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Bestuursverslag Stichting Indisch Genealogisch Erfgoed (SIGE) 
 

Algemene Informatie 
 

De stichting is op 13 juni 2019 door Rob Mostert, Roel de Neve en Ralph Ravestijn ten overstaan van 
notaris Mr. H.M.F. Neve te Leiderdorp opgericht en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder 
nummer 7492389. 

 
Het werkterrein van de stichting omvat het onderzoek naar de Europese bevolking van Nederlandsch-
Indië en meer specifiek het onderzoek naar de families en hun familienetwerken die tot 1950 aldaar waren 
gevestigd en werden gerekend tot de Europese bevolking of anderszins deel hadden aan de Europese 
samenleving of door bloedbanden met die samenleving waren verbonden. 
 
De stichting wil dienstbaar zijn aan zowel professionele onderzoekers, als mensen die onderzoek doen uit 
liefhebberij. Bovendien staat de stichting waar dat mogelijk en opportuun is open voor een goede 
samenwerking met iedereen – natuurlijke persoon of rechtspersoon – die op het werkterrein van de 
stichting actief is. 
 
De onderzoeksresultaten die op de website van de stichting worden gepubliceerd kunnen, behoudens 
door het bestuur te bepalen uitzonderingen, door iedereen worden geraadpleegd en gedownload zonder 
dat daaraan kosten zijn verbonden. Indien gegevens op onze website voor eigen publicatie worden 
overgenomen, stellen wij bronvermelding vanzelfsprekend op prijs. 
 
Governance 
 
SIGE heeft een bestuur dat op 31 december 2019 bestaat uit drie personen: 
 
Voorzitter  
drs. Rob (R.) Mostert (1949) is longarts en gepensioneerd directeur van het Astmacentrum Hornerheide 
(thans CIRO Horn) van het Universitair Medisch Centrum Maastricht. Hij heeft zowel van vaders- als 
moederszijde Indische roots. 
 
Hij verricht sinds de jaren negentig van de vorige eeuw onderzoek naar de families die voorkomen in zijn 
kwartierstaat. In de loop van de jaren is hij zich echter ook steeds meer gaan bezighouden met de 
geschiedenis en genealogie van andere Indische families. Van 2013-2018 was hij redacteur van De 
Indische Navorscher. Hij ziet het als zijn persoonlijke opdracht genealogisch onderzoekers op weg te 
helpen bij het opzetten en uitvoeren van hun familieonderzoek 
 
Secretaris 
drs. Roel (R.G.) de Neve (1949) is historicus en heeft net als Rob Mostert zowel van vaders- als 
moederszijde Indische roots. Hij publiceert sinds 1989 in de De Indische Navorscher over Europese 
families in Nederlandsch-Indië en was in de periode 2008-2018 (hoofd)redacteur van genoemde 
publicatie. 
 
Hij is auteur van de onderzoeksgids Asal Oesoel. Indische stamboom, in 2009 uitgegeven door het 
Centraal Bureau voor Genealogie als deel 6 in de reeks Voorouders van verre. Sinds 2018 is hij vrijwilliger 
bij het Indisch Familie Archief, belast met het beantwoorden van genealogische vragen. 
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Penningmeester 
drs. Ralph (R.S.) Ravestijn RA (1975) is bedrijfseconoom en registeraccountant. Zijn familieconnecties 
met Nederlandsch-Indië verlopen via vaderskant en vooral via de familie Dessauvagie. 
 
Van 2013-2018 was hij secretaris van de Indische Genealogische Vereniging. Hij is co-auteur van Een 
Engelsman op Java. Francis Ord Marshall en zijn voor- en nageslacht. Deze publicatie verscheen in 2019 
als deel 1 in serie Monografieën van de Indische Genealogische Vereniging. Naast het genealogisch 
onderzoek dat op de traditionele manier wordt verricht, heeft hij zich vooral ook verdiept in de 
mogelijkheiden die de genetische genealogie biedt 
 
Bestuur 
De taken van het bestuur zijn de opstelling en uitvoering van het beleid en de vertegenwoordiging van de 
stichting.  
 
Financiële ontwikkeling in 2019 
In 2019 was de focus van SIGE gericht op het oprichten van de stichting en het ontwikkelen van een 
website. Door bijdragen van de bestuursleden en een gift is dit gerealiseerd en is een positief resultaat 
behaald van € 145.  
 
