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Tabel 4C1, pagina 194. Stamboom XIam, pagina 287.
Lila is een dochter van Willemijn Moret en Kees Hijnen.
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In herinnering van Barend Moret

De Big 4 heten ze, maar blijkbaar zijn ze toch niet groot genoeg. De vier
accountantsfirma's die de boekhoudwereld domineren KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte en Ernst &Young streven naar schaalvergroting.
Een fusie noemen ze het soms. Of een integratie. Echt een geheel waren
ze blijkbaar niet, ook al deden ze dat hun cliënten geloven. Ernst &Young
maakte maandag bekend dat 87 kantoren met 3.300 partners en 60.000
personeelsleden onder één bestuur komen. Zo denkt Ernst &Young zijn
internationaal opererende klanten beter over de grenzen heen te kunnen
bedienen en meer talenten met internationale ambities te kunnen aantrekken. Concurrenten schijnen jaloers te zijn. Van KPMG in Nederland is
dat te begrijpen. Het bestuur daarvan wilde vorig jaar graag meedoen
met de Europese fusie van Britten, Duitsers en Zwitsers. Maar meer dan
eenderde van de Nederlandse partners hield uit vrees voor verlies van
autonomie de toetreding - voorlopig - tegen. Ook Deloitte en PricewaterhouseCoopers overwegen een verdere integratie. Nu werken ze alle vier
als netwerkorganisaties van nationale maatschappen met ieder hun eigen bestuur. De reden dat ze juist nu verder integreren, is dat wetgeving
het eerder onmogelijk maakte. Want gek is het wel. Al in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw kropen de accountants massaal bij
elkaar. Soms raakten honderd jaar oude Nederlandse kantoren hun
naam kwijt; In KPMG is de K nog van het Nederlandse Kleynveld. Maar
Lybrand viel weg uit Coopers &Lybrand na de fusie met pricewaterhouse.
En Moret, naar de naamgever Barend Moret die in 1883 het eerste Nederlandse accountantskantoor stichtte, verdween in 1999 van de gevel
omdat internationaal werd besloten dat daar alleen nog maar Ernst &
Young mocht staan. Als je de accountantsbazen nu hoort over alle nieuwe mogelijkheden, lijkt het bijna alsof de Big 4 al die jaren als los zand
aan elkaar hebben gehangen. Maar accountants voelen zich, net als andere professionals als advocaten, vaak zeer wel bij nationale autonomie.
Het opgeven van de zelfstandigheid is ook bij advocatenkantoren een
heikel issue geweest en daar gaat de ontwikkeling naar één mondiale
firma stap voor stap. Waarbij er genoeg maten zijn die weggaan, omdat
ze er geen zin in hebben aangestuurd te worden vanuit Londen. Dat kan
bij de accountants ook gaan gebeuren. Partners van Ernst &Young die
zich los willen maken hoeven niet lang na te denken over een naam.
Gewoon weer de naam Moret op de gevel spijkeren.
Daan Van Lent (NRC-Handelsblad 24-04-2008).
We kregen het volgende bericht:
Beste Familiestichting Moret,
Ik heb de vrijheid genomen om over de ondernemer Barend Moret te
schrijven in Wikipedia. Mocht er extra informatie zijn die ik kan toevoegen, of er andere vragen/opmerkingen zijn, hoor ik het graag.
Vriendelijke groet, Peter Felius.
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Barend Moret
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Barend Moret (1851-1915): stamvader Ernst
& Young, grondlegger Nederlands accountantsberoep. Barend Moret (Rotterdam, 8 juni
1851 - Driebergen, 13 april 1915) was een
Nederlands ondernemer en medeoprichter van
het Bureel van Boekhouding Confidentia, het
eerste Nederlandse accountantskantoor. Hij
was daarmee stamvader van het huidige Ernst
& Young in Nederland en grondlegger van het
Nederlandse openbaar accountantsberoep.
