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In de op 12 maart 2005 gehouden bestuursvergadering van de Familiestichting
Moret zijn de volgende besluiten genomen: In de plaats van de afgetreden voorzitter Gerrit Moret uit Zwartewaal gaat, gedurende een periode van twee jaar,
Leendert Moret als zodanig functioneren. Leendert was de eerste voorzitter en
mede oprichter van de Familiestichting Moret. Deze functie gaat hij naast zijn
zeer drukke werkzaamheden als mede-eigenaar (surveys-manager) in EVH Surveys International B.V. te Rotterdam uitoefenen. Voor zijn werk reist hij over de
gehele wereld en houdt zodoende contact met zijn vroegere beroep als koopvaardijofficier en zijn liefde voor de zee. Om hem te vervangen wanneer hij buitenslands verkeert, is als vice-voorzitter benoemd Gretha Borsboom-de Bruin.
Gretha is tevens penningmeester van de Familiestichting.
Omdat het statutair aftreden wegens het bereiken van de 75 jarige leeftijd voor
de deur staat is voor secretaris Willem Moret een waardig opvolger gevonden in
de persoon van Pieter Marcus, gehuwd met Elna Moret, dochter van de Dordtse
Kolenhandelaar Willem Johannes Moret. Pieter was in zijn werkzame leven 26
jaar druk met het beroep van senior documentalist van de Centrale Documentatie
bij PCM-Uitgevers v/h Dagbladunie voor het Algemeen Dagblad en het NRCHandelsblad. Hij woont in Strijen. En hoe kan het zo mooi, hij is een hobbygenealoog, waarnaast hij ook nog tijd vindt om zijn andere hobby, de schietsport
met klein kaliber geweer, uit te oefenen. Willem blijft nog als 2 e secretaris tot
steun van Piet en om de ervaring alsmede het archief van de Familiestichting
over te dragen.
Om het bestuursaantal, na het aftreden van Cees Moret uit Nieuwegein, op peil te
houden is als bestuurslid gekozen Henk Moret uit Schiedam, zoon van Jan Moret.
Henk is administrateur en als zodanig verantwoordelijk voor de betalingen aan
buitenlandse hoteliers in de reisorganisatie TUI (Holland International-Arke). De
hobby van Henk ligt in de sport. Met name het voetbal heeft zijn hart gestolen.
Vindt men hem niet op het voetbalveld, dan zal hij voor de TV zoveel mogelijk
wedstrijden bekijken en beleven. Bij de Schiedamse Club HBSS (5e klasse) is hij
penningmeester. Verder is hij verzot op het maken van verre reizen. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk als je bij een touroperator werkt.
Verder kwam uiteraard de aanstaande Familiedag op 14 mei 2005 ter sprake.
Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden was het niet mogelijk gebruik te maken van de aanvankelijk in gedachten zijnde zaal van het CJMVGebouw te Sliedrecht. De zaal was reeds bezet door anderen.
Als klap op de vuurpijl was de rondvaartboot in de Hollandse Biesbosch vol en
moesten wij uitwijken naar een kleinere boot met maximaal 40 plaatsen.
Het vinden op korte termijn van een geschikte zaal bleek moeilijker dan verwacht. We vonden echter de Historische Vereniging Zwijndrecht bereid hun bovenzaal (max. 40 personen) in de ‘Vergulde Swaen’ ter beschikking te stellen.
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Omdat deze zaal zeer dicht bij de Waterbus is gelegen kunnen we toch met deze
Waterbus, die een aanlegplaats bij de Hollandse Biesbosch heeft, naar onze bestemming varen, zij het met een beperkt aantal deelnemers, hetgeen ons bijzonder spijt. De vaartocht met de Waterbus over een langere afstand is uiteraard
aantrekkelijk.
Aan de ingeschreven deelnemers is een bevestiging gestuurd. Mochten er nog
aanmeldingen komen dan zullen wij deze op een lijst plaatsen en wanneer geboekte deelnemers afzeggen, dan zullen de ‘nakomers’ worden benaderd om alsnog mee te gaan.
In het samenzijn in de ‘Vergulde Swaen’ zal op een projectiescherm de ontwikkelde ‘Database’ van de Familiestichting worden getoond. In deze database kunnen foto’s en andere documenten bij de betreffende personen worden ingevoegd.
Het zou dan ook leuk zijn als een ieder deze zaken meebrengt of opstuurt. (ze
worden na het scannen weer geretourneerd). Wanneer deze zaken in de database zijn opgenomen en is voldaan aan de eisen die de Wet op de Privacy stelt, ligt
het in de bedoeling om een Cd-rom te koop aan te bieden, die een aanvulling is
op het tweede deel van ons Familieboek ‘Vier Eeuwen Moret in Nederland’.
WM.
Mag ik mij even voorstellen?
In het bestuur is afgesproken dat nieuwe bestuursleden zich in de Nieuwsbrief
zouden voorstellen. Hier is de eerste nieuwe (al vanaf 2003!):
Mijn naam is Gretha Borsboom-de Bruin. Ik ben een dochter van Pleuntje Moret, geboren te Strijen op 8 juni 1919. Ik ben gehuwd; heb een zoon en een
dochter en woon in Schiedam. Ik ben werkzaam als notarisklerk op een notariskantoor in Schiedam. Mijn werkzaamheden omvatten thans: het voorbereiden,
completeren van dossiers en het uitnodigen van cliënten, die een nieuwbouwwoning aankopen (opmaken van akten van uitgifte, akte van erfdienstbaarheid,
splitsingsakte, leveringsakte, hypotheekakte, nota’s e.d.). Ik heb eveneens de
gelegenheid gehad om alle werkzaamheden van een notariskantoor te verrichten.
Mijn man is zelfstandig ondernemer. Mijn hobby’s zijn: lezen (alles, behoudens
science fiction); kruiswoord/doorloper puzzels maken, puzzels uitleggen en
handwerken. Ook reizen doe ik graag. Frankrijk is het voorkeurland. De voorvaderen van mijn man komen uit Frankrijk.
Hoe ben ik er toe gekomen om in het bestuur van de stichting zitting te nemen:
Allereerst ben ik geïnteresseerd in zowel genealogie als geschiedenis. Ook ben ik
graag bezig voor andere mensen. De familiestichting heeft dus alles in huis. Ik
heb mij gemeld bij Willem Moret na een oproep in de Nieuwsbrief en zit sinds
2003 in het bestuur als penningmeester.
Nu weet u wellicht iets meer van degene die thans de penningen beheert van de
familiestichting.
Familiestichting Moret, Nieuwsbrief 23, april 2005
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Wilt u haar oogjes zien twinkelen?
Laat dan de telefoon even rinkelen.
Peter, Angelien en Michelle van Dijk
Venlo-Blerick
Tabel 1A, p 182. Stamboom XIIe-2, p. 254.
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Getrouwd op 22 oktober 2004: Ina Moret en Arie Liefaard
Geboren op 10 januari 2005 Rens Moret.
NAKOMELINGEN VAN DIRK MORET (1923-), SCHIPPER

