STICHTING FAF

JAARVERSLAG 2018

A. BESTUUR
Het bestuur kwam op 6 februari, 22 mei, 11 september, 13 november (extra)
en 12 december in vergadering bijeen. De heer L. de Vries werd herbenoemd
voor een volgende termijn. De heren Y. Brouwers en J. Salverda hebben zich
bereid verklaard nog een termijn aan te blijven.
Ultimo 2018 was het bestuur als volgt samengesteld:

Mw. W.Chr. Vroegindeweij, voorzitter
B.D. van der Meulen, secretaris
Y. Brouwers, penningmeester
L. de Vries, bestuurslid
J. Salverda, bestuurslid
P. Nieuwland, bestuurslid
Tj. Tigchelaar, bureaucoördinator
R.W. Steensma, adviseur

Benoemd
2013
2007
1995
2010
2011
2013
2005
2016

Herben.
2017
2016
2019
2018
2019
2017

Aftredend
2021
2020
2023
2022
2023
2021

Het FAF bestuur op 12 februari 2019 in depot 4 van Tresoar: Y. Brouwers, L. de Vries, J. Salverda,
Mw. W.Chr. Vroegindeweij, Tj. Tigchelaar, R.W. Steensma, B.D. van der Meulen en P. Nieuwland.
Foto Tresoar Haye Bijlstra.
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FINANCIËN
Het financiële overzicht over 2018 is opgenomen in bijlage 2.
B. BUREAU FAF
In het afgelopen jaar waren 20 vrijwilligers actief voor de stichting, 7 minder
dan in het voorafgaande jaar. De daling van het aantal actieve medewerkers
van de stichting blijft reden tot zorg. Elk jaar vallen vrijwilligers weg, terwijl het
ontbreekt aan nieuwe aanwas. In positieve zin heeft dit te maken met het feit,
dat er diverse andere mogelijkheden zijn om zich als vrijwilliger in te zetten,
bijvoorbeeld rechtstreeks bij de archieven of in de vorm van allerlei projecten
op afstand en crowdsourcing, bijvoorbeeld via Vele Handen / Fryske Hannen.
Er liggen nog maar weinig projecten bij ons “op de plank” die zonder expertise
en goede begeleiding kunnen worden aangepakt.
De bureaubezetting was gedurende het afgelopen jaar voldoende.
C. LOPENDE PROJECTEN
DIACONIE REKENINGBOEKEN
De diaconierekeningboeken van de kerkelijke gemeente Grouw, Nederlands
Hervormd zowel als Doopgezind, zijn aan Alle Friezen toegevoegd, circa 665
personen in 350 aktes, toch weer een redelijk arbeidsintensieve klus.
Personele aanvulling voor dit project blijft van harte welkom.
DIGITALISERING NEDERGERECHTEN
Dit project is in het verslagjaar gestopt. Het nedergerechtsarchief is inmiddels
geheel gedigitaliseerd in het kader van het Deltaplan Digitalisering Cultureel
Erfgoed (DDCE). Publicatie hiervan is in de loop van 2019 te verwachten.
LIDMATENREGISTERS
In het afgelopen jaar zijn wegens andere prioriteiten nauwelijks activiteiten
ontplooid op het gebied van de lidmatenregisters. Wanneer de gelegenheid
zich voordoet zullen deze activiteiten weer worden opgepakt.
NEDERGERECHTEN
In het verslagjaar zijn de indices op de autorisatieboeken Hennaarderadeel,
612 aktes met 1.853 personen, en Leeuwarderadeel, 457 aktes met 2.500
personen, aan Alle Friezen toegevoegd.
Van Wymbritseradeel zijn de hypotheekboeken uit de periode 1605-1629 met
2.318 aktes en 12.452 personen en de weesboeken uit de periode 1519-1614
met 1.062 aktes en 17.910 personen toegevoegd.
NOTARIËLE REPERTOIRES
In 2018 zijn 16.780 aktes van 25.374 personen ingevoerd. Inmiddels is 200
meter notarieel archief via een digitaliseringsproject van het Nationaal Archief
gedigitaliseerd en op inventarisnummer-niveau aan Alle Friezen gekoppeld.
Dit is een langlopend project, waarbij per jaar 50 meter archief gedigitaliseerd
wordt. In 2019 wordt in het kader van het Deltaplan Digitalisering Cultureel
Erfgoed begonnen aan de volgende 250 meter notarieel archief.
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ALLE FRIEZEN
De website Alle Friezen, waarop de resultaten van het werk van onze stichting
aan het publiek worden gepresenteerd, wordt geleidelijk verder ontwikkeld.
Bestuursleden van onze stichting hebben zitting in de redactieraad, die een en
ander coördineert, en die verder is samengesteld uit vertegenwoordigers van
de archieven van de provincie en gemeenten, en van Picturae, de bouwer van
de website.
Op 13 februari 2018 had een vrijwilligersmiddag plaats. De heer Tj. Tigchelaar
sprak daar over de toekomstvastheid van de huidige manier van invoeren van
genealogische data. Hierbij waren 20 personen aanwezig.
Op 3 juni 2018 werd deelgenomen aan het Famillement in Leeuwarden, mede
door de Stichting FAF georganiseerd. De inzet van CBG, Tresoar, HCL en de
diverse genealogische organisaties heeft hieraan veel bijgedragen. Onderdeel
van dit evenement was een presentatie van de website AlleFriezen.nl
Op 27 juni 2018 vond in het provinciehuis een deelnemersbijeenkomst plaats,
waar verschillende facetten aan de orde kwamen. De website heeft zijn eerste
decennium zeer succesvol doorstaan.
De redactieraad heeft behoefte aan een meer permanent statuut. In dit kader
nam de stichting deel aan overleg om tot een “governance model” te komen,
welke activiteit in 2019 zal worden voortgezet.
DANKWOORD
Het bestuur van de FAF wil de vrijwilligers en medewerkers hartelijk bedanken
voor hun aandeel in de werkzaamheden. In bijlage 4 zijn de namen en de projecten genoemd van hen die in 2018 hun medewerking verleenden. Achter de
namen is aangegeven in welk jaar de werkzaamheden zijn begonnen.
Erkentelijkheid gaat uit naar Tresoar voor de professionele ondersteuning en
voor het onderdak verlenen aan het bureau en een aantal medewerkers.
Ook de donateurs zijn voor de FAF belangrijk, hun financiële bijdrage aan de
stichting maakt het werk mede mogelijk.
Mw. W.Chr. Vroegindeweij, voorzitter
B.D. van der Meulen, secretaris
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Bijlage 1

