
Van familiestamboom naar familiereünie 
“Hoe men zijn familiebanden kan terugvinden, behouden, verbeteren en soms 

zelfs herstellen" (een praktische ervaring). 
 

Johny Lanckriet 
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Voorafgaande opmerking  
• Uiteenzetting steunt op praktische eigen ervaring 

(geen « boekenwijsheid ») 
• Geen « evangelie » 
• Praktische richtlijnen & hints 
• 2 Familiereünies georganiseerd in België: 

• Oktober 2000 & Augustus 2010 
• 2 Familiereünies meegemaakt in America (Colorado): 

• 2003 & 2007 
• Presentatie: vooral ervaring n.a.v. de organisatie 

van de eerste familiebijeenkomst in 2000. 
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Hoe het allemaal groeide? 
• Stamboomonderzoek: gestart in April 1999 (cf. E-mail uit 

Amerika) 
• Na 1 week: gemeenschappelijke roots ontdekt (Julesburg – 

Wingene) in de 19de eeuw! 
• Nieuws werd heel snel verspreid (in België & Amerika) 
• Na enkele maanden: eerste familieleden dringen al aan op een 

« bijeenkomst » 
• 1ste Familiefeest: Oktober 2000 
• 2de Familiefeest: Agustus 2010 

Presenter
Presentation Notes
Als we kijken naar het thema van deze dag: “Familiekunde meer dan een stamboom alleen”, dan zouden we denken dat alles begint met de stamboom. Mijn ervaring leert ook dat het soms omgekeerd kan zijn. Inderdaad, ik had nl. op het eind van de jaren ‘90 een persoonlijke website en die werd ontdekt door een toen nog mij onbekende naamgenoot in Amerika. Dit gebeurde n.a.v. een studieopdracht in de middelbare school, waarbij de leerlingen hun voorouders moesten opzoeken (een onderwerp dat momenteel ook bij ons meer en meer an bod komt en gelukkig maar).Het enige wat die Lanckriet familie in Fort Collins (Colorado) nog wist, was dat de oudste generatie,in Amerika toegekomen was  in het begin van de 20ste eeuw en afkomstig was van Wingene, de gemeente waar ook mijn ouders leefden.Lang voordien was ik al geïnteresseerd in stamboomonderzoek en had ik me zelfs voorgenomen eraan te beginnen “eens ik in pensioen” zou zijn. Maar na dat eerste contact ben ik er dan maar onmiddellijk aan begonnen en met opzoekingen gestart in het Gemeentehuis van Wingene.
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Familiefeest <> Reunie (2000) 
• VEEL VRAAGTEKENS: 

 
• ? Stamboomonderzoek op dat moment (begin jaar 2000) nog te 

« jong » om te spreken van reünie (geen garantie dat iedereen 
zou « gesitueerd » zijn) 

• ? Iedere naamgenoot zeker ook niet bereikt (hoewel dit wellicht 
nooit het geval zal zijn) 

• ? Hoe toch voldoen aan verlangen in bepaalde familiekringen om 
snel een « feest » (nog geen sprake van een reünie) te houden 

• ? Niemand had ervaring met het organiseren van een 
familiereünie 

 

Presenter
Presentation Notes
Op dat moment (begin jaar 2000) stelden zich een aantal fundamentele vragen (zeker voor iemand die nog zo “groen” was  op gebied van stamboomonderzoek, laat staan op gebied van het organiseren van een reünie.��Het woord “familie-reïnie” werd dan ook angstvallig vermeden en er werd gesproken van een “familiefeest”!
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Van idee tot startsein: eerste aanpak 
• Niet proberen alles alleen te doen  vormen van een 

« stuurcomité » (later omgedoopt tot “Lanckriet-Comité”) 
• Medewerkers uit zoveel mogelijk verschillende takken kiezen 
 publiciteit slaat best aan door kennissen in de verschillende 
familietakken persoonlijk aan te spreken! 

