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Agenda voor de digitale Algemene Ledenvergadering
van LGOG Kring Venray

1. Opening
De secretaris heeft ons Bestuur medegedeeld dat op ons schrijven van 23 
november jl. <...> reacties zijn gekomen. Daarvan hebben <...> personen 
aangegeven niet in te kunnen stemmen met de voorgestelde procedure. Op 
grond van het voorstel en van de ingekomen reacties stelt het bestuur vast dat de
voorgestelde procedure gevolgd kan worden. 
Opm. Zo snel als mogelijk is wordt U na 7 december a.s. de ontbrekende 
informatie ter kennis gebracht.   

2. Verslag van de ALV dd 25-03-2019 
Voorgesteld wordt in te stemmen met dit verslag (zie bijlage). 
Degenen die tekstaanvullingen hebben, worden verzocht deze ter kennis te 
brengen van de secretaris. 
De leden, die niet met het verslag kunnen instemmen, worden verzocht hun 
standpunt ter kennis te brengen van de secretaris. 

3. Jaarverslag 2019
Bijgevoegd is het jaarverslag 2019.
Voorgesteld wordt dit verslag vast te stellen. 
Degenen die tekstaanvullingen hebben worden verzocht deze ter kennis te 
brengen van de secretaris. 
De leden, die niet met het verslag kunnen instemmen, worden verzocht hun 
standpunt ter kennis te brengen van de secretaris. 

4. Jaarrekening 2019
Bijgevoegd is de jaarrekening 2019. Deze rekening is gecontroleerd door de 
kascommissie, bestaande uit Mw Renders en Dhr Clermonts. 
Het advies van de kascommissie luidt: 
Voorgesteld wordt de jaarrekening 2019 vast te stellen. 

5. Samenstelling kascommissie 2020
Voorgesteld wordt de samenstelling kascommissie 2020 dezelfde te laten zijn als 
de kascommissie 2019. Het Bestuur doet dit voorstel omdat uit de Jaarrekening 
2020 zal blijken dat er in 2020 nauwelijks financiële transacties hebben 
plaatsgevonden.
De leden, die het hier niet mee eens zijn, worden verzocht hun standpunt ter 
kennis te brengen van de secretaris. 

6. Begroting 2020
Bijgevoegd de (aangepaste) begroting 2020 per 15 november 2020.
Voorgesteld wordt deze begroting vast te stellen. 

mailto:geertnelissen@home.nl


De leden, die niet met de begroting 2020 kunnen instemmen, worden verzocht 
hun standpunt ter kennis te brengen van de secretaris.

7. Bestuursmutaties
Geert Nelissen is aftredend. Hij heeft te kennen gegeven met niet voor 
herbenoeming in aanmerking te komen.
Carla Smits heeft vanwege privé omstandigheden te kennen gegeven haar 
werkzaamheden als bestuurslid met ingang van 1 januari 2021 te gaan 
beëindigingen.   
Uiteraard betreuren wij hun standpunt. Zowel Carla als Geert zijn gedurende een 
groot aantal jaren bestuurslid geweest, Carla in het bijzonder met het 
organiseren van excursies, Geert als secretaris. Zowel Carla als Geert hebben veel
lokale kennis en een uitgebreid netwerk  binnen en buiten het LGOG. Dat gaan 
we missen. Carla en Geert danken we op deze plaats van harte voor hetgeen zij 
voor het LGOG en in het bijzonder voor LGOG Kring Venray, gedaan hebben.  
We hopen tijdens de komende ‘echte’ ALV nog aan hun vertrek aandacht te 
kunnen besteden. 

Benoeming Jan Cuijpers 
Ter vervanging van Geert Nelissen stelt het bestuur voor Jan Cuijpers uit Oirlo te 
benoemen als secretaris. Jan is voor de meesten van ons geen onbekende. Hij is 
sinds 1984 lid van het LGOG en sinds 1991 lid van onze Kring. Hij is, samen met 
zijn vrouw, een trouw bezoeker van onze lezingen en excursies.

Foto van Jan

De vergadering wordt verzocht Jan Cuijpers te benoemen als lid van het Bestuur 
van LGOG Kring Venray.

 De leden, die niet met de benoeming kunnen instemmen, worden verzocht hun 
standpunt ter kennis te brengen van de secretaris. 

Wat de functie van Carla betreft, belangstellenden voor deze functie worden 
graag uitgenodigd hiervoor contact op te nemen met onze voorzitter, 
Ernest Raedts, 06 239 121 20

Met vriendelijke groeten,
         Bestuur LGOG Kring Venray