VERGADERING MEDEWERKERS EN DONATEURS VAN 10 MAART 2018
Concept verslag van de 34e jaarlijkse bijeenkomst met medewerkers en donateurs
van de Stichting FAF / VAF gehouden op zaterdag 10 maart 2018 in Tresoar.
Aanwezig volgens de presentielijst:
Ype Brouwers (penningmeester), H. Fluitman, Maikel Galama, Hans Geestman,
John van Geffen, Tineke Hartman, Oene Heida, Inge Heslinga, Ymkje Hiddinga, Astrid Hofman, Bouwe van der Meulen (secretaris), Alice van der Meulen-van Wijk, D.
Planting, D. van Solkema, Rinse Spits, Ietje Spits-Buren, Tjerk Tigchelaar (bureaucoördinator), Luc de Vries (bestuurslid), Willy de Vries-Sutmöller,
Willemina Vroegindeweij (voorzitter).
Met kennisgeving afwezig:
J. Donker, J.M. van Doorm, Marjan Huisman, Geert Leistra, Pieter Nieuwland (bestuurslid), Co Pomstra, Piet Roubos, Jan Salverda (bestuurslid), R.W. Steensma
(adviseur), Geert van der Veer, P.F. Visser, D.A. Zeilmaker, S. Zeilmaker-van der
Rol.
1. Opening.
De voorzitter mevrouw Vroegindeweij opent de bijeenkomst met een hartelijk welkom
aan de aanwezige donateurs, medewerkers en belangstellenden, en in het bijzonder
Inge Heslinga, die vandaag zal spreken over enkele actuele onderwerpen.
Berichten van verhindering worden in het verslag opgenomen.
Mevrouw de Vries-Sutmöller, die in het afgelopen jaar haar werkzaamheden heeft
beëindigd, krijgt een bos bloemen aangeboden. Zij heeft blijkens het jaarverslag al
vanaf 1992, dus 25 jaar lang, meegewerkt aan het invoeren van notariële repertoires.
2. Jaarverslag over het jaar 2017.
De inleiding wordt besproken. De daling van het aantal medewerkers is niet gestopt.
Het verslag van de 33e jaarlijkse bijeenkomst gehouden op 11 maart 2017, bijlage 1
bij het jaarverslag 2017, levert in de vergadering geen vragen of opmerkingen op.
De financiën zijn binnen het bestuur gecontroleerd en in orde bevonden.
De heer Galama vraagt waarom de stichting zo’n vrij groot eigen vermogen heeft.
De penningmeester verklaart dat er de laatste twee á drie jaar geen grote projecten
zijn opgepakt en dat de kosten binnen de perken zijn gebleven. Een redelijk eigen
vermogen vergroot de slagkracht, als zich weer een nieuw project aandient.
Er zijn verder geen vragen over de financiën en de penningmeester wordt bedankt.
De database en website Alle Friezen is voortdurend in ontwikkeling. De statistiek in
bijlage 3 laat het belang zien van het werk van medewerkers van de Stichting FAF.
Ons aandeel in de op de website AlleFriezen getoonde informatie is groot.
Bijlage 4, medewerkers en bureau, spreekt voor zich.
De voorzitter constateert dat het jaarverslag 2017 voldoende is behandeld.
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3. Mededelingen van de archiefdiensten.
Luc de Vries spreekt over het DDCE (deltaplan digitalisering van cultureel erfgoed)
en de voortgang daarvan. Diverse genealogische bronnen zijn gedigitaliseerd, zoals
de huwelijksbijlagen, nedergerechten en 400 meter notarieel archief. Op de vraag
van Ype Brouwers welk deel van de nedergerechten bewerkt is, schat hij 60 à 70%.
4. Presentatie van Inge Heslinga.
Inge Heslinga krijgt het woord over enkele actuele onderwerpen.

