
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
INLIGTING WAT BENODIG WORD VAN VERMEULEN AFSTAMMELINGE OM 
ONS GESLAGSREGISTER OP TE DATEER. 
 
ŉ Beroep word op alle Vermeulen afstammelinge gedoen om ons hiermee te help. 
 
Veral ons navorsers Johan Vermeulen en  Izak Vermeulen  het vir ons as die Vermeulen nageslag ŉ 
onskatbare erfenis daargestel.  
 
Opdatering behels nie net die optekening van name, geboortes, troudatums en datums waarop persone oorlede is 
nie maar behels ook die verskaffing en aantekening van persoonlike inligting oor ’n Vermeulen of ’n interessante 
gebeurtenis of staaltjie of persoonlike prestasies waarby so ŉ persoon betrokke is of was. 
. 
Dit moet benadruk word dat die Geslagsregisters en die databasis die eiendom van die Bond is en dat geen deel 
daarvan sonder skriftelike goedkeuring van die Bond gereproduseer of in enige vorm of deur enige elektroniese of 
meganiese middel weergegee mag word nie behalwe vir jou eie gebruik. 
 
Let wel indien ŉ Vermeulen trou en hy/sy neem sy/haar lewensmaat se van aan, word die lewensmaat se 
besonderhede aangedui in die geslagsregister, maar nie hulle kinders of afstammelinge se detail nie. Die kinders 
is nie meer ŉ Vermeulen vir doeleindes van die geslagsregister nie. Daar is foutiewelik in die verlede wel van dié 
kinders se name vermeld in ons geslagregister . Hul besonderhede kan ongelukkig nie nou verwyder word nie. 
 
Die verantwoordelikheid om geslagregister inligting te versamel berus nie net by die Bond Bestuur nie en as elke 
Bondlid en Vermeulen afstammeling ons help om hom of haar inligting na te gaan in die geslagregister en ons laat 
weet van die veranderinge, sal dit ons taak net soveel makliker maak. Dit berus by onsself om seker te maak dat 
ons  inligting op datum is. Inligting van die laaste 20 jaar is nie meer geredelik beskikbaar en word ook nie sommer 
meer verskaf deur instansies nie. As ons ŉ opgedateerde met korrekte inligting geslagregister daar wil stel vir ons 
nageslag waarop hulle trots gaan wees, sal dit elkeen van ons se verantwoordelikheid moet wees. 
 
Die Bestuur van die  Bond is bereid om die inligting op die databasis te laai. Ons moet net die korrekte inligting kry. 
Julle moet asb. seker maak dat die inligting korrek is. Die bron waar ons die inligting vandaan kry word ook vermeld 
d.w.s. jou naam word verstrek as bron as jy die inligting verstrek. As jy nie seker is of jy reeds in die geslagregister 
opgeneem is nie of jou inligting op datum is nie, kontak ons gerus per epos by vermeulenbond00@gmail.com en 
ons sal jou laat weet watter inligting ons benodig. Moedig ook ander Vermeulens aan om hul inligting aan ons deur 
te gee.` 
 
U aandag word gevestig op die bepalings van ons privaatheidsbeleid soos publiseer op ons webblad 
https://www.vermeulenbond.org   Die inligting deur ons aangeteken in ons databasis kan beswaarlik u identiteit 
openbaar.U stem nogtans in dat ons dit kan gebruik in toekomstige publikasies van ons geslagregister databasis 
tensy u ons uitdruklik in kennis stel dat ons dit nie mag doen nie. 
 
DANKIE DAT JY BEREID IS OM BETROKKE TE WEES MET HIERDIE BELANGRIKE TAAK OM DIE 
VERMEULEN GESKIEDENIS VIR ONS NAGESLAG DAAR TE STEL EN TE BEWAAR. 
 

 

Oorspronklik geplaas op 24 Oktober 2018 en hersien op 4 September 2021 

 

mailto:vermeulenbond00@gmail.com
https://www.vermeulenbond.org/


 

 


