Beleidsplan Stichting Geneaknowhow 2014-2016

1. Achtergrond
Stichting Geneaknowhow is de voortzetting van een persoonlijk samenwerkingsverband dat
zich vanaf 2000 op internet profileert op www.geneaknowhow.net. De portal
geneaknowhow.net heeft in de afgelopen jaren een brede waardering verworven zowel van
genealogen en amateurhistorici als van het professionele werkvlak. Uit het oogpunt van
kwaliteit en continuiteit, het kunnen benutten van nieuwere technieken en om formeel een
samenwerkingspartner te kunnen zijn voor andere instellingen op haar werkterrein, is het
personele verband per 27 augustus 2009 omgezet in een juridisch verband. Op die dag werd
de oprichtingsakte van de stichting voor notaris O. Dierckxsens te Loon op Zand verleden en
werd de Stichting Geneaknowhow een feit.

2. Doel van de Stichting
De Stichting heeft ten doel: Het faciliteren van genealogisch, (streek-)historisch en
archeologisch onderzoek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst. De Stichting
tracht haar doel ondermeer te verwezenllijken door het digitaal aanbieden van of verwijzen
naar bronnen en kennis, het ontwikkelen, uitvoeren en ter beschikking stellen van concepten,
software, diensten, data- en beeldbanken, cursussen en dergelijke.

3. Bronnen van inkomsten voor de stichting
De portal geneaknowhow.net is strikt non-commercieel. Sinds de oprichting van de Stichting
wordt het vermogen gevormd door subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en
legaten en alle andere verkrijgingen en baten.

4. Inzet van middelen door de stichting
De Stichting zal de verworven middelen met name inzetten voor de venieuwing, uitbreiding
en de instandhouding van de ICT(internetdomein). Het gaat daarbij om hosting van de portal,
afnemen van datacommunicatiecapaciteit, aanschaf en ontwikkeling van software, inrichting
van databases e.d.

5. De activiteiten van de stichting 2014-2016
Het bestuur van de Stichting vormt samen met een aantal vaste medewerkers de groep
mensen die zorgdraagt voor de instandhouding en uitbreiding van hetgeen in de loop der
jaren is ontwikkeld. Daarnaast zijn er gelukkig veel mensen die zo nu en dan een bijdrage
leveren aan (het onderhoud van) de content op geneaknowhow.net.
De portal geneaknowhow.net bestaat op dit moment uit zeven afzonderlijke domeinen,
waarbij Digitale Bronbewerkingen Nederland en België de meeste bezoekers lokt. Samen
met Van Papier Naar Digitaal en GeneaScript richten deze onderdelen zich op (verwijzingen
naar) bewerkingen van genealogische bronnen in de Benelux. Daarnaast bevat
geneaknowhow.net nog de onderdelen FAQ Genealogie BeNeLux, Genea-Lokaal, Het
Verleden in Beeld en Regelgeving in de Nederlanden.
In de komende jaren zal de stichting zich gaan richten op:
1. het onderhouden en zo mogelijk uitbreiden van de bestaande onderdelen en het daarbij
zorgen voor voldoende vaste medewerkers om de continuïteit te garanderen;
2. het verwerven van voldoende middelen om de activiteiten van de stichting in stand te
kunnen houden;
3. het promoten van de Stichting en van het doen van genealogisch onderzoek in zijn
algemeenheid;
4. het creëren van een nieuwe ‘voordeur’ van geneaknowhow.net, van waaruit alle
onderdelen bereikbaar zijn, waar nieuw toegevoegde gegevens kunnen worden
aangeduid en waar evt. een plek is voor een geregelde posting van zaken op het gebied
van genealogisch en streekhistorisch onderzoek;
5. het aandachtig volgen van het genealogisch en historisch landschap om te bezien of
zinvolle samenwerking mogelijk is met externe initiatieven;
6. het ontwikkelen van een adequate database voor Digitale Bronbewerkingen.
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