• In ons geval: 7 à 8 “koppels” 
• 1 ste bijeenkomst: oktober 1999 
• Nadien volgden er nog 7 (enkel ter voorbereiding van dat 

eerste “familiefeest” in oktober 2000) 
• Eerste half jaar: 3 
• Tweede half jaar: 5 (op einde maandelijks) 

 

Presenter
Presentation Notes
“Lanckriet-Comité”: de band tussen die personen is ondertussen heel nauw geworden met o.a. een jaarlijkse bijeenkomst.Heel belangrijk = persoonlijk contact (alleen brief schrijven, mailen e.d. volstaat niet om een maximum aan naamgenoten “warm” te maken)
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Stuurcomité 
• Verschillende functies voorzien: 

• Voorzitter (maakt telkens een gedetailleerd verslag) 
• Schatbewaarder en secretaris 
• Actieve medewerkers kiezen met eigen, verschillende interesses of 

specialiteiten en … vooral goede ideeën! 
• Werk niet onderschatten  steeds waken dat afspraken 

nageleefd worden (dead-line’s: inschrijvingen, keuze zaal & menu) 
• Handicap: niemand had op dat moment enige ervaring met 

organiseren van familiereünie 
• Voordeel: enthousiasme was heel groot! 



Budget-raming & -controle !!!! 
• Financieel aspect niet te 

verwaarlozen (vanaf het begin 
in rekening brengen): 
• Veel geld mee gemoeid 

(zeker als er veel 
inschrijvingen komen) 

• Onkosten moeten in de 
mate van het mogelijke 
vergoed worden 
(medewerkers steken er 
sowieso al veel tijd in) 

• “Eerlijk duurt het langst” 
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Budgetraming LANCKRIET FEEST 2000 
    

Tarieven Kas 
    IN OUT Onderwerp 
t Biezemhof Volwassenen Kinderen 616.500   t Biezemhof 
Kostprijs: 800 350     Bustrip 

Inschrijving: 1000 500 19.232 Onkosten Hubert 
      25.000 Voorschot Johny 
Bustrip 500 500     Tombola 

t Biezemhof Volwassenen 450.400   12.500 Betalingen Am.aan Johny 
Kinderen 37.100     Diverse onkosten 

Kinderen zonder maaltijd 10 616.500 56.732 Totalen 

Netto kostprijs 487.500 559.768 Saldo 
    
  Aantal Inkomsten Uitgaven Saldo Opmerkingen 
t Biezemhof       
Volwassenen 563 563.000 450.400 112.600   
Kinderen 106 53.000 37.100 15.900   
          
          
Gift (Zr. Raphaël) 500   500 o.a. 1 LK-Kroniek (Johny) 
            
        
Bustrip 30/10/00       
Amerikanen 14 7.000 16.000 -9.000 Betalen in België 
Volwassenen       
Kinderen (< 12j)       
        
Onkosten Hubert         -19.232 
Postzegels 32 fr. 601   19.232 -19.232 Uitnodigingen 
            
Onkosten Cecile     -1.200 
Halsdoeken 60   1.200 -1.200 H. Mis (kinderen) 
        
        
Onkosten Johny         -29.287 
Voorschot     37.500 
Nog beschikbaar     8.213 
Lanckriet Kroniek 1   240 -240 Zr. Raphaël 
Vlaggetjes ( 95 fr.) 4   380 -380 Amerk. & Fr. 
Postzegels 17 fr. 171   2.907 -2.907 Inlichtingen & Brieven 
Postzegels 32 fr. 19   608 -608 Uitnodigingen 
Kaders 199 fr. 20   3.980 -3.980 Inkaderen pentekeningen 
Etiketten   2.970 -2.970 600 + 880 + 1100 + 390 
Droomland   902 -902 Jongste LK & Inpakmat. 
Diskettes 100   1.300 -1.300 Stamboominfo 
Ontvangst 25/10   6.000 -6.000 Duivenlokaal Zwevezele 
Zaventem (SPA) 10   600 -600 Betaald op 25/10/00 
Bustickets BRUSSEL   9.400 -9.400 Betaald op 23/10/00 
Treintickets BRUSSEL     Betaald op 30/10/00 
            
        
Diversen       
Tombola 300 30.000 30.000   
Kindertombola 120 2.400 2.400 Mirose 
Clown   10.000 -10.000 Rik reserveert 
Tent   9.000 -9.000 Rik reserveert 
Verkoop diskettes       
Verkoop copies PT       
        

    655.900 572.219 83.681   
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Publiciteit 
• Mond tot mond (via stuurcomité en gekende familieleden) 

• Verreweg de belangrijkste en meest « rendabele » vorm. 
• Krantenartikels (regionale & nationale kranten) 

• Ervaring leert wel dat men meestal ZELF de artikels moet 
schrijven en dan laten publiceren via de lokale 
correspondenten. 

