
1 

 

Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray en omgeving 

Kring Venray van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 

 

                                                                                                    maart 2017 

Notulen van de algemene ledenvergadering van 27 maart 2017 Aanvang 19.00 uur  

Het bestuur is voltallig aanwezig. Er zijn 40 leden aanwezig. 

 

 
1. Opening.  

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. 

 

2. Mededelingen. 

Er zijn geen afmeldingen ontvangen. 

Het overlijden van onze leden de heren Joost van de Vorle en Theo Min wordt gememoreerd. 

    

3. Notulen ledenvergadering 21 maart 2016.   

De notulen zijn aan de leden per e-mail toegezonden. 

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen, zodat de notulen conform worden vastgesteld. 

De voorzitter bedankt de secretaris en tekent de notulen voor akkoord. 

 

4. Het verslag van de werkzaamheden van de Kring over het jaar 2016. 

Het jaarverslag is aan de leden per e-mail toegezonden. 

De secretaris vat het jaarverslag kort samen. Er zijn geen inhoudelijke vragen. 

 

5. Het financiële overzicht over het jaar 2016 en de begroting voor 2017. 

De penningmeester geeft allereerst een  toelichting op de resultatenrekening.  

Het resultaat over 2016 bedraagt 1116 euro, waarvan aan zowel de algemene reserve als aan de 

bestemmingsreserve 500 euro worden toegevoegd en 116 euro aan het eigen vermogen. 

De begroting voor 2017 wordt gelijk gehouden aan die over 2016. 

 

6. Het verslag van de kascontrolecommissie  over de jaarstukken van 2016. 

De heren Paul van Meegeren en Sjeng Ewalds hebben de boeken onlangs gecontroleerd en in orde 

bevonden. Zij complimenteren de penningmeester met zijn administratie en stellen de vergadering 

voor de penningmeester en het bestuur voor het boekjaar 2016 te dechargeren. De vergadering gaat 

hiermee akkoord. 

 

7. Benoeming van de leden van de kascontrolecommissie voor het jaar 2017. 

Dhr Paul van Meegeren treedt terug na 2 jaar lid te zijn geweest. Dhr. Sjeng Ewalds  blijft nog een jaar 

lid. Tijdens de vergadering stelt dhr Paul van Doesum zich beschikbaar als 2de lid van de commissie. 

 

8. Bestuurssamenstelling. 

Mw. Rita van Gastel is aftredend en herkiesbaar. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met een 

tweede termijn. 

Mw. Mia Storms is aftredend en niet herkiesbaar. Zij wordt bedankt voor haar inzet vanaf 2010 als 

bestuurslid. 

Mw. Els Geurts wordt bij acclamatie gekozen voor een eerste termijn en treedt toe tot het bestuur. 

 

9. Eerbetoon. 

Twee jubilarissen worden tijdens de ledenvergadering gehuldigd.  

 Theo Jeuken  40 jaar lid, 

 Jacques Wismans 25 jaar lid 

 

 

10. Rondvraag en sluiting.   

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, daarna sluit de voorzitter onder dankzegging de 

vergadering. 
 


