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Thema nieuwsbrief
Communicatie is heel belangrijk en daarin heeft deze nieuwsbrief een enorm aandeel. Daarom hebben we met de redactie/websitecommissie om de tafel gezeten
en besproken hoe we deze kunnen verbeteren.
We gaan de nieuwsbrief een thema meegeven. Vervolgens koppelen we dit thema aan
het forum om ook daar meer aandacht voor te krijgen. Door telkens een thema te kiezen
vergroten we de vakkennis van onze leden en dat is natuurlijk precies wat we willen
bereiken.

Matrimonium
KvK 50977245
ING 5681397

jaikwil@matrimonium.nl
www.matrimonium.nl
Tel: 06 2095 2657

Deze keer is het thema: GETUIGEN. Hoe zit dat nou eigenlijk met die getuigen, wat is
hun functie, hoe gaan we met ze om en hoe betrekken we ze bij de ceremonie. Er komen altijd situaties voor waarbij er een “grijs vlak” ontstaat, dan weten we het eigenlijk
niet, maar alles draait gewoon door. Kan dat eigenlijk wel? Hoe ga je dan te werk?
We willen natuurlijk heel graag jullie ervaringen, vragen en suggesties horen. Via het
forum, of per email: redactie@matrimonium.nl. We hopen op jullie reacties!
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Enquête
Om een goed beeld te krijgen hoe wij allen te werk gaan en hoe de omstandigheden zijn bij de
verschillende gemeenten, hebben we een enquête gemaakt. Deze enquête bestaat uit een
kleine 100 vragen, uiteenlopend van algemene vragen tot vragen die betrekking hebben op de
werksituatie in de gemeente waar je werkzaam bent , maar ook vragen over hoe jij zelf tijdens
een ceremonie te werk gaat. Heel divers dus, waardoor we de verschillen tussen de gemeenten
goed in kaart kunnen brengen en ideeën met elkaar uit kunnen wisselen.
De gemeente Roermond heeft in 2007 een soortgelijk onderzoek gehouden en deze vragen
hebben wij ook deels in onze enquête verwerkt. De enquête is online in te vullen. Daar gaat ook
onze voorkeur naar uit, omdat de antwoorden dan direct in een bestand worden verwerkt. Voor
wie anoniem de enquête wil invullen bestaat de mogelijkheid om deze te downloaden en per
post aan ons toe te sturen. Onze website verwijst je naar het formulier.
We vragen iedereen deze zo volledig mogelijk voor ons in te vullen. Ook collega’s die geen lid
zijn maar wel (B)abs in Noord-Holland mogen het formulier invullen. Hoe meer informatie, hoe
beter!
De uitwerking van deze enquête wordt tijdens de Babsendag op 20 september uitgereikt. Daarna kunnen gemeenten deze ook opvragen, daarbij gaan wij uiteraard geen privacygegevens
verstrekken!

De commissies

De
commissies

Direct na de ALV is deze
commissie bijeen gekomen
om van onze eerste
babsendag iets speciaals te
maken. En dat gaat ze
lukken! Het programma is
al zo goed als klaar en zal
zeer binnenkort bekend
gemaakt worden. Voor wie
het nog niet gedaan heeft:
noteer de datum alvast in
de agenda: 20 september
a.s. We starten in de raadzaal van de gemeente
Amsterdam en de dag
wordt daar door de burgemeester afgesloten. Wat de
rest van het programma is?
We wachten vol spanning
af...

Denk & doe mee!
De actieve eerste ALV geven we graag een energiek
vervolg; Matrimonium als
vereniging voor én door
leden. Daarvoor zijn vier
commissies in het leven
geroepen, met elk hun eigen focus. Inmiddels zijn de
commissies voorzien van
het benodigd aantal leden.
Alleen voor de kascommissie zijn we nog op zoek
naar 1 collega die samen
met Marlies van Heusden
éénmaal per jaar onze kas
wil controleren.
De babsendagcommissie

De commissie denktank
Ook zij hebben een eerste
vergadering gehad met als
doel voornamelijk te

brainstormen alvorens zaken echt te kunnen aanpakken. Want waar begin je?
Als onderwerpen zijn de
mogelijkheid van een landelijke vereniging besproken, het online inschrijfformulier en de bezoldiging
(en we hopen via de enquête daar ook een goed beeld
van te krijgen). Genoeg om
mee aan de slag te gaan.
De redactie/
websitecommissie
Zij zijn aan de slag gegaan
met het verbeteren van de
nieuwsbrief,optimaliseren
indeling website, het organiseren van een enquête en
het geven van een impuls
aan het forum.