• Heemkundige tijdschriften van lokale organisaties (o.a. toen 
nog VVF) 

• Lokale TV (in ons geval TV West) 
• « Loopkrant » met lokale « nieuwsjes » 
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Opzoekingen adressen familieleden 
• Kenniskring via stuurcomité 
• Telefoonboeken & Tel.Registers op Internet (Infobel) 
• Rondvraag aan familieleden (wekt tegelijkertijd de nodige 

interesse) 
• Internet: 

• In 2000: « search-engines » zoals Yahoo, Altavista, e.a. … 
• In 2010: Google, Facebook e.a. « sociale sites » 

 
•  ongeveer 700 adressen werden gevonden !! (*) 

 
(*) Oppassen: sommige databanken op Internet (bvb. Infobel) zijn erg verouderd (10% van de 

uitnodigingen werden door de post teruggestuurd wegens “adres onjuist” of “adres onbestaand”) !! 
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Uitnodigingen (*) 
• Verzorg de tekst en maak de uitnodiging aantrekkelijk 
• Wees duidelijk en eenvoudig in de uitleg (de mensen begrijpen 

soms moeilijk) 
• Verzorg de menu (volwassenen, kinderen en vergeet de 

vegetariërs niet) en hou de prijs redelijk 
• Maak een duidelijk inschrijvingsformulier en geef preciese 

instructies omtrent de inschrijving en betalingswijze 
• Vermeld duidelijk de limietdatum voor de inschrijvingen ( !!!! ). 
• Verstuur de inschrijvingen tijdig 
• Opvolging van de inschrijvingen en betalingen niet 

onderschatten (geen idee op voorhand hoeveel het er zouden 
zijn): administratie organiseren !! 
 
(*) Verstuurd per post. In 2010 eveneens via Web Site !! 
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Keuze infrastructuur 
• Verschillende opties: 

• « privé zaal » met traiteur 
• Restaurant met eigen feestmenu 
• « gemeenschapslokaal » 
• ....... 

• Belangrijke factor: aantal inschrijvingen (wij rekenden op 300 à 
400 personen, maar kozen toch een zaal met « reserve »: 
uiteindelijk waren er bijna 700 !!!!) 
 

• Probleem: bij de keuze van de infrastructuur (en dit moet zeker 
voldoende op voorhand gereserveerd worden) is dat het aantal 
aanwezigen niet ver of voorhand gekend is: 
   risicofactor !! 
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Opmaak dagprogramma (2000) 
• Voormiddag: Familiemis (bvb. 11h00) 

• Best in de gemeente waar de meeste naamgenoten nog 
wonen of waar ze oorspronelijk vandaan komen (wij kozen 
deze laatste optie: Ruiselede) 

• ‘s middags: Feestmenu (prijs niet te hoog leggen) 
• Soms moeilijk om juist evenwicht te vinden, dat aan ieders 

verwachtingen voldoet  « commentaar » volgt nadien. 
• Toespraak (mensen appreciëren dat ten zeerste als het maar 

niet te lang duurt) 
• Niet vergeten: « entertainment » (voor jong & oud) 

 
 



Scenario (2010) 
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Entertainment  
• Tombola (kan uitermate interessant zijn om de onkosten te 

dekken)  bijkomend werk voor verzamelen prijzen !! 
• Ontspanning voor de kleinsten: 

• Optreden clown (in apart deel van de zaal) 
• Sminck stand 
• Kindertombola (groot succes !!) 
• Springkasteel 

• Fotohoekje (soms kan om praktische redenen geen 
familiefoto genomen worden): vb. Gratis digitale foto voor 
iedereen (Opgepast: organisatie !!) 

