
 
 
 

Familievereniging van Namen 
 
De Familievereniging Van Namen werd, een jaar na de Familiestichting in 2005 opgericht. Waar de 
Familiestichting tot doel heeft om de bezittingen van de Familie Van Namen te coördineren en om de 
studie naar het Geslacht Van Namen te bevorderen is de Familievereniging bedoeld om de banden 
tussen de thans nog levende leden van de familie/naamdragers te bevorderen. 
 
Waarom een familievereniging? 
De familievereniging is opgericht om aan de behoeftes van naamdragers en aanverwanten te kunnen 
voldoen. De stichting functioneerde in toenemende mate als loket voor het verkrijgen van informatie 
en de behoefte aan een reünie/familiedag is daarnaast ook duidelijk aanwezig. Om dit in goede banen 
te leiden en familieleden ook actief te laten participeren aan onder andere het stamboomonderzoek is 
hier nu dus een apart orgaan voor opgericht. 
 
Alle informatie kan nu rechtstreeks aan de vereniging worden doorgegeven zodat deze de gegevens 
kan uitzoeken/sorteren en overdragen aan de archivaris. Ook zal de vereniging de publicatie van het 
boek waar op dit moment aan gewerkt word gedeeltelijk voor zijn rekening nemen. 
 
Op dit moment biedt de stichting: 

1. Nieuwsbrief welke minimaal 2 maal per jaar zal verschijnen 
2. Gratis toegang tot stukken uit het familiearchief 
3. Verspreiding van stamboom en familiewapen tegen gereduceerd tarief 
4. Korting op het nog te publiceren familieboek 

 
Overige ideeën zijn altijd welkom maar dit is mede afhankelijk van de bijdrage van de leden. 
 
Wie kan er lid worden? 
Iedereen die Van Namen heet of op welke wijze dan ook enige verwantschap heeft met de familie kan 
lid worden van de vereniging. Aan het lidmaatschap zijn geen verdere verplichtingen verbonden met 
uitzondering van de jaarlijks te betalen contributie. 
 
Hoe kunt u lid worden? 
 
U kunt het bijgevoegde formulier invullen, uitprinten en opsturen naar: 
 
Familievereniging Van Namen 
Willemstraat 33 
2316 CR Leiden 
Nederland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Aanmeldingsformulier 
 
Ja, ik wil graag lid worden van de familievereniging Van Namen. Mijn gegevens zijn: 
 
Naam:   
Adres:   
Postcode:  
Woonplaats:  
Land:   
 
Geslacht:  Man/vrouw 
Telefoon:  
Mobiel:  
Fax:   
e-mail:   
website:   
 
Geboortedatum:    te 
Doop datum:     te 
 
Overige gegevens: 
 

 Ik heb foto’s, knipsels, bidprentjes etc. met onze familienaam en stel deze te leen of ter 
beschikking. 

 Ik ga akkoord met publicatie van mijn familienaam op Internet. 
 Ik wil graag meewerken aan het genealogisch onderzoek. 
 Ik wil wel een artikel schrijven voor de nieuwsbrief/familieblad. 
 Ik wil wel een functie vervullen als bestuurslid. 

 

Lidmaatschap 
Per 21 maart 2005 zijn de volgende tarieven van kracht:  
 

 Jeugdlidmaatschap gratis  Voor personen tot 18 jaar 
 Lidmaatschap  €   15,-  Lidmaatschap voor 1 persoon boven de 18 jaar 
 Gezinslidmaatschap €   25,-  Lidmaatschap voor het hele gezin 
 Bedrijven/stichtingen € 120,-  Voor bedrijven, stichtingen of verenigingen 

 
Inschrijfgeld is eenmalig € 10,- ongeacht de vorm van lidmaatschap. 
 
Binnen 4 weken ontvangt u van onze secretaris een bevestiging van uw lidmaatschap waarop onder 
andere uw lidmaatschapsnummer vermeld staat. 
 
Eventuele vragen en/of opmerkingen: 
 
 
 
 
 
Handtekening   Datum   Plaats 