Thema’s
1. Open data
2. Linked data
3. Crowdsourcing
Dit zijn ontwikkelingen waaraan Tresoar veel waarde hecht, zoals te lezen is in de laatste meerjarenbeleids- en activiteitenplannen van Tresoar. Het zijn termen die je niet elke dag tegenkomt, maar die
onlosmakelijk verbonden zijn met het vele werk dat bijvoorbeeld de Vrienden van de Archieven ook
doen. Immers, als je geen data hebt, hoe maak je dan informatie?

Waarom?
Tresoar ziet zichzelf vooral als een informatie-instelling. Ja, Tresoar heeft de functie van een archief,
een bibliotheek en heeft zelfs een museale functie. Maar wat Tresoar in de kern heeft, verzamelt en
wil verspreiden, is informatie. Soms in boekvorm, soms in de vorm van een archiefstuk, maar Tresoar
heeft vooral ook heel veel digitale informatie. De mogelijkheden daarmee zijn eindeloos: niet alleen
voor ons, maar voor de hele wereld.
Bert Looper schreef het al in het laatste meerjarenbeleidsplan: “Tresoar wordt meer en meer
een informatieorganisatie die op diverse nationale en internationale niveaus een speler is in het domein van big data, linked (open) data en digitale platforms. Daarmee maakt Tresoar Fries erfgoed
bruikbaar en zichtbaar als Europees erfgoed.”
Juist door de verbinding te zoeken met andere archieven en bedrijven, dus door virtueel collecties naast elkaar te leggen, kun je het Fries erfgoed over de hele wereld laten zien, en tegelijkertijd
nieuwe relaties ontdekken en het Fries erfgoed een wereldse context meegeven.
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Wat is Open data?
Zonder dat je het zelf in de gaten hebt, maak je nu al dagelijks gebruik van de mogelijkheden die
open data biedt. Wie kijkt niet zo nu en dan op Buienradar.nl? Die site is gemaakt met open data van
het KNMI, een overheidsinstantie.
Het KNMI verzamelt namelijk elke dag gegevens over het weer, en stelt al die data vervolgens vrij
beschikbaar. Het commerciële Buienradar (tot 2011 eigendom van The Meteo Company, nu van RTL
Nederland) heeft een toepassing bedacht voor die gratis data en biedt met een succesvolle website
inmiddels werk aan tientallen mensen. En daarmee heeft de overheid haar doel behaald: transparant
zijn én de economie stimuleren.

