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Wereldwijd onderzoek naar de familienamen
Vermeer, LosecaatVermeer, de BruinVermeer,

Vermehr en Rhemrev (achterstevoren)
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Neem voor meer informatie eens
een kijkje op onze website:

www.alweer-een-vermeer.nl

Vragen? Mail ons vrijblijvend op

bestuur@alweer-een-vermeer.nl

Publicaties.

Twee maal per jaar verschijnt ons
familiemagazine Alweer eenVermeer
met daarin de resultaten van ons
onderzoek, alsmede allerhande
artikelen en nieuwtjes.
Elk nummer bevat 52 tot 60
bladzijden inhoud op A4 formaat
en een omslag in kleurendruk.
Donateurs van onze stichting
krijgen dit blad thuisgestuurd.
Voor €17,50 per jaar kunt ook u
donateur worden. U krijgt Alweer een
Vermeer dan in de zomer en winter thuisgestuurd.

Alweer eenVermeer ligt ter inzage bij de Koninklijke
Bibliotheek onder ISSN 1386-5390, het Centraal Bureau
voor Genealogie (CBG) beiden in Den Haag, de
Nederlandse GenealogischeVereniging (NGV) teWeesp en
het Arend Datema Instituut & Historische Kring Kesteren.

In de toekomst wil de SGAV boekwerken uitgeven met
complete familiegeschiedenissen.

De genealogische overzichten van de SGAV houden het
midden tussen een genealogie (mannelijke lijn) en een
parenteel (mannelijke én vrouwelijke lijnen).
Dat wil zeggen dat van alle damesVermeer ook de kinderen
met partners worden opgenomen.
Indien er in daaropvolgende generaties weer in de familie
Vermeer wordt getrouwd, of op verzoek, is het mogelijk dat
ook verder nageslacht wordt gedocumenteerd.

Vermeerdagen.

Om de paar jaar organiseert de SGAV een dag voor belang-
stellenden.
Bezoekers kunnen dan uitgebreid kennis maken met andere
geïnteresseerden, ons bestuur, hun eigen familiegeschiedenis
en mogelijk ontmoetingen met verre verwanten.
De SGAV biedt op dergelijke dagen de mogelijkheid
meegebrachte foto’s te laten scannen.

In het verleden waren er familiedagen in Hilversum, Delft,
Arnhem enTilburg.
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Geïnteresseerd?

Wordt donateur voor € 17,50 per jaar
en krijg halfjaarlijks ons familiemagazine

Alweer eenVermeer

toegestuurd.

ING rekening 770.64.45