TABEL 8C

GEHUWD TE OUDE TONGE IN 1955 MET FRANCINA JANNETJE KANTERS (1930-)

Aren

Martijntje

schipper

Adriaan

Dirk

schipper

machinebouwkundige

1957-

1960-

1964-

1970-

x (1) 1977

x (1) 1980

x-

x-

Carolien

Herman

Lammy

Ingrid

Lankhorst

Van Hemert

Berendina Pastoor

Allaart

1968-

-

-

-

x (2) 1988

x (2) 1988

Suzanna

Ronald Remy

Jacoba Allaart
1972-

Wijnant
1963x (3)
Arie Liefaard
-

Marcel

Rens

1988-

2005-

Tabel 8C, p. 210. Stamboom IXb0 (3 en 4), p. 320.
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Jacoba Cornelia van de Wetering-Moret is het 15e kind van de 17 kinderen van
Arie Hendrikus Moret en Martijntje van Herk.
Op de foto in het Familieboek op pagina 153 is zij het 2e kind van links.
Tabel 8A, p. 208. Stamboom IXbn, p. 320.
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Tabel 4D, p. 198. Stamboom Xt, p. 278.
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Al de weg leidt mij mijn Heiland
Wat verlangt mijn ziel dan meer.
Heden heeft de Heere uit ons midden weggenomen onze zeer
zorgzame zus, schoonzus en tante