Jeugd & carrière
Barend Moret groeide op in Rotterdam en was de zoon van Jacobus Moret (1825-1891), een blokmaker en modelmaker te Rotterdam. Het maken van blokken voor schepen en kranen voor het takelen vereiste een
nauwkeurig, zuiver werkende timmerman die goed kon rekenen met de
krachten die op de schepen en blokken inwerkten. Dit goed kunnen rekenen en de precisie erfde Barend wellicht van zijn vader. Reeds op jonge leeftijd behaalde hij het MO diploma en werd hoofdboekhouder van de
Scheepvaart Vereniging Zuid. Snel daarna kreeg hij bekendheid als docent boekhouden en examinator.
Als ondernemer
In 1883 was docent boekhouden Barend Moret één van de vijf oprichters
van het Bureel van Boekhouding Confidentia. Hiermee legde hij de basis
voor een nieuw beroep in Nederland, dat van openbaar accountant. Het
kantoor ging op 1 januari 1883 van start op een steenworp afstand van
het huidige hoofdkantoor van Ernst & Young aan de Boompjes in Rotterdam. Bij de stichting van Confidentia bleef Barend Moret op de achtergrond. Hij hield zich voornamelijk bezig met het geven van boekhoudlessen. Eind 1900 kreeg Barend Moret de leiding over het kantoor, die hij
later overdroeg op één van zijn zoons. Binnen Confidentia werkte Barend
vooral aan het uitbreiden van de door hem geliefde adviespraktijk, een
tak van sport die tot op de dag van vandaag sterk gepositioneerd is binnen het huidige Ernst & Young.
Een familie in bedrijf
Barend Moret had drie zoons waarvan er twee, te weten Jacobus Moret
(1876-1944) en Johannes Moret (1880-1945), tevens het beroep van
accountant uitoefenden. De eerste honderd jaar van opeenvolgende accountantbureaus hebben er voortdurend meerdere leden van de familie
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Moret als partner gefungeerd. In totaal waren dit acht leden uit vier generaties Moret.
Moret Ernst & Young
Het door Moret opgerichte kantoor kent een geschiedenis van vele fusies
en naamswijzigingen. Zo ging het Bureel van Boekhouding Confidentia al
snel over in het door Barend Moret geleide Eerste Nederlandsche Accountantskantoor (ENAK). Barends’ zonen Jacobus en Johannes gingen
ook het beroep van accountant uitoefenen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog gingen hun wegen uiteen en ontstond in Rotterdam het kantoor Moret & Starke en in Den Haag het kantoor Moret & De Jong. Beide bureaus
kwamen in 1964 weer bij elkaar en gingen in 1970 op in Moret & Limperg. In 1990 kwam het tot een fusie tussen Moret (lid van Arthur Young
International) en Dechesne Ernst & Whinney. Vanaf dat jaar werd de
naam gewijzigd in Moret Ernst & Young. Negen jaar lang maakte de
naam Moret nog prominent deel uit van één van de vier grootste accountantorganisaties ter wereld, tegenwoordig bekend onder de naam Ernst
& Young.
Trivia
 Barend Moret bezat het censuskiesrecht, wat duidt op zekere welstand.
 Ernst & Young is het oudste Nederlandse accountantskantoor. Op 1 januari 2008 bestond Ernst & Young Nederland 125 jaar, na de oprichting
door o.a. Barend Moret in 1883.
Externe links
 Familieboek Moret: Informatie over vier eeuwen familie Moret in Nederland
Bronnen, noten en/of referenties:
 Keetie E. Sluyterman, Moret 110 jaar, Van accountancy naar multiprofessionele dienstverlening, Rotterdam 1993
 http://www.moret.info/familieboek/accountants_moret.pdf
 L.A.V.M. Metzemaekers / A.J. van Maastrigt, Een eeuw in Balans, Rotterdam 1983
 Moret & Limperg, De balans opgemaakt, Moret & Limperg, 1983
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GIJSBERT MORET BENOEMD TOT
RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU.

