Rudolf J. Broersma - Eenige treffelycken geslachtenswaepens

Ø

Fryske Rie foar Heraldyk - Wapenregistraasje
Nei eltse ynlieding is der gelegenheid ta neipetear

5.

Omfreegjen

6.

Sluten

data 1e helte 2018: 6 jannewaris, 3 febrewaris, 17 maart mienskiplik mei NGV afdeling Friesland,
31/3 en 3 juny Famyljement.
Fragen foar de fragenmiddei fan 3 febrewaris kinne foar 1 jannewaris 2018 digitaal stjoerd
wurde nei Gosse van der Plaats g.vanderplaats@knid.nl. Fragen wurde allinne besprutsen as de
fraachsteller foar taljochting en ûntfangst antwurden op dy datum yn’e seal is !
Oant 2 desimber,
Jabik van der Bij (skriuwer)

GENEALOGYSK WURKFERBAN

Ljouwert, 8 novimber 2017
Acht lid fan it Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy,
Jo krije as lid de útnûgings en stikken fan it Genealogysk Wurkferbân oer de post. De measte
leden krije harren ynformaasje fia de e-mail. It ferstjoeren fan de stikken mei de mail kostet it
sekretariaat fan de Fryske Akademy mar in lyts bytsje tiid.
It postferstjoeren freget minimaal in healoere per kear fan it sekretariaat foar it printsjes en
frankearjen, útsein de papier en net te ferjitten de portekosten. It bestjoer is ek noch minimaal in
oere per kear besteld mei it yn’e slûven stopjen en it adresetikketten plakken. Bytiden moatte hja
apart nei Ljouwert komme om dit karwei te dwaan.
Dêrom freegje wy jo, as jo in e-mailadres ha, dit as it heal kin oan ús sekretaresse frou Adriana
Kaspers, e-mail akaspers@fryske-akademy troch te jaan.
As der noch fragen binne oer dit fersyk, kinne jo my maile of belje.
Yn’t foar tige tank foar jo meiwurking !
Mei freonlike groetnis,
Gosse van der Plaats
Foarsitter Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy.
E-mail: g.vanderplaats@knid.nl
Mobyl: 06.13788311