Maaike Moret - Naaktgeboren
Sinds 26 juli 1973 weduwe van Arie Moret

In de leeftijd van 89 jaar.
J. Monster - Naaktgeboren
L. Kamp - Naaktgeboren 
T. Booi - Naaktgeboren
Neven en nichten
Dordrecht, 21 maart 2005
Correspondentieadres:
C. G. M. van Boxtel
Van Marlotstraat 54
3381 CE Giessenburg
Tabel 4F, p. 202. Stamboom IXx, p. 293.
Van haar zoon Johannes David Moret ontvingen wij het volgende overlijdensbericht van een geëmigreerde Moret-echtgenote. Zie pagina 10 van het Familieboek.

Zie tabel 15B, p. 229. Stamboom Xea, p. 390.
pagina 8

Familiestichting Moret, Nieuwsbrief 23, april 2005

TWAALFJARIGE MARY ANN MORET WINT
WERELDTITEL LINE-DANCEN IN AMERIKA

Rotterdam is een nieuwe wereldkampioen rijker: Mary Ann Moret (12). Ruim een
week geleden sloot ze de Country Western Dance Championships in Nashville,
Amerika, winnend af. Eerder al werd Mary Ann gekroond tot Nederlands-, Benelux- en Europees Kampioen. En dat terwijl ze zich nog maar anderhalf jaar serieus met line-dancing bezighoudt.
Country line-dancing kan op twee verschillende manieren beoefend worden. Bij
de meest bekende variant draaien meerdere dansers op een rij met hun hakken
en tenen. Maar bij de andere variant wordt er individueel gedanst bijvoorbeeld de
cha cha cha, de wals of 'heel funky' Mary Ann houdt zich bezig met de individuele
dansvorm: ‘Elke dans is heeft een eigen tempo met andere kleding en een ander
gevoel’, vertelt telt de wereldkampioene. ‘Zo draag ik bij de cha cha cha een lange rok en bij het 'funky' dansen een spijkerbroek. In mijn haar maak ik dan pijpenkrullen.’ De zus van Mary Ann, Priscilla (14), doet ook aan country- linedancing. Zij behaalde de negende plaats.
Voor het wereldkampioenschap country line-dancing reisden Mary Ann en Priscilla
af naar Nashville, Amerika. ‘Het was voor mij allemaal heel spannend", zegt Mary
Ann. ‘Ik vloog voor de eerste keer en was nog nooit in Amerika geweest. We sliepen in een hotel met drieduizend kamers en daar werden de kampioenschappen
Familiestichting Moret, Nieuwsbrief 23, april 2005
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ook gehouden. Verder zijn we naar een enorm groot winkelcentrum geweest en
hebben we ontbeten in een restaurant met alleen maar hamburgers.’
Ook de competitie deed Mary Ann veel. ‘Eerlijk gezegd was ik heel nerveus. Maar
gelukkig mocht ik snel dansen en dan vergeet je alles. Verder had ik een hoop lol
met de andere kinderen.’ Uiteindelijk werd Mary Ann door de jury in de categorie
‘newcomer youth-feminale’ als winnaar aangewezen.Die keuze werd ingegeven
door haar latinachtige stijl en techniek en het goed op de maat dansen. Bovendien werden Mary Ann en haar zus Priscilla derde in de categorie Choreografie
met hun zelf geschreven dans ‘Sugar Pops’. En dat onder toeziend oog van hun
familie, die alles met de videocamera vastlegde. Allemaal stiekem, ver van achter
de koffers vandaan, want normaal gesproken moet er zo’n negentig dollar worden neergelegd voor het filmen van slechts één ronde.
Lang zit Mary Ann nog niet in het danswereldje. Haar andere en tevens oudste
zus werkte drie jaar geleden in een themarestaurant country in het centrum.
Daar danste Mary Ann wel eens met het ‘hakken en tenen’ country line-dancing.
