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Het doel van de stichting
De stichting Archivalia Post en Hamers (StaPH) heeft tot doel het bestuderen en beschrijven van de 
familiegeschiedenissen van de geslachten Hamers (bakermat Brunssum) en Post voorheen 
(H)Ubbelschoten (bakermat Renswoude) aan de hand van daarbij behorende archivalia (akten, 
brieven, vastgelegde overleveringen en andere relevante materialen. Daarbij wordt ook onderzoek 
gedaan en geslachten beschreven die aanverwant zijn, zoals onder andere, Tol, Weber, van Deijck 
(bakermat Diessen), Wessel (bakermat Fürstenau), Timmer (Bakermat Thuine), Demmers (bakermat
Helvoirt), Arisz, Boom, Betting (bakermat Spork bij Bocholt), Koehorst, Pleijhuis, etc.
Door verwerving van grafrechten werkt de stichting actief mee aan de instandhouding van relevante
familiegraven en treedt op als rechthebbende in de toekomst.
De StaPH gaat ook bruikleenovereenkomsten aan met eigenaren van archivalia, indien deze dat 
wensen.

Realisatie
De StaPH zal haar doel realiseren door het vergaren, beheren en beschrijven van het uitgebreide 
familiearchief, het verwerven van archivalia, het publiceren van genealogieën of delen daarvan via 
de website en door het uitgeven van boeken en publicaties. Verder werft de StaPH actief om het 
archief te completeren bij families in de meest uitgebreide zin van het woord. Daarmee wordt 
voorkomen dat archiefbescheiden door onoordeelkundig gebruik verloren gaan.
Onderdeel van de realisatie is ook een uitgebreid adressenbestand van familieleden, dat continu up-
to-date wordt gehouden en door familieleden te raadplegen is.
Op afspraak zijn ook archiefbescheiden op het adres van het secretariaat in te zien

Middelen
Om het doel te realiseren heeft de StaPH, naast giften in natura als akten en kopieën van akten en 
foto's, ook geldelijke middelen nodig. De stichting verwerft deze middelen door giften en donaties. 
Indien een beroep gedaan wordt kennis of stukken van de stichting zal een gift gevraagd worden of 
wordt geruild met andere archiefbescheiden en stukken.
Het is niet de bedoeling een groot geldelijk vermogen bij elkaar te sparen, maar om verkregen 
geldelijke middelen aan te wenden om de doelstelling te realiseren. Opgespaard vermogen wordt 



besteed.

Beheer van het bezit
Het bezit van de StaPH wordt beheerd door het bestuur en door overleg met betrokkenen. 
Archivalia worden beheerd ten adresse van het secretariaat in Lattrop in het archief van de stichting.
Indien de StaPH onverhoopt opgeheven wordt, zal het bezit overgedragen worden aan een relevante
archiefinstelling (bij voorbeeld het Centraal Bureau voor Genealogie en het Oorlogs en 
Verzetsmuseum).
Besteding van de geldelijke middelen geschiedt met accordering van het bestuur. Geldelijke 
middelen zijn ondergebracht op de bankrekening van de StaPH.

Besteding van de middelen
De geldelijke middelen worden besteed ten behoeve van de doelstelling van de StaPH door het 
bestuur. Indien de StaPH op zou houden te bestaan, dan worden de resterende geldelijke middelen 
over gedragen aan de ontvangende archiefinstelling of relevant museum.
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