BRANDWIJK – Burgemeester D. R. van der Borg van de gemeente Graafstroom reikte vrijdagochtend twaalf Koninklijke onderscheidingen uit. Hij
deed dat in de Graafstroomzaal van café De Boerenklaas te Brandwijk.
De heer Moret werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Ir. Gijsbert Egbert Moret uit Wijngaarden heeft zich lange tijd verdienstelijk ingezet voor de samenleving. Hij toont zijn inzet met name op onderwijskundig, sociaal-cultureel, sportief en politiek-bestuurlijk terrein.
Bron: De weekkrant, 29 april 2008.
Zie tabel 4 en pagina 291.
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VAN HET INTERNET GEPLUKT:
PAULINE MORET.
In de NCRV TV-uitzending ‘Het 3e testament’ van 23 augustus 2008 hebt u een interview kunnen zien met Pauline Moret. Zij is een dochter van Dick Moret, zie tabel 6 en pag.
309 van ons familieboek. Zij had net een nieuwe relatie,
toen zij tot haar schrik seropositief bleek te zijn. Dit veranderde drastisch haar leven. Op de website www.linkedin.com schrijft
Pauline, die opgeleid is aan het Amsterdam Fashion Institute, het volgende:
Ik heb geleefd, gestudeerd en gewerkt in Amsterdam, New York, Londen, Rome, Sicilië en Ibiza, meestal in organisatorisch werk op het gebied van modemanifestaties. Sinds kort ben ik mee gaan doen in Dance4Life, een non-profit organisatie gevestigd in Amsterdam, die in meer
dan 20 landen actief is in het wereldwijd opwekken van de jeugd om actief te zijn in de strijd tegen HIV/Aids. Mijn persoonlijke doel is:
 Helpen de verspreiding van HIV/Aids te stoppen door anderen voor te
lichten en te inspireren.
 Het taboe te doorbreken rondom dit de hele wereld betreffende thema,
door mijn persoonlijk verhaal te delen.
 De jeugd te motiveren om haar verantwoordelijkheid te nemen voor
het beschermen van zichzelf en anderen, door hen te vormen en voorlichting te geven.
 Mee te helpen bij het vinden van financiering om internationale projecten te steunen die gericht zijn op het ondersteunen van Aidsweeskinderen, het toegankelijk maken van behandeling, en HIV/Aids
educatie.
Madeleine Moret

Achtergrond
Ik ben in 2001 aan de UvA begonnen aan de Bachelor Politicologie, richting Internationale Betrekkingen, en heb deze in 2004 afgerond. In 2005 heb ik
zowel de Master Internationale Betrekkingen als de
Master Islam in de Moderne Wereld voltooid. Vervolgens heb ik stages gelopen bij de Verenigde Naties in New York en de Nederlandse Ambassade in
Saudi Arabie. Na het volgen van een postdoctorale
opleiding aan Instituut Clingendael heb ik een jaar
bij Shell gewerkt op het hoofdkantoor in Den Haag.
Vakken
Momenteel begeleid ik een eerstejaars werkgroep Politicologie.
Is dit de dochter van Marius Moret? (Zie tabel 6 en pagina 309).
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INGEZONDEN
Mijn naam is Sjany van Spronsen -Moret. Ik ben een zus van secretaris
Jan Moret. Sinds 20 december 2008 zijn wij woonachtig in Frankrijk in
Sérignac om precies te zijn in de LOT, ook wel Midi Pyreneeën genoemd.
We maken het super en hebben zeker geen heimwee naar Nederland.
We gingen altijd al met de caravan naar Frankrijk .We wonen hier heel
landelijk met landbouw, druivenvelden en wat bos. Het is een prachtige
streek en eigenlijk kwamen we bij toeval in deze streek.
Meestal gingen we gelijk richting Middellandse zee en dan bleven we
daar dan ook de hele vakantie, en dat was dan ook puur voor het weer.
Toen Arie (mijn man) in 2005 met de vut ging hadden we gewoon meer
tijd om andere delen van Frankrijk te bezoeken. Misschien kan je wat
bladvulling gebruiken zo ja dan wil ik wel iets opschrijven over ons vertrek uit Nederland. Alleen wij zijn geen camping of iets dergelijks begonnen, wij wonen hier puur voor mijn man: die heeft aan aandoening aan
de aansturing naar zijn spieren en hoofdzakelijk in zijn benen. En een
andere optie om naar een flat te verhuizen was niets voor ons. Daar
hadden we al 14 jaar van ons trouwen in gewoond, en mijn man is gewoon een buitenmens en ik woon ook liever in een vrij huis. Dus: dat
hebben nu.
De hartelijke groeten van ons uit Frankrijk.
Arie en Sjany van Spronsen -Moret en de hond Lady.