Sinds anderhalf jaar houdt ze zich echt bezig met de individuele dansvorm. Hiervoor traint ze maar liefst vier keer per week bij Danscentrum van Hattem in Culemborg. ‘Ik heb het in die korte tijd heel snel geleerd’, vertelt Mary Ann bescheiden. Ze schreeuwt het liever niet van de daken. Zo wilde haar school een feest
organiseren, maar dat wilde Mary Ann niet. ‘Ze mogen het best weten, hoor,
maar meer niet. Anders rent iedereen meteen op me af om me te feliciteren en
dat wil ik niet.’
Later wil Mary Ann graag danslerares worden en haar eigen dansschool beginnen.
Daarom zou ze na de basisschool graag naar de Havo voor Muziek en Dans gaan.
Of ze in februari aan de kampioenschappen voor de Benelux meedoet, is nog onzeker, omdat haar familie nog steeds een sponsor zoekt. De afspraak is dat de
zussen Mary Ann en Priscilla samen doorgaan: stopt de één, dan stopt ook de
ander. Want dansen is hun lust en leven. ‘Voor het dansen reizen we het hele
land door. We kennen nu zelfs Carlo uit de soap ‘Onderweg naar morgen.’ Hij is
dansleraar in Waalwijk’ giechelen de zusjes. Moeder Ineke vult aan: ‘Je moet die
twee eens in de supermarkt zien. Ze doen niets anders dan dansen, zelfs achter
het winkelwagentje!’
Bron: onbekend.
Uit het Rotterdams Dagblad, 19 januari 2005:
Of ze gehuild heeft? Natuurlijk heeft ze gehuild! Dikke tranen. Stromen tranen.
Maar wel met een brede lach op haar gezicht. Want welke moeder is er nou niet
trots op een wereldkampioen als dochter. ‘Dat verwacht je toch niet?’
Pas nu ze weer thuis is in IJsselmonde, begint Ineke Moret te geloven dat het allemaal waar is. Dat haar 12-jarige dochter Mary Ann écht de hoofdprijs heeft gewonnen op de wereldkampioenschappen line-dancen in de bakermat van de
country en western, Nashville USA.
Mary Ann ligt met jetlag in bed, maar haar moeder Ineke zit nog vol emoties en
wil haar verhaal dolgraag kwijt. Ze vindt het een ‘formidabele prestatie’ van haar
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dochter, zegt ze. ‘Want je moet het op de Worlds opnemen tegen dansers die
voor het merendeel uit Engeland en Amerika komen. En daar win je als Hollandse
niet zo gauw van.’ Dat de Rotterdamse toch de wereldtitel in de wacht sleepte is
des te opmerkelijker omdat Mary Ann pas één jaartje serieus aan dansen doet.
Aan de andere kant: ze was al kampioen van Nederland, de Benelux en Europa.
En ze heeft het talent van niemand vreemd. Ook haar 14-jarig zusje Priscilla behoort tot de line-dance-top. Net als haar oudste zus Patricia (22), die de kunst
leerde als serveerster in het Rotterdamse country-café Lucky Bar. Misschien valt
die passie in de familie voor dansen wel terug te voeren op de optredens die Ineke Moret in haar jeugd verzorgde bij de dansgroep Olele. Dat gezelschap was te
zien op tv en trad op bij voorname gelegenheden waar ook beroemdheden als
Prins Bernhard en de Belgische koningin Fabiola in de zaal zaten. Mary Ann, die
nu in groep 8 van de basisschool zit, staat aan het begin van een glansrijke danscarrière , hoopt haar moeder. ‘Ze is in ieder geval van plan volgend jaar de opleiding te gaan volgen van de HAVO voor dans en muziek.
Tabel 7A, p. 206. Stamboom IXat, p. 312.
tabel
7A