• Vrij podium: weinig succes !! 
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Bijzondere attenties 
• Oudste naamgenoot 
• Oudste aanwezige 
• Jongste naamgenoot 
• Jongste aanwezige 
• Personen die op die dag verjaren 
• Familie die van het verst gekomen is (binnen- en buitenland 

afzonderlijk) 
• Speciale koppels (vb. Lanckriet-Lanckriet, jubilarissen , ....) 

 
!! Nauwkeurig en veel voorbereidingswerk nodig !! 

(om zeker niemand te vergeten) 
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Tafelindeling 
• Ideaal: op voorhand vastleggen! 
• Praktisch: soms moeilijk 

 
Wij hebben GEEN plaatsreservaties gedaan zodat iedereen zijn plaats kon 
uitkiezen, op enkele uitzonderingen na: 
• Stuurcomité 
• Buitenlanders en anderstaligen 
• Oudere personen (soms minder mobiel) 

• Pogingen werden ook gedaan om de kinderen (of families met 
kinderen) te groeperen  praktischer voor optreden van de 
Clown. 

• Ervaring leert echter dat de meesten liever zelf hun plaats 
kiezen  reserve plaats voorzien! 
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Bevestigingen inschrijvingen 
• 1 maand voor het feest: aan iedereen een bevestiging (*)  

sturen van zijn inschrijving + 
• Opfrissing & actualisatie programma 
• Juiste routebeschrijving 

• Volgnummer van dossier (één per gezin) 
 
Duidelijk vragen om dat document mee te brengen  
vereenvoudigd identificatie + versnelt uitreiking 
dossier & badge! 
 
(*) In 2000 werd dit uitsluitend per post gedaan; in 2010 zoveel mogelijk via e-mail !!! 



4 mei 2013 -- cc Westrand te Dilbeek 48ste NATIONAAL CONGRES FAMILIEKUNDE VLAANDEREN   
Een organisatie van FV regio DILBEEK vzw 

19 

Identificatie aanwezigen 
• Badge met naam en codenummer 

• Kleur van de badge  één van de 2 basistakken 
• Code  LAxx421-123456-44 (iedereen kan zichzelf 

“situeren” t.o.v. een andere) 
• Praktisch: bijgehouden in Database (Access) 
• Kleefbadges gebruikt 
• Goede organisatie nodig bij binnenkomst van de mensen in de 

zaal (6 personen nodig om te lange files aan de ingang te 
vermijden). 
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Persoonlijk dossier (één per gezin) 
• Badges 
• Familieblad met beschikbare gegevens (interssant om 

aanvullingen en eventuele correcties te krijgen) 
• Document met Lanckriet-voorouders 
• Dankbriefje 
• Maaltijdticket (volwassenen, kinderen, vegetarier’s) 
• Fiche voor gratis digitale foto 
• Nulnummer van Lanckriet Kroniek (2000) (*) 
• Document om verbeteringen/aanvullingen van de 

stamboomgegevens door te geven 
 

(*) in 2010: Overzicht van alle verschenen nummers. 
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Activiteiten: 2000 

• Tombola: (tussen hoofdschotel en dessert: groot-succes !!!!) 
principe 1 envelop = altijd prijs 
• Volwassenen (300 prijzen: was te weining !!) 
• Kinderen (100 prijzen) 

• Verkoop stamboom op papier of op diskette (CD-ROM) 
• Verkoop Lanckriet2000 copie pentkening (« logo » van 

gans het gebeuren) (*) 
• Mogelijkheid om abonnement te nemen op Lanckriet 

Kroniek (bleef tussen 2000 & 2010; sindsdien gratis 
digitaal) 

• Maken digitale foto’s + lokaal afgedrukt (veel werk) 
• Vrij podium 
(*) Momenteel nog geen wapenschild gemaakt! 
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Activiteiten: 2010 

• Tombola: (tussen hoofddchotel en dessert)  
principe 1 envelop = altijd prijs 
• Volwassenen (450 prijzen: was te veel !!) 
• Kinderen (100 prijzen) 

• Verkoop stamboom op papier of op CD-ROM. 
• Verkoop exemplaren van de Lanckriet Kroniek (jaren 

2000 tot 2010) 
• Tentoonstelling van werken door naamgenoten 

(schilderijen, naaiwerk, ...) 
• Digiatel foto’s (later nagestuurd onder digitale vorm) 
• Vrij podium. 
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Niet te vergeten !! 
• Lokale politie verwittigen: voertuigkolonne van meer dan 250 

auto’s trok tussen 12h00 en 12h30 van de kerk van Ruiselede 
naar ‘t Biezemhof in Aalter (3 km). 

