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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van het LGOG, kring Roermond 
 

Datum : 01-04-2019 

Locatie : Cuypershuis Roermond 

Aanwezig : Het bestuur (René Vroomen; Rob Dückers; Wim Hendriks; Peter  Meeuws) en 11 leden. 

Afwezig : Hein van der Bruggen; Vincent Freriks; Marcel Richter. 

Notulen : Peter Meeuws 

 

 

1 René Vroomen heet als vice-voorzitter de aanwezigen welkom en opent de vergadering. Hij deelt mede 

dat voorzitter Hein van der Bruggen wegens ziekte niet aanwezig kan zijn. 

 Voorts zijn afmeldingen ontvangen van mw. Conradi-Prickaerts; mw. Marijke Claessen; dhr. Fr. van 

Horne en het echtpaar Omloo-Joosten. 

 Er zijn geen mededelingen of wijzigingen in de agenda. 

 

2 Het verslag van de Algemene ledenvergadering van 9 april 2018: 

 Er waren geen op- of aanmerkingen waarmee het verslag van de ALV is goedgekeurd. 

 

3 Mededelingen en ingekomen stukken: deze waren er niet. 

 

4 Het jaaroverzicht (Activiteitenoverzicht) wordt door voorzitter René Vroomen doorgenomen. Ook hier 

geen op- of aanmerkingen waardoor het verslag is vastgesteld. 

 

5 Het financieel jaarverslag wordt door penningmeester Rob Dückers toegelicht. Uitgelegd wordt wat de 

inhoud van bepaalde begrippen is (bijv. de betalingen voor de busreis zijn te vinden onder ‘donaties”). 

Ook de begroting wordt uitgelegd. Hier zijn geen vragen over. 

 

6 Hierna licht dhr. Gierlings de bevindingen van de kascontrolecommissie toe.  Alles was duidelijk, 

overzichtelijk en de stukken werden in orde bevonden.   

7 Hij verzoekt de vergadering het bestuur decharge te verlenen. Dit wordt met een applaus bevestigd. 

 Mevrouw Straus-Veldman treedt af als lid van de kascontrolecommissie. De heer Gierlings blijft aan. 

Hij heeft tevens dhr. Jean Janssen bereid gevonden als nieuw lid de kascontrolecommissie te versterken. 

Met hem zal contact worden opgenomen.  

 

8 De bestuurssamenstelling:  

 De voorzitter licht toe dat het rooster van aftreden aangeeft wie aan aftreden toe zijn. Hijzelf moet na 3 

periodes aftreden en is volgens protocol niet herkiesbaar. Wel zal hij als vice-voorzitter deze 

vergadering leiden. Hij heeft de intentie zich in 2020 weer verkiesbaar te stellen. 

 Dhr. Marcel Richter treedt af en is niet herkiesbaar. 

 Het bestuur bestaat nu uit 5 personen.  Dat is vooralsnog toereikend maar deelname van een vrouwelijk 

bestuurslid zou wenselijk zijn. 

  

9 Spelduitreiking jubilarissen. 

 Er zijn dit jaar weer enkele jubilarissen. Mevrouw E. Geelen en de heer L. Conradi krijgen door de 

voorzitter de LGOG-speld opgeprikt vanwege hun 40-jarig jubileum. Het echtpaar Omloo-Joosten heeft 

zich helaas wegens ziekte moeten afmelden. Zij krijgen de speld thuis toegestuurd. 

 Het echtpaar Joosten-Geelen en mevrouw M. Muller-Klaar krijgen de speld vanwege hun 25-jarig 

LGOG-jubileum. 

  

10 Voorzitter René Vroomen licht het programma voor het seizoen 2019 toe. 
 6 mei: Barbara Beckers met “Toen ging het op mars'. De herinneringscultuur van de Tocht van de 3000” 
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Na het zomerreces: 

 - 2 september: Vincent Freriks met “IJzeren Rijn, schakel tussen Oost en West”. 

 - 7 oktober: Paul van der Steen met “De ongehoorde helft - De eerste vrouwelijke bestuurders van 

Nederland”. 

 - 4 november: Johan Oosterman met “Literatuur in onze regio in late Middeleeuwen. 

 

9 Rondvraag & sluiting.  

 Mevrouw Ewalds vraagt of het bestuur wil bezien of er mogelijkheden zijn om de vaste dag voor 

lezingen (de 1e  maandag van de maand) te veranderen. Er zijn op die dag ook andere kringen en 

organisaties die lezingen gepland hebben waardoor zij geregeld een lezing moet missen. 

 De voorzitter zal deze vraag in een bestuursvergadering voorleggen. 

 Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de 

vergadering. 

 

Na een korte pauze zal Guus Janssen zijn lezing over “De adellijke familie van Vlodrop en het geestelijk 

klimaat in het Maasdal” starten. 
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