En wat doet Tresoar met open data?
Eigenlijk hetzelfde. Breng het maar naar buiten, zet de deuren maar open. Van AlleFriezen is het misschien al bekend: die datasets zijn te downloaden via Picturae (https://opendata.picturae.com/). De
Burgerlijke Stand is immers niet ons bezit, het is onze taak om die toegankelijk te maken voor het
publiek. Maar hetzelfde willen we ook meer en meer gaan doen met andere collecties.
Onlangs heeft Tresoar een open dataplatform gelanceerd, samen met de gemeente Leeuwarden en
de provincie Fryslân, waarop dit soort datasets staan. En iedereen, elke startup, elk bedrijf, elke onderwijsinstelling, mag daar gebruik van maken (https://friesland.dataplatform.nl/).

Wat is linked data
Linked data kun je omschrijven als een methode om data online beschikbaar te stellen, zodat die
goed vindbaar en bruikbaar is voor anderen. Dit doen we door de data te beschrijven met behulp van
internationale afspraken over hoe we de types, eigenschappen en relaties noemen. Deze formele
beschrijving wordt op internationaal niveau vastgelegd, zoals op http://schema.org. Hierdoor kunnen
we er zeker van te zijn dat we hetzelfde bedoelen als mensen aan de andere kant van de wereld.
Als wij de zin “Mata Hari is geboren in Leeuwarden” gaan interpreteren, dan hebben we het over:
- de persoon Mata Hari
- de stad Leeuwarden
en ‘het geboren zijn in’ is de relatie daartussen.
Als wij ‘Mata Hari’ en ‘Leeuwarden’ in een linked data-jasje stoppen, dan kunnen wij beide concepten extra context geven, door relaties te leggen met aanvullende informatiebronnen. De stad Leeuwarden ligt in Friesland: een bron als Wikipedia kan ons van die extra informatie voorzien. Voegen
we dus een relatie toe tussen Leeuwarden in de voorbeeldzin en Leeuwarden op Wikipedia, dan
kunnen we vervolgens concluderen dat Mata Hari is geboren in Leeuwarden, wat ook de hoofdstad is
van Friesland.
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Linked data-sausje
Een collega van de Fryske Akademy omschreef het als volgt: als je een mooi project hebt gemaakt
met Meccano, dat metalen speelgoed met die schroefjes, en je hebt ook iets moois gemaakt met
Lego: hoe verbindt je die twee projecten dan? Linked data is de saus die je daarover heen kunt gooien om de verbinding te maken. Net zoals je een Tresoar-project en een Wikipedia-project met elkaar
kunt verbinden: twee verschillende types, maar samen bieden ze je zoveel meer.
Door op deze manier je eigen data te structureren, word je dus in staat gesteld om informatie van anderen in de context op te nemen. Deze vorm van verrijken was voorheen erg ingewikkeld,
omdat de techniek daartoe nog niet in staat was. Nu is dat anders. Door gegevens van Tresoar en van
anderen met elkaar te linken en te combineren, bijvoorbeeld door geboorteplaatsen en geografische
coördinaten met elkaar te verbinden, creëer je meerwaarde in alle projecten.

Crowdsourcing
Open data en Linked data zijn interessante methodes om data beschikbaar te stellen, maar dan moet
je natuurlijk wel eerst die gegevens verzamelen. Het derde thema van deze ochtend is daarom
‘crowdsourcing’. Tresoar heeft nu anderhalf jaar de beschikking over de crowdsourcing website
www.FryskeHannen.frl en Inge Heslinga is daar de programmamanager van.
FryskeHannen is Tresoars eigen Friestalige kopie van www.VeleHanden.nl, dat bij de FAF-leden wellicht bekend is vanwege het AlleFriezen-invoer-project.