Wie nemen deel aan deze commissies?
De (b)absendagcommissie

Mijke Soejoko, Bart van Galen, Laxmi Bipat, Marian
van Ooijen en Ineke van Soelen

De redactie/websitecommissie

Andréa Schipper, Daphne van den Boogaard en
Riechelle van der Valk

De commissie denktank

Andréa Schipper, Karin Faase, Arendina Pierik en
Hans Gerhards

De kascommissie

Marlies van Heusden en ??
Meedenken of aanmelden? Stuur een mail naar de volgende e-mail adressen:
Activiteitencommissie
: activiteiten@matrimonium.nl
Redactie/websitecommissie: redactie@matrimonium.nl
Commissie Denktank
: denktank@matrimonium.nl

E-mail
adressen

Workshop burgerlijke stand
Een workshop
burgerlijke stand
voor babsen!

Via twitter heb ik (Andréa) voor een goed doel (Stichting ALS op de Weg) een workshop burgerlijke stand aangeboden voor babsen en weddingplanners. Hierop krijg ik enorm veel respons. De
kosten voor de workshop bedragen € 25,- en de opbrengst gaat volledig naar de Stichting.
Voor leden van Matrimonium ga ik natuurlijk ook een workshop geven, als er voldoende inschrijvingen zijn zelfs meerdere. Op dit moment ben ik nog op zoek naar een locatie waar ik deze
workshop belangeloos kan geven, zodat de volledige opbrengst naar de Stichting ALS op de
weg gaat. Suggesties zijn van harte welkom. (Eén locatie heb ik reeds gevonden) Alles voor het
goede doel www.ALSopdeweg.nl De planning is medio oktober.
Een fantastische manier om a) je kennis te vergroten b) een leuke avond te hebben en
c) collega’s te ontmoeten en te netwerken. Ben jij erbij? Mail naar voorzitter@Matrimonium.nl
Pagina 2
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De getuigen
De aanwezigheid van getuigen is bij wet geregeld.
Hierin staat duidelijk dat
minimaal 2, maximaal 4
getuigen aanwezig dienen
te zijn. Vroeger werden die
getuigen verdeeld over het
paar, ieder 1 of ieder 2. Nu
kijken we daar niet meer
naar, het gaat om het aantal getuigen en niet om wie
de getuige gevraagd heeft.
Bij een huwelijk in een gemeentehuis (of officieel
benoemde trouwlocatie)
moeten dus minimaal 2 en
maximaal 4 getuigen aanwezig zijn. Meer is wettelijk
gezien niet mogelijk.
Maar prins WillemAlexander en prinses
Maximá dan? Die hadden
wel 6 getuigen. Niet omdat het een huwelijk was
van een prinselijk paar,
maar omdat zij trouwden in
een bijzonder huis. Een
locatie die niet als trouwlocatie is benoemd noemen
we een bijzonder huis. Als
daar een huwelijk wordt
voltrokken dan heeft de wet
6 getuigen verplicht gesteld. Denk hierbij ook aan
een huwelijk in een ziekenhuis, of een huwelijk aan
huis als één van de twee
niet meer naar het gemeentehuis kan komen.
Deze regeling wordt overigens niet zomaar toegepast, dan moet er wel echt
een gegronde reden zijn.
Bij het prinselijk paar bijvoorbeeld was er geen
bestaande trouwlocatie die
geschikt was voor het aantal gasten . Bovendien
moest de locatie in het
kader van de veiligheid ook
niet te ver van de Nieuwe
Kerk verwijderd zijn.

Wie mag getuige zijn?
Elke volwassene die in het
bezit is van een geldig
identiteitsbewijs mag getuige zijn. Dit hoeven dus niet
perse Nederlanders of ingezetene van Nederland te
zijn.
De namen van de getuigen
staan op de akte vermeld,
daarom wil de gemeente
van te voren al weten wie
de getuigen zijn en bovendien dienen in het huwelijksdossier een kopie van
het identiteitsbewijs en
adresgegevens opgenomen te zijn.
Wat is nou eigenlijk de
taak van de getuigen?
De taak van de getuige is
toezien en toehoren dat het
jawoord luid en duidelijk
wordt gegeven en daarbij is
het vooral belangrijk dat dit
zonder enige dwang
gebeurt!
De getuigen maken het
huwelijk openbaar.
Hun aanwezigheid zorgt
dat een paar niet helemaal
in het geheim kan trouwen.
Openbaar wil dus helemaal
niet zeggen dat zomaar
iedereen bij een huwelijksvoltrekking naar binnen kan
rennen.
En wat nou als een getuige te laat komt, of helemaal niet komt?
Als een getuige niet bij het
jawoord aanwezig is, mag
hij/zij niet als getuige optreden. Als er dan toch nog
minimaal 2 getuigen over
zijn, dan wordt later de akte
aangepast en de naam van
deze laatkomer doorgehaald. Als er dan maar 1
getuige over is, zal dus een
ander als getuige moeten
optreden. Dan is het dus

wel belangrijk dat deze zich
kan identificeren en dat die
gegevens in het dossier
worden opgenomen. De
akte wordt in dit geval aangepast door de naam van
de ontbrekende getuige
door te halen en de nieuwe
getuige toe te voegen.