NAKOMELINGEN VAN CORNELIS MORET (1861-1932), TIMMERMAN
GEHUWD TE ROTTERDAM IN 1885 MET ANNA DE VALK (1861-1932)

Johannes
Franciscus
timmermansknecht/
wachtsman

Willem
Petro
onderwijzer

Pieternella
Klaziena

1886-1974
x 1913
Pietje
v. d Vlerk

1888-1970
x 1922
Martina
Leezer

1889-1892

1893-

1889-

Petronella
Wilhelmina

Cornelis

Petronella
Gezina

Karel
Johannes

1894-1932
x 1922
Aleida
Agnes Johanna
Rauwendaal

1896x 1917
Willem
v. d. Vlerk

1898-1976
x (1) 1926
Catharina
Jacoba
Kerkhoven

1899-

-

1902-1949

scheepswerktuigkundige

1891x 1920
Hendrikus
Theodorus
Keller
behanger
1890-

Franciscus
Jacobus
smid/boorder
chef-vakman
Gemeente werken
1900-1983
x
Johanna
v. d. Linden

Jacobus
Lambertus
electrotechnisch
installateur

Anna
Cornelia

1902-1977
x 1929
Maria
Adriaantje
van Pelt

1904-1987
x 1930
Paulus
v. Oosterom

1903-1974

1902-

boekhouder
1897-

x (2) 1948
Dirkje Hofman
1904-1965

Johannes
Franciscus
werkman

Cornelis
Willem
verwarmingsmonteur

Martina

Willem

1916x 1942
Johanna
Buijsen

1921x 1941
Anna Hendrika
van Ballegooyen

1925x 1954
C. P.
Foehlinger

1920-

1921-

-

Priscilla
1991-

René
telefoonmonteur

John

Emi

Cornelis
verkoper

1929-1980
x 1969
M.
Ravensteijn

1929x 1958
T.
v. d. Werf

1923-1992
x 1948
Hendrika
Nieland

1932x
C.
Remkes

1931-1931

1935-1998
x 1966
Johanna Maria
v. d. Hove

1929-

-

1921-

-

Henri
1950

Marianne
1953-

Sonja
1958

theekoper

Anton Pieter
1953Technisch
installatie
monteur
x
Ineke George
1957-

Patricia
1983-

Willy

1943-

Karin Elisabeth Maria
1968-

Mirjam Johanna Maria
1969-

Mary Ann
1993-
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In de Nieuwsbrief HCC (genealogie HCC.nl)
schrijft Cees Heijstek het volgende:
Jaren geleden waarschuwden wij u voor de praktijken van Boekhandel De Heraut.
In Nederland werd de eigenaar van deze winkel al eens veroordeeld voor het verkopen van stambomen en kwartierstaten die niet aan de eisen van zorgvuldigheid
voldoen. Ik druk mij dan nog zachtzinnig uit. Alleen bleek het voor de Nederlandse justitie moeilijk om het vonnis ten uitvoer te leggen. De man wijzigde zijn tactiek en maakte sindsdien gebruik van een stichting die zijn kwalijke zaken voortzette. De stichting begon dergelijke activiteiten in België. Daar kwam men er snel
achter, dat het werk niet deugde en onlangs las ik in Dagblad het Volk van 27
november 2003 het volgende bericht:
‘Nederlander verkocht waardeloze stambomen.
ANTWERPEN - De correctionele rechtbank veroordeelde de Nederlander Wilhelmus Pince Van Der Aa tot één jaar cel en 5.000 euro boete. Als zaakvoerder van
de uitgeverij Historique in Leidschendam, organiseerde de zakenman een grootschalige oplichting met stambomen en wapenschilden. In 2001 kregen ongeveer
1,3 miljoen Vlamingen een brief in de bus met de vraag of ze niet benieuwd waren naar de geschiedkundige herkomst van hun achternaam. Een kleine 20.000
mensen tekende in. Voor 1.850 oude franken kregen de kopers een waardeloos
boekje met een blanco stamboom die ze zelf moesten invullen. Volgens de rechtbank staat de oplichting vast: de uitgeverij beloofde een gepersonaliseerd en gecertificeerd familieonderzoek. Het boekje bevatte echter ongestructureerde, algemene en onvolledige informatie uit het archief van de mormonen. De Nederlander mag de volgende vijf jaar in ons land geen eigen zaak runnen. De 829 gedupeerden die een klacht indienden, kregen een bedrag van 75 tot 100 euro.’
Een goed bericht voor diegenen die al jaren strijden en waarschuwen tegen dergelijk bedrog met genealogische gegevens.

