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Verslag van de Algehele Ledenvergadering van de LGOG Kring  

Gelders Overkwartier van Roermond 
 

Datum : 3 april 2017 

Locatie : Cuijpershuis 

Aanwezig : 27 personen inclusief bestuur 

Notulen : Peter Meeuws 

 

 

1 Opening 

 Voorzitter Hein van der Bruggen opent de jaarvergadering en heet de aanwezigen welkom. Voor het 

volgend jaar wordt getracht een wat beter passende vergaderruimte te vinden. 

 

2 Verslag jaarvergadering d.d. 02-05-2016 

 Het (concept-)verslag van de jaarvergadering d.d. 2 mei 2016 wordt doorgenomen. 

 Er zijn geen op- of aanmerkingen waardoor het verslag wordt geaccordeerd. 

 

3 Mededelingen en ingekomen stukken: deze zijn er niet. 

 

4 Het inhoudelijk jaarverslag (‘Inhoudelijk overzicht activiteiten LGOG-kring Gelders Overkwartier’) 

 Ook hier zijn geen op- of aanmerkingen waardoor het verslag wordt geaccordeerd. 

 

5 Het financieel jaarverslag van de penningmeester. 

 Rob Dückers licht de opmaak en uitgangspunten van het toegezonden overzicht toe: de opmaak is 

gewijzigd op grond van regelgeving en identificatievoorschriften. 

 De inkomsten van onze LGOG-kring (vast en variabel) worden toegelicht alsmede diverse posten in het 

jaaroverzicht. Kort wordt ook de begroting voor 2017 doorgenomen. 

 

6 Verslag kascontrolecommissie. 

 Dhr. Ligthart lees het verslag voor. De commissie, bestaande uit dhr. Ligthart en mw. Geelen, heeft de 

kas en de boeken gecontroleerd en alles in orde bevonden. Zij verzoekt de vergadering de 

penningmeester te dechargeren. Dit verzoek wordt door alle aanwezigen gehonoreerd. 

 Hiermee eindigt het lidmaatschap van de kascontrolecommissie van dhr. Ligthart. Mw. Straus wordt 

bereid gevonden als nieuw lid tot de commissie toe te treden. Zij wordt bij acclamatie benoemd. 

 

7 Goedkeuring financieel jaarverslag 

 Het jaarverslag en de begroting worden goedgekeurd. 

 

8 Bestuurssamenstelling. 

 Hein van der Bruggen refereert aan de oproepen in de convocaten van het laatste halfjaar waarin om 

nieuwe bestuursleden werd gevraagd. Hieraan was behoefte sinds het vertrek van secretaris Francine de 

Boer. Twee andere bestuursleden kunnen wegens uiteenlopende omstandigheden het lidmaatschap van 

het bestuur niet voortzetten.  De heren Sjoerd Brentjens en Cor van Helvoort treden daarom af als 

bestuurslid van deze Kring. 

 De heren Wim Hendriks en Peter Meeuws hebben kenbaar gemaakt tot het bestuur te willen toetreden. 

Hoewel dhr. Hendriks nog niet aanwezig is worden beide heren bij acclamatie benoemd. Peter Meeuws 

zal het secretariaat voor zijn rekening gaan nemen. 

 

9 Uitreiking jubileumspelden. 

 Wegens langdurig lidmaatschap van het LGOG krijgen de volgende leden een speciale LGOG-speld 

opgeprikt: 
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 dhr. H. Knoors 50 jaar 

 dhr. Cor Houben 50 jaar 

 dhr. Theo Boom 40 jaar 

 dhr. ten Oever 40 jaar 

 dhr. Marcel Richter 25 jaar 

 mw. J. Colbers 25 jaar (niet aanwezig) 

  

10 Programma komend seizoen 

 Ter afsluiting wijst Hein van der Bruggen op het programma van het komende seizoen: 

- september: de geschiedenis van de literatuur in Limburg (door Peter Winkels); 

- oktober: de Roer van oorsprong tot monding (door Olaf op den Camp); 

- november: de Munsterkerk naar aanleiding van promotie van Eric Caris op dit onderwerp; 

- april ’18: Erkelenz en klooster Hohenbusch door Guus Janssen. 

 Vervolgens nodigt de voorzitter de aanwezigen uit zelf interessante onderwerpen en sprekers voor te 

dragen. 

 Ook de op korte termijn geplande busreis naar Hasselt door de kring Weert wordt onder de aandacht 

gebracht: geïnteresseerden uit Roermond worden ook uitgenodigd. 

 

11 Rondvraag 

 Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

 Sluiting 

 Hein van der Bruggen dankt de aanwezigen voor hun medewerking aan het snelle verloop van de 

vergadering. Tot slot herinnert hij aan de lezing voor 1 mei: ‘Een enkeltje Venray’ door Harrie Frenken.  

 

 

 