Op FryskeHannen worden gedigitaliseerde collecties ter ontsluiting aangeboden aan het grote publiek. Dat zijn collecties van Tresoar, maar ook andere (erfgoed)instanties mogen het platform gebruiken. Het doel is om op deze manier collecties doorzoekbaar te maken en ervoor te zorgen dat die
snel online komen. Om dat voor elkaar te krijgen, wordt een beroep gedaan op vrijwilligers die het
leuk vinden om met historische documenten aan de slag te gaan. Vele handen maken immers licht
werk.
Iedereen kan vanuit huis meewerken. Het is zo laagdrempelig, dat ervaring in principe niet is vereist.
Het enige dat nodig is, is passie voor het Friese verleden.
Voor het werk ‘achter de schermen’ van FryskeHannen, dus voor de controle, de begeleiding van
vrijwilligers en het oplossen van invoer-vraagstukken, is enige ervaring natuurlijk wel belangrijk.
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Projecten
Op FryskeHannen zijn nu een paar projecten gedaan, zoals het overtypen van de onderduikersadministratie van Sneek, Drachten en Leeuwarden (‘Onderduikers Online!’, zie ook
http://ondergedokeninfryslan.nl/) en het beschrijven van 25.000 Friese monumentdia’s in het project ‘Huzen en Sluzen’.
Het meest recente project was dat van Omrop Fryslân. Ruim vijftig jaar radio-archief van Omrop Fryslân is gedigitaliseerd en om daarin te kunnen zoeken, moesten de programmagegevens op
de etiketten in een zoekmachine worden gezet. Bijna honderd mensen hebben vrijwillig meegewerkt
aan het overtypen van ongeveer 5000 scans en na iets meer dan drie maanden was het klaar. Alle
gegevens zijn twee keer ingevoerd door twee willekeurige invoerders, en een controleur heeft alles
nagekeken. Elk scan wordt dus door drie verschillende mensen bekeken.
Het was een lastig project, maar de doorzetters zijn beloond: de Omrop nam persoonlijk contact op met iedereen die 500 punten of meer had behaald en die mensen kregen een goodiebag, een
paraplu of iets anders toegestuurd. De Omrop was blij met de ingevoerde gegevens, en de invoerders hadden het gevoel een belangrijke bijdrage te hebben geleverd aan de Friese geschiedenis, én
voelden zich tegelijkertijd ontzettend gewaardeerd door de Omrop. Een win-winsituatie.

De mogelijkheden van FryskeHannen
De mogelijkheden van FryskeHannen lijken eindeloos te zijn. En Tresoar wil dat graag verder onderzoeken. Want niet alleen scans zijn geschikt om te beschrijven, maar wat te denken van audio of
video-materiaal of het koppelen van gegevens? En als we niet denken vanuit het erfgoed, maar vanuit de medewerkers, wie weet wat voor doelgroepen we nog aan ons kunnen binden en wie we nog
een duwtje in de rug kunnen geven?
Communitytool
FryskeHannen is een echte ‘communitytool’: een middel om een groep mensen met dezelfde interesse bij elkaar te brengen. Mensen die elkaar van tevoren niet kenden, ontmoeten elkaar op het
forum van FryskeHannen, ze helpen elkaar en nemen contact met elkaar op. Bij het monumentenproject hebben invoerders onderling zelfs een app-groep opgericht, zodat ze elkaar berichtjes konden sturen op de telefoon. Het verbindt mensen onderling, maar het bindt ook mensen aan Tresoar
en aan de rijkdom van de Friese historie.
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Eerstvolgende project: ‘Heden is overleden…’ (Overlijdensaktes)
“Heden zijn voor ons verschenen, de getuigen, die hebben verklaard, dat hun geliefde is overleden…”
Lange ambtelijke zinnen en enkele handtekeningen ter bevestiging; het einde van iemands leven
wordt in een korte akte definitief gemaakt. Toch bevatten deze stukjes tekst een hoop informatie
over de overledene en diens gezin: waar overleed hij, wie waren de ouders, wie was de partner en de
ex-partner en wat deden ze allemaal voor hun beroep?
Van een kwart miljoen overleden Friezen hebben we die aktegegevens al op AlleFriezen.nl
staan, maar van een half miljoen Friezen nog niet. En die gegevens zijn juist zo belangrijk: daarmee
kunnen we personen virtueel aan elkaar knopen en bijvoorbeeld stamboomonderzoek een stuk makkelijker maken. Nu de techniek ons meer dan ter wille is, gaan we proberen om daarin een grote stap
te zetten. De verwachting is dat het project in mei online kan komen.
Nieuwe projecten
Tresoar zal de komende tijd op zoek gaan naar goede ideeën voor nieuwe projecten. Iedereen wordt
van harte uitgenodigd om daarover mee te denken. Dat hoeft niet per se een collectie van Tresoar te
zijn, maar het kan ook een particuliere collectie zijn, van een verzamelaar of een fanclub, of iets van
een streekmuseum of oudheidskamer. Het kunnen foto’s zijn, dia’s, aktes, posters, dagboeken, administraties, muziek, film, landkaarten…. Mogelijkheden genoeg, nu de ideeën nog!

