FAMILIEVERENIGING VAN NAMEN
NIEUWSBRIEF 2E KWARTAAL 2006
Inleiding
Voor u ziet u de eerste nieuwsbrief van de
familievereniging Van Namen. Voorheen werden
alle nieuwsberichten aan u per e-mail verzonden
maar daar moest verandering in komen wegens
de onoverzichtelijke manier waarop de informatie
tot u kwam. Om het nieuws enigszins te
structureren heeft het bestuur daarom besloten 4
maal per jaar een nieuwsbrief uit te geven over de
ontwikkelingen binnen de vereniging en de
lopende onderzoeken.
Onderzoek
In samenwerking met de Van namen Foundation
is de vereniging actief bezig met het
stamboomonderzoek. Dit onderzoek is in 2004
gestart en werd destijds geraamd op ongeveer 3
jaar. Inmiddels hebben we zoveel informatie
boven water gekregen dat veel nader onderzoek
vereist is. Ook missen we nog steeds grote delen
van de stamboom.
Stichting & Vereniging
Ondanks enkele overeenkomsten kennen de
stichting en de vereniging duidelijk hun
verschillende doelstellingen. Belangrijkste verschil
is dat de daadwerkelijke onderzoeken en het
archief van de familie Van Namen in de stichting
zijn ondergebracht. De vereniging tracht zoveel
mogelijk familiegegevens te verzamelen en een
eerste aanspreekpunt te zijn voor mensen die op
enigerlei manier verbonden zijn met de familie. In
de toekomst zal de vereniging ook activiteiten
voor geïnteresseerden gaan opzetten.
Wapenfonds
Het doel van het wapenfonds is om het wapen
officieel te registreren bij het CBG (Centraal
Bureau voor Genealogie) in Den Haag en verder
wetenschappelijk onderzoek te doen naar de
echtheid en afkomst van het wapen. Ook de
heraldische betekenis zal verder worden
onderzocht en op papier worden gezet.

Bestellen
Stamboom Graven Van Namen
Stamboom (Oirschotse tak)
Stamboom (Drielse tak)
Stamboom België
Stamboom (Overzee)

€ 7,50*
€ 22,50*
€ 7,50*
€ 7,50*
€ 15,00*

Uw stamreeks
Uw familiedossier

€ 10,00*
€ 17,50*

A3 formaat in kleur zonder lijst € 10,00*
A4 formaat in kleur zonder lijst € 5,00*
* Prijzen zijn exclusief verzendkosten en inclusief BTW

Alle opbrengsten worden ondergebracht in het
wapenfonds.
Donaties
Voor het verrichten van verder onderzoek is de
vereniging afhankelijk van giften. U gift is fiscaal
aftrekbaar. Vraag voor meer informatie op bij het
bestuur.
Contact
Heeft u vragen/opmerkingen of suggesties dan
kunt u ons altijd mailen, bellen of een brief sturen.
Familievereniging Van Namen
Willemstraat 33
2316 CR Leiden
Van Namen Foundation
Willemstraat 33
2316 CR Leiden
Tel: +31 (0)615692834
info@vannamen.org
www.vannamen.org
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