Zie tabel 15D, pagina 229.
Stamboom XIen, pagina 393.
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HANNEKE MORET
In het ledenblad van het CDJA ‘Interruptie’
lazen we een artikel met als kop: ‘De Mens’.
Het betreft hier Hanneke Moret, leeftijd: 19
jaar. Ik ben derdejaarsstudent bestuurskunde/overheidsmanagement aan de Haagse
Hogeschool en momenteel in mijn praktisch
jaar vier dagen per week werkzaam bij een
adviesbureau voor overheidsinstanties.
Wat doe je binnen het CDJA:
Sinds september 2007 ben ik voorzitter van
de promotiecommissie.
Sport:
Momenteel doe ik niet aan sport. Ik ben van plan om te gaan fitnessen in
‘Het Strijkijzer’ in Den Haag waar ik sinds kort woon.
Belangrijkste politieke thema:
Veiligheid, in de breedste zin van het woord.
Omschrijf je karakter eens:
Spontaan, open, sociaal, wilskrachtig en daardoor soms een beetje eigenwijs.
Christen-democratie is voor jou:
Een rechtsstaat die opereert vanuit respect, verantwoordelijkheid en
naastenliefde.
Grootste voorbeeld:
Jezus Christus, Ik zie het als een opdracht om als christen, de liefde die
Jezus heeft voor mensen uit te stralen in je doen en laten.
Republikein of Democraat?
Democraat,
Je bent minister-president, welke actie onderneem je als eerste?
Het onderwijs op hogescholen verbeteren. Zoals velen met mij, ondervind ik problemen met zowel de organisatie als de kwaliteit van het onderwijs op het Hbo.
Wat betekent God voor jou:
Wonderbare Raadsman, Machtige God. Eeuwige Vader, Vredevorst (Jesaja 9:5b).
Familiestichting Moret, Nieuwsbrief 30, oktober 2008
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Wat grijpt jouw aan?
Onrecht aan kinderen. Daar kan ik verdrietig en tegelijkertijd boos om
worden.
Welk boek heb je voor het laatst gelezen?
‘De Vliegeraar’ van Khaled Hosseini. Een aangrijpend verhaal, dat zich
afspeelt in Afghanistan in tijden van de Taliban.
Met € 1000 ga je…….
Eén van de grote Europese steden bezoeken.
Motto:
Alles heeft zijn bestemde tijd (Prediker 3).
Tabel 3A, pagina 189. Stamboom XIIz-2, pagina 269.

OP ZOEK..

Bron: Plusmagazine, oktober 2008.
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ANDREA MORET
VAN REBELS PUBER TOT
SUPERGEMOTIVEERDE
LEERKRACHT