• Parkingwachters voorzien om snel en goed parkeren te 
verzekeren (voldoende parking voorzien). 

• Opvang van de mensen bij aankomst + vlot uitreiken van 
badges en dossiers 

• Persoonlijk met de mensen contact nemen (niet eenvoudig als 
er bijna 700 aanwezigen zijn) 

• Opvang aan ingang voorzien bij slecht weer (tent voor de 
ingangsdeur) 
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Enkele nabeschouwingen (1) 
• Inschrijvingsgedrag van de mensen: 

 
• Uitnodigingen verstuurd op 26/05/2000 
• Limietdatum was 15 augustus 2000 
• Op 14 juli 2000: 72 V & 18 K 
• Op 10 augustus: 350 inschrijvingen 
• Op 15 augustus: 550 inschrijvingen 
• Op 1 september: 680 inschrijvingen 
• Vanaf 1 september: inschrijvingen geweigerd , maar ... 
• Opmerking: in 2010 ook nog meer dan 400 inschrijvingen !! 
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Enkele nabeschouwingen (2) 
• Familiemis 

• Organisatie toegewezen aan 1 koppel uit stuurcomité:  
• lezing volledig gepersonaliseerd 
• kerk versierd met oude werktuigen (voorouders waren meestal 

boeren) 
• Kinderen kregen rode halsdoek en werden actief betrokken bij het 

gebeuren 
• Duidelijke afspraken met de priester(s) 
• Aanwezigheid was enorm (75 % van de ingeschrevenen 

woonden de misviering bij). 
 

• Werd niet meer hernomen in 2010 
• Vervangen door korte plechtigheid voor de maaltijd. 

 



4 mei 2013 -- cc Westrand te Dilbeek 48ste NATIONAAL CONGRES FAMILIEKUNDE VLAANDEREN   
Een organisatie van FV regio DILBEEK vzw 

26 

Enkele nabeschouwingen (3) 
• Goede voorbereiding nodig van individuele dossiers (iedere 

aanwezige was in de stamboom « gelokaliseerd »)  Soms 
supplementair opzoekingswerk nodig bij ontvangst van 
inschrijving! 

• Aanvullingen of verbeteringen onmiddellijk mogelijk maken 
(formulieren voorzien) 

• Uitdeling van de dossiers + badges = kritiek gebeuren 
(opstroppingen of lange wachttijden vermijden) 

• Reservatie plaasten aan tafel niet echt nodig 
• STUURCOMITE ABSOLUUT NODIG 



Enkele nabeschouwingen (4) 
• Interesse schijnt uit te deinen (interesse jeugd?, vakantieperiode?) 

• 2000: ongeveer 700 aanwezigen (in oktober)  
• 2010: ongeveer 400 aanwezigen (in augustus) 
• Cijfers van 2000 (26% < 30 jaar) 
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Reünie niet het einde ... !!! 
• 2000-2010: Lanckriet Kroniek (meer dan 100 abonnees) op 

papier (A5 formaat, 24 pg.) 
• Vanaf 2011: Kroniek gratis (PDF op Web Site) 
• Lanckriet-Comité: verzamelt jaarlijks 
• Sterke band met “geïnteresseerde families” (regelmatige 

uitwisseling nieuwtjes en documenten “uit de oude doos”) ook 
van uit Amerika (Colorado) 

• Navolging in Amerikaanse familie: reünie in 2001 en 2007 in 
Julesburg CO (met aanwezigheid van 30-tig tal Belgen) 
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Dank voor uw aandacht 
 

Email: johny.lanckriet@telenet.be 
Web site: http://johny.koiviz.be/ 
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