De heer Galama is benieuwd naar de kosten van een en ander. Hoe wordt dit gefinancierd? De voorzitter dankt Inge Heslinga voor haar bijzonder heldere presentatie.
(Inge heeft de tekst voor het verslag beschikbaar gesteld, waarvoor dank)

5. en 6. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
Er zijn geen zaken meer te behandelen.
De rondvraag levert geen vragen meer op.
7. Sluiting.
De voorzitter concludeert dat de vergadering veel informatie heeft gekregen en dat
het een interessante bijeenkomst was en sluit deze.
(Dit verslag is vastgesteld in de 147e bestuursvergadering gehouden op 22 mei 2018).
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Bijlage 2
FINANCIËN

financieel overzicht 2018 (2017)
baten

lasten

140 (147) donaties
Afname vermogen

3.783,-- (3.983)
912,24 (-1.233)

‘rente’
porti
kantoorbehoeften
exploitatie divers
afschr. inventaris

,
4.695,74

149,12 ( 39)
651,92 ( 290)
34,50 ( 260)
3.695,20 (3.297)
165,-- ( 455)
,
4.695,74

balans per 1 januari 2019
spaarrekening
betaalrekening
inventaris

33.500,-- (34.500)
479,78 ( 227)
--,-- ( 165)
33.979,78

afname vermogen

912,24
33.979,78

inventaris
balanswaarde 1.1.2018
afschrijving 2019
balanswaarde 1.1.2019

vermogen 1.1.2018 34.892,02

165,-165,---,--
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Bijlage 3

Samenstelling AlleFriezen ultimo 2018

Aantal regels (niet FAF)
1%
4%

Burgerlijke Stand

27%

Bevolkingsregister
Collectie Nieuwland
Overige niet FAF
68%

Bron
Burgerlijke Stand
Bevolkingsregister
Collectie Nieuwland
Overige niet FAF

Aantal regels
6.044.414
2.378.426
127.659
320.156
8.870.655

Aantal regels (FAF)
1%
4%

3%
DTB boeken
Notarieel archief
48%

Memories van successie
Rolboeken arrondiss.
rechtbanken

44%

Overige FAF

Bron
DTB boeken
Notarieel archief
Memories van successie
Rolboeken arrondiss. rechtbanken
Overige FAF
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Aantal regels (FAF)
3.006.127
2.723.829
238.575
99.647
163.557
6.231.735

Bijlage 4
MEDEWERKERS IN 2018
Mevr. D. de Boer, Leeuwarden
De heer J. Donker, Den Helder
De heer dr. J.M. van Doorm, Ternaard
De heer H. Fluitman, Boazum
De heer J.J. Geestman, Leeuwarden

2010 diaconie rekeningboeken
2006 notariële repertoires
2007 notariële repertoires
2010 diaconie rekeningboeken
2013 indexering boeken

De heer J. van Geffen, Harlingen
De heer M. Gosliga, Oostwold (gem. Leek)
De heer O. Heida, Leeuwarden
Mevr. Y. Hiddinga, Leeuwarden
Mevr. A. Hofman, Nuenen

2004
2010
1999
2001
2008

Mevr. M. Huisman, Joure
De heer P. Nieuwland, Hurdegaryp
De heer J. Pomstra, Dronten
De heer J. Salverda, Leeuwarden
De heer J. Smink, Goutum

1992 autorisatieboeken
1983 thesaurus, lidmaten
2001 notariële repertoires
2013 indexering boeken
2016 memories van successie

De heer D. van Solkema, Drachten
De heer Tj. Tigchelaar, Veenendaal
De heer G. van der Veer, Drachten
Mevr. D. Veersma-Dijkstra, Zaandam
De heer P.F. Visser, Kollum

2001 notariële repertoires
1999 kantoorcoördinator
2001 notariële repertoires
2013 notariële repertoires
2004 notariële repertoires

coördinator notariële repertoires
hypotheekboeken Wymbr. deel
autorisatieboeken
notariële repertoires
notariële repertoires

MEDEWERKERS OP HET BUREAU IN 2018
De heer J. van Geffen, Leeuwarden (coördinatie notariële repertoires)
aanwezig op maandagmiddag en op dinsdag en vrijdag de gehele dag
De heer B.D. van der Meulen (secretariaat en controle notariële repertoires)
aanwezig op maandagmorgen en woensdagmorgen
De heer Tj. Tigchelaar, Veenendaal (bureau coördinatie)
aanwezig op dinsdag
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