‘Losse flodders’
Zo noemden mijn broer Jacques en ik (Alphons) de vele vondsten van Moretten
die we tegenkwamen in de loop van ons vijftig jaar zoeken naar de herkomst van
de familie.
In de Zuidelijke Nederlanden kwam de familienaam al heel vroeg voor, vanaf de
veertiende eeuw. In Luik onder andere en in Doornik, in Brugge, in Ieperen, in
Rijssel, in Duinkerken. Maar het is ons nooit gelukt, enig verband te vinden met
onze familie in Antwerpen. Het meest waarschijnlijk blijft, dat die omstreeks 1600
uit Italië is gekomen. Zie pagina 23 van het Familieboek.
Toch heeft Willem Moret, lid van de genealogiecommissie, gelijk dat hij ook in
Vlaanderen blijft zoeken naar naamgenoten. Hij stuurde ons een verslag van zijn
bevindingen, dat wij hierna verkort weergeven:
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DE GENEALOGIECOMMISSIE
Wanneer men zo zit te bladeren in de wat oudere uitgaven van het Vlaamse tijdschrift voor familiegeschiedenis van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
‘De Vlaamse Stam’ word je onwillekeurig geboeid door de naam Moret die in dat
tijdschrift zo nu en dan opduikt.
Een paar voorbeelden:
Zo lees ik dat in Brugge in 1839 de honderdjarige Rosa Moret is overleden. Elders
lees ik Petronella Vandepitte (1681-1709) dochter van een molenaar trouwt met
Pieter Moret, mulder te Lissewege. Pieter Moret trouwt voor de tweede maal met
Cecilia Bentein. Zij kregen een dochter genaamd Cecilia Moret.
Een ander voorbeeld:
In 1770 leefde in Brugge Charles Moret metselaar die trouwde met Anna Praet.
Zij kregen een zoon die zij Daniël Moret noemden. Deze was kleermaker en
trouwde in 1822 in Brugge met Joannes Cretens die kantwerkster was. Zij kregen
een dochter in 1828 die zij Barbera Moret noemden. Ook zij was kantwerkster.
De familienaam komt nog altijd bij onze Zuiderburen voor.
Hoeveel Moretten er op 31-12-1997 in België woonden toont het overzicht:
Antwerpen
17
Gent, Dendermonde, Diksmuiden, Ieper en Oostende
17
Brussel
34
Charleroi
60
Vilvoorde
7
Thuin P.Hainaut
10
Leuven
11
Luik
13
Nijvel
14
Hasselt, Maaseik, Arlon, Bastenaken, Virton
11
Brugge
9
Namen
60
Totaal dus 263 personen.
Het bovenstaande betekent in het geheel niet dat wij nu de link gevonden hebben
die naar de voorgeschiedenis leidt van onze stamvader. Echter door wat intensiever contacten te zoeken stuiten we wellicht op een Belgische Moret-genealoog,
die ons verder zou kunnen helpen. Dat er een zekere verwantschap kan bestaan
lijkt mij aannemelijk. We zullen verder zoeken.
Willem Moret
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Hebt u al een kijkje genomen op de website van de Familiestichting?
www.moret.info