Zojuist is groep 7 van
de Augustinusschool
in het Oude Westen
uitgegaan. Twee dametjes van een jaar
of tien staan nog bij
de wasbak; verfbordjes worden gewassen,
afgedroogd en weggezet. Niets in de klas
doet denken aan een
slagveld met verfborden en vuile kwasten.
'Ik bied veel structuur', zegt Andrea
Moret, (24) meteen.
'Misschien
ben
ik
daarin wel een beetje
ouderwets, maar de
kinderen hier hebben dat ook gewoon nodig. Deze twee zijn toevallig
heel zelfstandig. Die doen thuis veel in het huishouden. De schoolbevolking van basisschool Augustinus is een palet van nationaliteiten en in
veel gezinnen zijn problemen. Moret is daarom blij dat ze zich op de pabo uitgebreid heeft beziggehouden met zorgverbreding. 'Dat helpt mij
iedere dag om met deze kinderen om te gaan. De kinderen hebben problemen door echtscheiding en geweld en er is veel armoede. In de eerste
weken van een schooljaar verbaas je je over het gedrag van sommige
kinderen. Als je dan de achtergrond hoort, vallen de puzzelstukjes in elkaar. Ik heb de meeste stages gedaan op scholen in Rotterdam-Zuid.
Daar kwam je soortgelijke problemen tegen, maar er was een soort
volkse saamhorigheid. Hier leven de mensen meer langs elkaar heen, de
samenleving lijkt harder.
Bidden
In de klas speelt dat gelukkig niet, het is een hele hechte groep, benadrukt Moret. 'Ze maken geen onderscheid. Nu zijn we toevallig met culturen bezig en komen de verschillen naar voren. De twee meisjes die net
stonden af te wassen komen uit Kaapverdië. Ze vertelden in de klas dat
Familiestichting Moret, Nieuwsbrief 30, oktober 2008
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zij altijd moeten bidden voor het eten. Een islamitisch meisje wilde weten waarom. Er kwam uitleg over dat het beleefd was tegenover God.
Toen ik ze later bij het planten verpotten limonade gaf, schrok het islamitische meisje toen de Kaapverdische dronken zonder te bidden. Toen
legden ze uit dat je dat niet bij tussendoortjes hoeft te doen. Fantastisch
om mee te maken, ze zijn zó geïnteresseerd in elkaar.’
Havo – Mavo - Bijenkorf
Op de basisschool was Moret eigenlijk al van plan om het onderwijs in te
gaan. Toch is het voor mensen die ze van vroeger kent een hele verrassing om te horen dat ze nu een supergemotiveerde leerkracht is. 'Ik zat
op de Havo en veranderde in een rebelse puber', vertelt ze met een
grijns. 'Ik wist niet wat ik wilde en deed niets op school. Na twee keer
blijven zitten, ging ik naar de Mavo. Die heb ik op mijn sloffen gedaan:
Op zestienjarige leeftijd zit ze ineens op de Mbo-opleiding detailhandel.
'Ik stond in een keurig mantelpakje bij de Bijenkorf - vreselijk. Gelukkig
had ik een fantastische collega, een man van een jaar of vijftig. We hebben zo veel plezier gehad. Maar ik leerde ook: dit werk wil ik absoluut
niet!'
Superjaren
Moret erkent dat ze door die dwarse periode meer mensenkennis en ervaring heeft dan menig ander van haar leeftijd. 'En ik wist dat ik iets
moest gaan doen waar ik voldoening in vind: In het volwassenenonderwijs doet ze havo 4 en 5 in één jaar en vervolgens gaat ze naar de open
dag van pabo Thomas More. 'Ik werd meteen aangetrokken door de
kleinschaligheid, voelde een goede sfeer - zelfs een beetje geborgenheid.
Dus ik heb me aangemeld. Ik heb echt vier superjaren gehad. Je kreeg
de mogelijkheid je te ontwikkelen via workshops, veel lessen, échte stagebegeleiding en veel verschillende stages. Het was fantastisch - ook al
zat er af een toe en stage tussen waar ik helemaal niets mee had. Ik ben
namelijk echt iemand voor de bovenbouw en dan stond ik in groep 2.
Moest ik liedjes zingen: bij het naar binnen gaan, een boterham eten,
opruimen ... Zette ik het liedje in, zong er geen kleuter mee omdat ik de
verkeerde toonsoort te pakken had. In de bovenbouw is het zo leuk omdat je de leerlingen meer kan leren. Vertel je bijvoorbeeld bij wereldorientatie over de heksenjacht dan hoor je het steeds stiller worden, zo intens luisteren ze. Dat is geweldig:
Onderwijs is intensief
Werken in het basisonderwijs is heel intensief, merkt Moret op. 'Veel intensiever dan ik van tevoren had kunnen bedenken. Door de interesse
die de leerlingen hebben in elkaar en in de stof die je aanbiedt, ontstaat
er een hecht onderling contact. Dat merk je als je na een jaar afscheid
moet nemen van je groep. Je krijgt zo'n sterke band met de leerlingen,
dat je hen helemaal niet kwijt wil:
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Filmfanaat
Ik ben geboren en getogen in Strijen in de Hoeksche Waard. Het is een
streng, conservatief dorp. Nu woon ik in hartje Rotterdam, vlakbij het
Hofplein. Dat is absoluut een grote overgang, maar ik vind het heel erg
leuk. Natuurlijk heb ik van tevoren bedacht dat het twee kanten op kon
gaan: of helemaal niks, of ‘je van het’. Gelukkig is het dat laatste geworden. Ik zit nu middenin het grootstedelijk leven. Eerst ging ik naar
school terug naar het dorp – nu fiets ik in vijf minuten naar huis. De
rust vind ik tegenwoordig vooral thuis. Daar lees ik veel. Ik hou van
Engelse en Nederlandse literatuur en lees ook graag over psychologie.
Ik hou ook van exotisch koken en ik ben een echte filmfanaat. Daar
kan ik soms in de klas wat mee. Toen ik bij aardrijkskunde had verteld
over vulkanen, heb ik ze de film Dante’s Peak laten zien. Als je zag
hoeveel informatie ze uit de film haalden… onwijs.
Bron: ROM (Rotterdams Onderwijs Magazine), 01-08.
Zie tabel 14B, pagina 221. Stamboom XIIbj, pagina 369.
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GENEALOGIE
In de zoektocht naar Moretten werden de volgende namen gevonden:
1. Antonius de la Moret werd Peter bij de doop van Anna Donker, zij werd
RK gedoopt op woensdag 28 oktober 1626 in de Brugstraat te Breda
door vader Brussel.
2. Zo ook werd Franciscus Moret – Peter bij de RK doop op vrijdag 16 januari 1750 van Franciscus Josephus Jansen, ook in de kerk aan de
Brugstraat te Breda.
3. Dan zien we dat Guiliemus Moret de Peter wordt bij de RK doop op
zondag 28 april 1620 te Gemert (NB)
4. In Bergen op Zoom wordt op zondag 22 augustus 1632 NH gedoopt
Marie du Bois, Meter is Jacolijn Moret.
5. Sara Moret en Jan Dirrycxen zijn de ouders van Johannes Dirrycxen
die NH gedoopt wordt op woensdag 29 januari 1631 te Bergen op
Zoom.
6. Pieternelle Moret en Henrik Jansz. Mulder zijn de ouders van de op
zondag 5 januari 1676 te Woudrichem NH gedoopte Johanna Jacoba
Mulder.
7. Michel Moret is 1e getuige bij de RK doop op zondag 15 oktober 1628
te Bergen op Zoom van Daniël Garrot, zoon van Glaude Garrot en
Glaudine Vasseu.
8. Op zondag 12 oktober 1631 wordt te Bergen op Zoom NH gedoopt
Jaecques Moret, zoon van Miché Moret en Janneken van der Steene.
9. Janda Moret en Jan van der Dous worden in DTB boek 15 in Heusden
genoemd als de ouders van Jan Hendrik van der Dous.
Wie deze personen Moret zijn is moeilijk te achterhalen. Er staat niet bij
vanwaar zij afkomstig zijn. Het is louter toeval als we de link vinden. We
blijven echter zoeken en wie weet ontdekken we waar zij eerder woonden. Mocht u echter iets vinden, laat het mij dan weten. Wie weet zien
we ze ooit terug in de stamboom van onze stamvader Jaques Moret.
Willem Moret,
wmoret@planet.nl
Commissie Genealogie
Als aanvulling hierbij van Alphons Moret:
Zie voor Bergen op Zoom ons Familieboek pagina 172, 173.
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FAMILIEDAG MORET NAJAAR 2009
Het bestuur van de Familiestichting Moret heeft het voornemen om bij
voldoende belangstelling in 2009 wederom een Familiedag te organiseren.
De evenementencommissie bestaande uit de heren Ruud Pruijssers,
Henk Moret en Jan Moret nodigt u namens het bestuur uit hieraan deel
te nemen. Omtrent de locatie kunnen we nu al duidelijkheid verschaffen,
we willen de dag op en rond het buitenmuseum te Enkhuizen laten
plaatsvinden en wel op één van de volgende zaterdagen:
A. 19 september 2009
B. 26 september 2009
C. 03 oktober 2009
Wilt u deelnemen aan de familiedag, vul dan zo spoedig mogelijk het inschrijfformulier in op pagina 17 en geef alstublieft aan welke zaterdag
uw voorkeur heeft. Vanzelfsprekend kunt u zich ook inschrijven via de
website van de familiestichting www.moret.info
Bij voldoende belangstelling zullen we in het voorjaar - in de volgende
Nieuwsbrief - meer details (programma, kosten e.d.) laten weten.
Met vriendelijke groet,
De evenementencommissie.

Familiestichting Moret, Nieuwsbrief 30, oktober 2008
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KIJKJE IN ENKHUIZEN

Het Buitenmuseum

Het Zuiderzeemuseum presenteert Nederlandse kunst, cultuur en erfgoed op de grens van land en water. Tentoonstellingen en evenementen
leggen verbanden tussen de collectie en hedendaagse ontwikkelingen.
Klassieke Hollandse thema’s krijgen een verrassende benadering.

Zicht op de Willem Barentsz
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INSCHRIJFFORMULIER FAMILIEDAG 2009
Naam
Adres
Woonplaats
Postcode
Aantal personen
Voorkeursdatum

19 september 2009
26 september 2009
B
3 oktober 2009
Geen voorkeur

Ik kom in principe naar de te houden Familiedag in 2009 met het hierboven
genoemde aantal personen.
Doorhalen wat niet van toepassing is.
Inzenden aan:
Secretariaat Familiestichting Moret
de heer J. A. Moret
Bergsingel 229
3037 GG Rotterdam
Via e-mail: adrimo@hetnet.nl
Ruimte voor opmerkingen:
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BESTUUR FAMILIESTICHTING MORET
voorzitter (1)

secretaris (2)

penningmeester (3)

M. C. J. Borsboom-de Bruin

J. A. Moret

M. C. J. Borsboom-de Bruin

bestuurslid (4)

bestuurslid (5)

bestuurslid (6)

A. H. Verhoef-van Herwijnen

H. Moret

R. H. Pruijssers

COMMISSIES FAMILIESTICHTING MORET
Redactiecommissie

Genealogiecommissie

Activiteitencommissie

A. L. A. Moret

W. Moret

Bestuurslid 2

H. G. L. Moret

Bestuurslid 5

Website

Archiefcommissie

Verjaardagcommissie

www.moret.info

J. A. Moret

Bestuurslid 4

afd. Genealogie W. Moret

Het familieboek 'VIER EEUWEN MORET IN NEDERLAND’ is verkrijgbaar tegen betaling vooraf van: € 58,80 plus € 6,55 voor verpakking en
portokosten op girorekening 405520 ten name van Familiestichting Moret, Schiedam met vermelding van bestelling Familieboek en uw naam
en adres.

Wilt u donateur worden van de Familiestichting? Stuur dan het inschrijfformulier op pagina 20 ingevuld op aan de secretaris:
de heer J. A. Moret
Bergsingel
3037 GG Rotterdam

U kunt ook het formulier op onze website www.moret.info invullen.
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 41133110.
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

onderzoek, 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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INSCHRIJFFORMULIER DONATEUR

Ondergetekende wil donateur worden van de Familiestichting Moret
Graag uw gegevens hieronder invullen
Achternaam
Voorna(a)m(en) voluit
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Telefoon
Ik sta in het Familieboek in

Tabel:

Stamboom:

Pagina:

Pagina:

Ik sta niet in het Familieboek
Datum
Handtekening:
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