UITNODIGING
01-09-2016

Geachte redactie, redacteur,
Graag nodigen wij u uit voor de persbijeenkomst van het vernieuwde online CBG|Centrum voor
familiegeschiedenis op donderdag 15 september aanstaande.
De vernieuwde website van het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis is per 1 september 2016 online.
Deze nieuwe website zal voor vele stamboomonderzoekers een welkome vernieuwing zijn. Op de
website is het niet alleen gemakkelijker onderzoek doen naar voorouders op het gebied van
stamboomgegevens, familienamen en familiewapens, maar is ook veel uitleg en hulp bij onderzoek
aanwezig.
Welke betekenis gaat schuil achter mijn achternaam? Heeft mijn familie een familiewapen? Wie waren
mijn overgrootouders? Dit zijn vragen waarvan de antwoorden gezocht kunnen worden via de
vernieuwde CBG-site. Op de website komt een schat aan informatie bijeen: zo’n 10,9 miljoen
persoonsvermeldingen in onze verzamelingen, 48.000 titelvermeldingen in de bibliotheek, ruim 100.000
wapenbeschrijvingen, 95.000 stambomen en meer dan 320.000 familienamen. Naast de collectie van
het CBG zijn ook de ruim 43 miljoen aktes en 117 miljoen persoonsvermeldingen uit WieWasWie
gelijktijdig te doorzoeken. Voorheen was deze informatie niet geclusterd te doorzoeken, maar ieder
apart op een eigen website.
Tijdens de persbijeenkomst maken we u graag wegwijs op onze nieuwe website!
Programma
Locatie: CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, Prins Willem-Alexanderhof 22 in Den Haag.
Vanaf 09.30 uur
10.00 uur
10.15 uur
10.30 uur

Ontvangst met koffie, uitreiking persmap en Gen.magazine
Welkom door Rob van Drie (plaatsvervangend directeur CBG)
Introductie door Vera Weterings (PR, Marketing en Communicatie)
Demonstratie door Hester van der Velde (coördinator website)

Tijdens de bijeenkomst is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Na afloop willen wij u ook de
mogelijkheid bieden een van onze experts te interviewen en mocht u daar behoefte aan hebben, dan
geven wij ook graag een kijkje achter de schermen. Wij hebben experts op het gebied van onderzoek,
familienamen, familiewapens, stambomen en WieWasWie. Uiteraard is het ook mogelijk meerdere
experts te spreken.
Aanmelden
Aanmelden voor de persbijeenkomst kan via communicatie@cbg.nl vóór dinsdag 13 september. Indien
u gebruik wilt maken van de interviewoptie geef dan in uw mail aan met welke expert u wilt spreken.
Ook als u een kijkje achter de schermen wenst te krijgen, verzoeken wij u dit in uw mail aan te geven.
Meer persteksten en rechten vrij beeldmateriaal kunt u downloaden van www.cbg.nl/pers. Voor vragen
kunt u ons bereiken via 070-315 0577 of communicatie@cbg.nl.
We kijken uit naar uw komst!
Hartelijke groet,
Vera Weterings
Stafmedewerker Marketing, Public Relations & Communicatie
CBG|Centrum voor familiegeschiedenis

