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                  Samen onze geschiedenis ontdekken                                       

ALGEMENE  LEDENVERGADERING LGOG 
6  OKTOBER  2018  IN  VENRAY  YSSELSTEYN

Op verzoek van het hoofdbestuur  heeft het ons Kringbestuur de Algemene Leden Vergadering van
onze vereniging op 6 oktober jl. mogen organiseren. Deze vergadering vindt twee keer per jaar 
plaats en wordt telkens door een andere Kring georganiseerd. 
 
Wij hadden het Duits Militair Kerkhof te Ysselsteyn met het aanpalende Educatief 
Ontmoetingscentrum Ysselsteyn, het JOC, als locatie gekozen. We hadden hiervoor gekozen 
omdat dit kerkhof bij vele in onze provincie niet of nauwelijks bekend is. Tevens vonden we deze 
locatie buitengewoon geschikt om te benadrukken dat wij allen komend jaar 75 jaar bevrijding 
mogen gaan herdenken en wij allemaal, LGOG leden, daar op de een of andere wijze invulling aan 
kunnen gaan geven. 
De keuze was succesvol, zoals voorzitter Armand Creemers uitsprak. Nimmer werd een Algemene 
Leden Vergadering, en dan in het bijzonder het inhoudelijk deel na de formele vergadering, door 
zovelen leden bezocht. 

‘s Morgens vond de Kring Sectie en Commissie (KSC) vergadering plaats. De KSC is een adviserend 
orgaan voor ons Hoofdbestuur. ‘s Middags vond de officiële algemene ledenvergadering plaats 
nadat onze Kringvoorzitter alle aanwezigen welkom had geheten en nadat onze wethouder Anne 
Thielen  vervolgens in was gegaan op de betekenis van de Duitse militaire begraafplaats en op de 
plannen die aldaar met steun van de gemeente ontwikkeld worden. Onder deskundige leiding van 
de provinciaal voorzitter werd de agenda snel doorlopen, werd unaniem ingestemd met een 
helaas noodzakelijke contributieverhoging en werden enkele ontwikkelingen geschetst. Via het 
Bureau ontvangt u binnenkort verslag van deze vergadering. Na afloop van de vergadering vond 
de excursie naar de begraafplaats plaats. Deskundige toelichting werd verzorgd door Tarcicia Voigt
en Sjoerd Ewals. En daarna lichtte de heer Hans Sakkers in het JOC het ontstaan en het beheer van
deze bijzonder begraafplaats toe. De heer Sakkers is voor de leden van onze kring geen 
onbekende. Nog niet zo lang geleden heeft hij voor ons een voordracht verzorgd over hetzelfde 
onderwerp. Ook nu weer waren de aanwezigen onder de indruk van de voordracht. Na afloop van 
deze voordracht vond de gezellige nazit plaats. Veel werd nagepraat over deze indrukwekkende 
locatie. Een heel geslaagde bijeenkomst op een bijzonder locatie met een uitstekende spreker op 
en dag met fantastisch weer (de lunch en de nazit vonden buiten plaats!!!) 
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