Databank GIN
Joan Abel Hoppe Stichting / Genealogisch Instituut, Nijmegen (GIN)
Elzenkamp 5A, 6573 XT Beek/Ubbergen. Tel. 024-684.2857 (van 12 tot 21 h)
Bankrekening 4459 166 t.n.v. Hoppe Stichting, Beek/Ubbergen
E-mail: rhoppe@genealogie-gin.nl
www.genealogie-gin.nl
U kunt meehelpen aan de uitbreiding van de databank:
• Door een gift aan ons Instituut, dat door de belastingdienst is aangemerkt als een ANBI.
•

Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw gift is daarom aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Door gegevens betreffende uw familie aan te vragen, die dan hierin kunnen worden
ingevoerd. De kosten zijn € 5 per persoon.
In principe kunnen openbare gegevens worden geleverd uit heel Nederland, de Antillen,
Nederlandsch-Indië en andere vm. Nederlandse koloniën.
Gegevens betreffende overleden personen zijn openbaar.
Levende personen zijn alleen te zien op hun verzoek, met hun toestemming of als zij voorkomen
in de genealogische literatuur, zoals Nederland's Adelsboek, Nederland's Patriciaat.
Naam aanvrager:
Geboorteplaats:

Geboortedatum:

E-mail adres:

Woonplaats:

ߐ
ߐ
ߐ
ߐ

Verwijder s.v.p. mijn gegevens en die van mijn minderjarige kinderen.
In plaats van deze gegevens komt op het scherm te staan: 'Levend'.
Wilt u meer weten over een persoon in de databank (kosten € 5), hebt u aanvullingen
hierop of een vraag, neem dan contact op via het vak in de databank 'suggestie'.
Ik wil graag gegevens van mijn familie toe laten voegen aan het databestand.
Ik stel hiervoor beschikbaar: € ........ (veelvoud van € 5 per persoon). Gewenst wordt een:
Kwartierstaat 19e en 20e eeuw.
Een kwartierstaat bevat de gegevens betreffende de probanden (degenen van wie men uitgaat) en alle directe
voorouders van vaders- en moederskant, inclusief hun andere huwelijkspartners.

ߐ

Kosten: 4 generaties (14 voorouders) € 100; 5 generaties (30 voorouders) € 200.
Stamreeks 18e, 19e en 20e eeuw. Kosten € 5 per persoon.

Een stamreeks bevat gegevens betreffende de probanden, ouders, grootouders, overgrootouders enz.:

ߐ Van vaderskant: vader van vader van vader van vader enz. met hun partners
ߐ Van moederskant: moeder van moeder van moeder van moeder enz. met partners
Begin de gegevens met: mijn kleinkinderen – mijn kinderen – mijzelf – mijn vader – mijn
moeder – ander persoon. Zijn/haar gegevens zijn:
1 Familienaam:

Evt. predikaat en/of titel:

Volledige voornamen:
Roepnaam:

Evt. onderscheidingen:

Geboorteplaats:

Geboortedatum:

Overlijdensplaats:

Overlijdensdatum:

2 Familienaam:

Evt. predikaat en/of titel:

Volledige voornamen:
Roepnaam:

Evt. onderscheidingen:

Geboorteplaats:

Geboortedatum:

Overlijdensplaats:

Overlijdensdatum:

