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Vorige vergadering 
26 november 2020 

0 aanwezigen … afgelast 

Volgende samenkomst 
donderdag 25 maart 2021 

(als corona het toelaat) 
STADHUIS Genk 

Stadsplein 1 
3600 Genk 

 
Datums vergaderingen 2021 en locatie 

• zaterdag 16 januari 2021 = Nieuwjaarsreceptie voor leden… 
afgelast 

• donderdag 25 maart 2021 = USB2021 
• donderdag 27 mei 2021 
• donderdag 23 september 2021 
• donderdag 25 november 2021 

 
De gewone samenkomsten : 
telkens van 19u30 tot 22u00. 

STADHUIS van GENK, ZAAL 4. 
Vlakbij is er ruime parking (= de rode pijl) 

 
 
 

Op 27 maart 2021 zal de  
PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG 

28 jaar bestaan. 
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Woord van de voorzitter 

Beste lid 
 
De eindejaarsfeesten zijn inmiddels achter de rug, ik hoop dat iedereen er ondanks alle 
maatregelen toch maximaal van kon genieten. Het nieuwe jaar dat voorligt en de komst van 
de vaccins, geeft ons allemaal weer hoop. 
 
Voor 2021 wens ik je namens het bestuur vooral een gezond jaar waarin alles stilletjes aan 
terug in de plooi valt, en waarin we misschien binnen afzienbare tijd, of later op het jaar, 
terug kunnen genieten van onze verenigingsactiviteit.  
 
Aan de nieuwe uitgave van onze USB-stick “Genealogie uit Limburg – 2021” is alvast hard 
gewerkt, met mijn welgemeende dank ook aan alle inzenders. Een voorlopige stand van 
zaken lees je in een rubriek hieronder. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ivo Gilisen 

Maar hoe moet het verder? 

1. Vergaderingen 

Zoals je op de frontpagina kan lezen is onze agenda voor het werkjaar 2021 bekend. Onze lokalen 
werden, onder voorbehoud, gereserveerd bij de stad Genk. Of al deze geplande samenkomsten 
kunnen plaatsvinden, is uiteraard nog niet zeker! Het bestuur zal dit samenkomst per samenkomst 
verder moeten bekijken en afhankelijk van de pandemiesituatie een besluit nemen. Wij houden jullie 
uiteraard op de hoogte. 
 
Onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, die gepland was op zaterdag 16 januari 2021, kan helaas 
niet plaatsvinden. Bijeenkomsten van zulke aard zijn door de overheid nog niet toegelaten. 

2. Gratis lidgeld 

Aangezien onze leden voor het werkjaar 2020 lidgeld betaald hebben en voor dat lidgeld niets in de 
plaats gekregen hebben, behalve de nieuwjaarsreceptie, heeft het bestuur besloten dat het lidgeld 
2020 automatisch en kosteloos wordt verlengd tot en met 2021. Huidige leden moeten voor het 
werkjaar 2021 dus geen lidgeld betalen. Wij zijn van mening dat het een gepaste oplossing is in 
deze moeilijke omstandigheden waarmee wij als verenging ook worden geconfronteerd. 
Onze penningmeester Luc laat weten dat wij momenteel 107 leden hebben. 

3. USB2021 
 

Dit jaar zal de USB-stick “Genealogie uit Limburg – 2021” de 23ste uitgave worden. 
De USB2021 wordt zonder twijfel onze meest fantastische ooit. De verschijning ervan staat gepland 
voor donderdag 25 maart 2021 maar door de coronacrisis kan dit ook nog wijzigen. 
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a) Parochieregisters & Burgerlijke Stand 

Een grote sprong voorwaarts van meer dan 500.000 personen brengt het aantal personen op 
meer dan 4 miljoen. Wij ontvingen de volledige set Huwelijken Burgerlijke Stand – Limburg 
(303.145 personen) van Robert Croes, Marc Philippe, Patrick Vanoppen, en wijlen Mathieu 
Kunnen (+2020). 

b) Gedachtenisprentjes 
Het aantal gedachtenisprentjes zou de kaap van twee miljoen personen kunnen halen. 

Varia (enkele websites) 

a) Onze statuten in het Belgisch Staatsblad 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv_rech.pl?language=nl&btw=887398956%20&liste=Liste 

b) GenBronnen digitalisering 
https://www.genk.be/stamboomonderzoek 

c) Stamboomonderzoek te Genk 
https://www.genbronnen.nl/bronnen/limburg.html 
 

Luc Klaps 
 

  

PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG vzw 
http://www.pro-gen.be 
 
Maatschappelijke zetel: 
Emiel Van Dorenlaan 44 
3600 GENK 
België 
Ondernemings- en btw-nummer: BE 0887.398.956 
 
E-mail: 
ivo.gilisen@pro-gen.be (voorzitter)  
joosten.bob@pro-gen.be (ondervoorzitter) 
luc.klaps@pro-gen.be (penningmeester) 
rik.jaeken@pro-gen.be (verzendingen USB-stick) 
joseph.ory@pro-gen.be (lid) 
 
usb@pro-gen.be (alles i.v.m. onze jaarlijkse uitgave) 
 
 

Bezoek ons op het web 
http://www.pro-gen.be 
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