Uit de vaarkrant van 21 januari 2005
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BESTUUR FAMILIESTICHTING MORET
voorzitter (1)

secretaris (2)

penningmeester (4)

L. Moret

P. Marcus

M. C. J. Borsboom-de Bruin

Vice voorzitter (4)

2 secretaris W. Moret (3)

bestuurslid (5)

bestuurslid (6)

bestuurslid (7)

A. H. Verhoef-van Herwijnen

E. N. M. Dungelmann-Moret

H. Moret

e

COMMISSIES FAMILIESTICHTING MORET
Redactiecommissie

Genealogiecommissie

Activiteitencommissie

A. L. A. Moret

Bestuurslid 1

Bestuurslid 3

H. G. L. Moret

Bestuurslid 3

Bestuurslid 5

J. W. Moret

Bestuurslid 6

Webmaster

Archiefcommissie

Verjaardagcommissie

H. G. L. Moret

Bestuurslid 2

Bestuurslid 5

Bestuurslid 3

FAMILIEBOEK 'VIER EEUWEN MORET IN NEDERLAND'
Het familieboek is nog verkrijgbaar tegen betaling vooraf van 58,80 euro plus
6,55 euro voor verpakking en portokosten op: bankrekening 50.89.10.129 ten
name van W. Moret, Zwijndrecht met vermelding van bestelling Familieboek
en uw naam en adres.

VAN DE PENNINGMEESTER
Het komt voor dat wij acceptgiro’s terug krijgen van de Postbank omdat de er
op verstrekte gegevens onvolledig of onjuist zijn. Wij kunnen dan niet achterhalen wie de donateur is die de onjuiste acceptgiro heeft verzonden. Wilt u er op
letten dat zowel uw naam, adres alsmede uw bank of gironummer duidelijk is
ingevuld. U doet er ons een groot plezier mee. Het is namelijk zo gesteld dat,
wanneer wij gedurende twee achtereenvolgende jaren geen donatie ontvangen,
wij er van uitgaan dat u geen prijs meer stelt op de ontvangst van de nieuwsbrieven en de Familiestichting niet meer wilt steunen. Dat spijt ons dan natuurlijk bijzonder.

Wilt u donateur worden van de Familiestichting?
Neem dan contact op met de secretaris van de Familiestichting.
De minimumbijdrage per jaar is  9,00.
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De Familiestichting Moret is opgericht op 8 juli 1992 en is ingeschreven in
het stichtingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken op 15 juli
1992 onder nummer S 133110.
De Statuten omvatten 21 artikelen. Het doel van de stichting is vastgelegd in
artikel 2 van de Statuten en luidt:
a. het verrichten, doen verrichten en bevorderen van genealogisch onder-

zoek, zowel in als buiten Nederland, betreffende het geslacht MORET en
het coördineren, documenteren en publiceren van de verkregen gegevens;
b. het lokaliseren, inventariseren en bekend maken van zaken die voor de
geschiedenis van het geslacht MORET van betekenis zijn;
c. het verhinderen van het verloren gaan van zaken bedoeld onder a en b;
d. de instandhouding en versterking van de banden tussen de leden van het
geslacht MORET, ook van die in het buitenland;
e. het nemen van initiatieven voor de activiteiten die een bijdrage kunnen leveren tot het gesteld onder a, b, c en d.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. te pogen boekwerken, archiefstukken en andere zaken welke van belang
worden geacht voor de geschiedenis van het geslacht MORET, in eigendom, bruikleen of anderszins te verkrijgen, alsmede te zorgen voor het
beheer, de restauratie en het onderhoud van het door haar verworvene;
b. onderzoekingen te doen instellen naar de geschiedenis van het geslacht
MORET en zo mogelijk van tijd tot tijd bijzonderheden dienaangaande te
publiceren;
c. en al datgene verder te verrichten, wat het bestuur ter bevordering van
het doel van de stichting gewenst acht.
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