De getuigen

Als een getuige niet in
staat is om een akte te
ondertekenen, mag deze
dan wel als getuige optreden?
Ja dat mag, op de akte
wordt dan een aantekening
gemaakt, dat deze persoon
niet in staat is de akte te
ondertekenen. Verzeker
jezelf er dan wel van, dat
de getuige instemt met het
huwelijk.
Getuige zijn?
Een belangrijke rol!
Getuigen hebben dus een
belangrijk aandeel in een
huwelijksceremonie en
daarom verdienen ze best
wat extra aandacht.
Door het bruidspaar te vragen waarom zij deze getuigen gekozen hebben en dit
tijdens de ceremonie te
vertellen, wordt het ook
voor hen veel persoonlijker.
Of je vraagt hen tijdens de
ceremonie zelf waarom ze
denken dat ze als getuigen
gevraagd zijn, dit kun je
dan aanvullen met de gegevens die je van het
bruidspaar gekregen hebt.
Dit is voor de getuigen veel
leuker dan alleen maar
even die akte ondertekenen. Bij sommige gemeenten is er ook in het trouwboekje ruimte voor de getuigen om te tekenen. Dit is
geen verplichting.
Meer weten over de ins &
outs rondom getuigen en
aktes? Geef je op voor de
workshop burgerlijke stand!
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Matrimonium aktemappen
De eerste aktemappen zijn geleverd en het resultaat mag er zijn! Prachtige leren mappen.
Leverbaar in donkerrood, wit en donkerblauw. In gouden letters is
Matrimonium erop gedrukt. Levertijd is ca. 4 weken en de prijs bedraagt € 110,- inclusief BTW en verzendkosten. (€ 90,- excl.)
De mappen zijn te bestellen door een mailtje te sturen aan
jaikwil@matrimonium.nl. Vermeld daarbij aantal en kleur en we gaan
gelijk voor je bestellen. Betalen graag zodra je deze ontvangen hebt.
We hebben inmiddels ook leveranciers gevonden voor de hamers,
maar deze zijn niet bereid een korting te geven waardoor je kunt beter zelf kunt bestellen. De
levertijd en verzendkosten zijn dan sowieso minder. Via deze website heb je genoeg keuze:
http://www.beslist.nl/products/kantoorartikelen/r/Voorzittershamer/ Prijzen variëren van
18 tot 72 euro excl. Btw.

Relaxt trouwen

verhaal van Andréa Schipper

wachtte het paar op in de
ontvangsthal. Het was een
kleine groep, hooguit 10
gasten. Maar dat had ik ook
niet anders verwacht.
De bruid verscheen in een
schattig jurkje en de gom
droeg een spijkerbroek
maar wel met een colbertje.
Prima outfit voor een relaxte ceremonie!

Woensdagmiddag 3 uur. Ik
mocht de trouwzaal weer
in. Heel even had ik de
bruidegom gesproken aan
de telefoon. Nee, ze wilden
niks. “Gewoon trouwen,
doe maar zo relaxt mogelijk.” Prima. “Kort en pijnloos” had ik op het dossier
geschreven.
Ik trok mijn toga aan en

Belangrijke
data

In een paar minuten hadden we een heel gezellige
sfeer gecreëerd. Tijd voor
het Jawoord.
Ik vroeg hen te gaan staan
en elkaar de rechter hand
te geven. Dat deden ze. De
gom gaf zijn rechterhand
aan de bruid en zijn linkerhand verdween heel relaxt
in zijn broekzak!

(B)absendag 20 september 2011, Stopera Amsterdam
workshop burgerlijke stand:
18 oktober 2011 19:30—21:30 uur
Tennispark Wimbeldon, Jan Willem Frisolaan 15 a
2051 HG OVERVEEN

Van de bestuurstafel
Van de
bestuurstafel

Door vakanties van verschillende bestuursleden is het nog niet gelukt een bestuursvergadering
te houden. De vergadering die in juni was ingepland kon helaas niet doorgaan. Maar dat wil niet
zeggen dat we niks gedaan hebben. Gelukkig hebben we via de mail veel contact en overleggen
we dus toch frequent.
Zo hebben we ingestemd met het verzoek van 2 aanwezigen op de ALV die een beroep hebben
gedaan op art. 3 van het huishoudelijk reglement. Dit betekent overigens niet dat iedere trouwambtenaar van buiten Noord-Holland automatisch toegelaten wordt. Doordat beiden door hun
aanwezigheid bij de ALV hun betrokkenheid hebben getoond, zijn wij van mening hier een uitzondering te mogen maken.
Hiermee is het ledental van Matrimonium op 75 gekomen. En daar zijn we ontzettend trots op!
Uiteraard zijn veel meer leden welkom. De provincie Noord-Holland telt vele honderden trouwambtenaren die wellicht Matrimonium nog niet kennen. Zegt het voort, zegt het voort….P a g i n a 4
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