Resultaatbestemming 
Van het positief resultaat is € 145 toegevoegd aan algemene reserve.  
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Jaarrekening 
  



6 
 

1. Balans per 31 december 2019 
(na resultaatbestemming) 

 
 

ACTIVA      
 31 

december 
2019  

  

       €     €  

 1.1   Vlottende activa          

   Nog te ontvangen bijdragen    
               
493  

    

          
                    
493  

            

 1.2   Liquide middelen        
                    
123  

            

          
                    
616  

            

            

 PASSIVA          

            

 1.3   Eigen vermogen          

            

   Algemene reserve    
               
145  

    

          
                    
145  

            

            

 1.4   Kortlopende schulden          

   Verplichtingen aan bestuursleden    
               
443  

    

   Nog te betalen bankkosten    
                 
28  

    

          
                    
471  

            

          
                    
616  
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2. Staat van baten en lasten 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Realisatie

2019

€

BATEN

2.1 Bijdrage bestuursleden 1.776                     

2.2 Gift 100                        

1.876                     

LASTEN

Materiële kosten

2.3 Notariskosten oprichting 295                        

2.4 Kamer van koophandel 57                          

2.5 Ontwikkelen website en hosting 1.331                     

2.6 Bankkosten 48                          

1.731                     

RESULTAAT 145                        

Bestemming van het resultaat:

Algemene reserve 145                        

145                        
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3. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 
 

            

Algemene waarderingsgrondslagen         

            

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met zelf verkozen grondslagen die hier na nader zijn uitgewerkt. 

Activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale waarde, tenzij in deze toelichting anders wordt vermeld. 

            

Vergelijkende cijfers           

Voor de vergelijkende cijfers wordt gebruik gemaakt van de cijfers van het voorgaande boekjaar.   

Indien de vergelijkende cijfers voor verduidelijking worden geherrubriceerd dan wordt dit in de toelichting  

opgenomen.           

            

Schattingen           

Bij het opstellen van de jaarrekening worden overeenkomstig algemeen aanvaarde grondslagen bepaalde  

schattingen en veronderstellingen gedaan die mede bepalend zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 

bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. De schattingen en onderliggende 

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de 

periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

            

Grondslagen voor de waardering van activa en passia       

            

            

Debiteuren en overige vorderingen         

De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor 

mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden 

bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.     

            

Liquide middelen           

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.      

            

            

Kortlopende schulden           

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en  

vervolgens gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de aflossingen.   

            

Grondslagen voor de resultaatbepaling         

            

Algemeen           

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het  

verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde  

waarderingsgrondslagen.           

Resultaten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking  

genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.       

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. 
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Omzet           

Onder omzet (subsidies of overige baten) wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende 

diensten. De omzet wordt genomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van  

deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.       

 

Toelichting op de balans per 31 december 2019 
 
 

 
 

  

ACTIVA

31-12-2019

1.1 Vlottende activa

Nog te ontvangen bijdragen 493              

De nog te ontvangen bijdragen, zijn bijdragen die de stichting nog moet ontvangen van bestuursleden voor 

gemaakte kosten in 2019

1.2 Liquide middelen

Banksaldo 123              

Betreft het saldo op de bankrekening bij de Triodosbank

PASSIVA 31-12-2019

1.3 Eigen vermogen

Algemene reserve 145              

1.4 Kortlopende schulden

Verplichtingen aan bestuursleden 443              

Nog te betalen bankkosten 28                

De verplichting aan bestuursleden betreft het vooruitbetaalde bedrag voor de website door een bestuurslid.

De nog te betalen bankkosten zijn de kosten met betrekking tot 2019 die op 1 januari 2020 zijn betaald.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Realisatie 2019

BATEN €

2.1 Bijdrage bestuursleden 1.776              

2.2 Gift 100                 

De bestuursleden hebben een bijdrage geleverd aan de initiële kosten voor oprichting van de stichting en de 

ontwikkeling van de website.

LASTEN

Materiële kosten

2.3 Notariskosten oprichting 295                 

2.4 Kamer van koophandel 57                   

2.5 Ontwikkelen website en hosting 1.331              

2.6 Bankkosten 48                   

De stichting is op 13 juni 2019 door Rob Mostert, Roel de Neve en Ralph Ravestijn ten overstaan van notaris Mr. H.M.F. Neve te Leiderdorp

opgericht.

De hiermee samenhangende kosten inclusief inschrijvingskosten bij de kamer van koophandel zijn in 2019 gemaakt.

Om genealogische activiteiten van de stichting onder de aandacht van het publiek te brengen is een website ontwikkeld

door een professionele websiteontwikkelaar.

 Bestemming van het resultaat 2019

Het resultaat over het boekjaar 2019 wordt conform de statuten van Stichting Indisch Genealogisch Erfgoed

als volgt verwerkt

Algemene reserve 145                 

Saldo resultaat 2019 145                 
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Overige gegevens 
 

Vaststelling 
Het bestuur van stichting Indisch Genealogisch Erfgoed heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld op 10 april 
2020 
 
 
Ondertekening jaarrekening 2019 
 
Den Haag 10 april 2020 
 
Secretaris 
Origineel getekend door:  
Drs. R.G. de Neve 
 
 
Penningmeester 
Origineel getekend door: 
Drs. R.S. Ravestijn RA 
 
De voorzitter drs. R. Mostert is op 9 april 2020 overleden en was daarom niet in de gelegenheid de 
jaarrekening te ondertekenen.  


