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Notulen van de jaarvergadering van de Historische Kring Maastricht van het 

Koninklijk LGOG op 3 april 2017 

 

Aanvang 19.15 uur; locatie: Stayokay te Maastricht; aanwezig: 40 personen. 

 

1. Opening en mededelingen 

 

Voorzitter Lita Wiggers opent de vergadering; ze heet iedereen van harte welkom.  

Bestuurslid Lucy Willems is verhinderd de vergadering bij te wonen en heeft zich afgemeld. 

Verder meldt de voorzitter dat er binnen onze kring grote zorgen bestaan over de culturele 

infrastructuur van de stad (Centre Céramique, Kumulus, Natuurhistorisch Museum). Als 

kringbestuur willen we samen met de leden nadenken over constructieve ideeën en 

oplossingen. Het bestuur zal enkele leden benaderen om samen met bestuursleden een 

werkgroep te vormen die zich hierover zal buigen. 

Door de heer G. Voncken wordt gewezen op het belang van voldoende cameratoezicht om 

daarmee vernielingen te voorkomen. 

 

2. Ingekomen en verzonden stukken 

 

Er zijn geen bijzonderheden te melden. 

 

3. Notulen van de jaarvergadering op 3 april 2016 

 

Het verslag van de jaarvergadering d.d. 3 april 2016 wordt doorgenomen en vervolgens 

ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld, onder dankzegging aan de notulist. 

 

4. Verslag van de secretaris over het jaar 2016 

 

Het jaarverslag 2016 wordt toegelicht door de secretaris; de activiteiten worden kort 

nagelopen. 

In het concept-jaarverslag wordt geschreven dat de verslagen van de diverse activiteiten na te 

lezen zijn op de website. Die zin klopt niet, merkt Joep Mans op, want er worden geen 

terugblikken meer geplaatst op de site en hij betreurt dat. Deze zin wordt geschrapt uit de 

tekst en aldus gewijzigd wordt het verslag vastgesteld. 

 

5. Financieel overzicht van de penningmeester over 2016 en begroting 2017 

 

De penningmeester geeft een toelichting op de gepresenteerde resultatenrekening over 2016, 

de balans van 2016 en de begroting voor 2017.  

We zijn het jaar geëindigd met een positief saldo van € 37,48. Zonder de sponsorbijdrage (€ 

500) en het geld verdiend door de vrijwilligers met het rondbrengen van de Publications (€ 

1138,50) zouden we dat echter niet gehaald hebben. We krijgen de reguliere uitgaven dus niet 

gedekt met de reguliere inkomsten, zoals ook vorige jaren is opgemerkt. 

Vermeldenswaardig is dat de gemeente Maastricht aan de kring een innovatiesubsidie van € 

10.000 heeft uitgekeerd t.b.v. het project De school adopteert de stad. Dit project wordt thans 

nader uitgewerkt; de leden zullen er zeker meer over horen. 

Ter tafel komt de vraag in hoeverre het wenselijk is dat de financiële stukken voor iedereen 

via de website beschikbaar zijn. In dit kader wordt gewezen op de mogelijkheid om bepaalde 

delen van de site alleen voor leden toegankelijk te maken, d.m.v. een code. 
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Desgevraagd merkt de penningmeester op dat de reserve zo groot is door het legaat dat enkele 

jaren geleden ontvangen werd. Er is afgesproken dat dit legaat besteed zal worden aan iets 

bijzonders en dat het niet geleidelijk wordt opgemaakt t.b.v. de reguliere uitgaven.  

 

6. Verslag van de kascommissie 

 

De kascommissie is samengesteld uit de leden R. Tillij, W. Philippens en reservelid H. 

Paping. Namens de commissie meldt de heer Philippens aan de vergadering dat alle stukken 

in orde bevonden zijn. Hij stelt daarom de leden voor om de penningmeester en het bestuur te 

dechargeren. Door middel van een applaus besluit de ledenvergadering overeenkomstig dit 

voorstel. 

 

7. Benoeming van de nieuwe kascommissie 

 

De heer R. Tillij treedt terug uit de kascommissie; de voorzitter dankt hem voor zijn inzet. De 

heren W. Philippens en H. Paping zullen de nieuwe kascommissie vormen. Daarnaast 

benoemt de vergadering de heer P. Mestrom tot reservelid. 

 

8. Provinciaal beleidsplan Koninklijk LGOG 

 

Over de stand van zaken m.b.t. het beleidsplan Van convocaat naar community meldt de 

voorzitter het volgende. Wat betreft de communicatie is er inmiddels een digitale nieuwsbrief 

tot stand gekomen die alom zeer positief is ontvangen. N.a.v. het thema Externe 

samenwerking komt er een eerste onderwijscongres. Er wordt naar de opzet van de 

Maasgouw gekeken. Dat geldt ook voor de opzet van de KSC en van de ledenvergaderingen. 

 

9. Samenstelling bestuur 

 

Vice-voorzitter en penningmeester Monique Dickhaut beëindigt haar eerste termijn als 

bestuurslid en is herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten en Monique Dickhaut wordt bij 

acclamatie herkozen. 

 

10. Jubilarissen 

 

De heer W.M.F. Dakcus is 50 jaar lid. De voorzitter dankt hem voor zijn trouwe lidmaatschap 

en speldt hem het jubileumspeldje op. De heer L.T.M. Crouzen is eveneens 50 jaar lid. Hij 

heeft laten weten niet aanwezig te kunnen zijn en krijgt het speldje thuisbezorgd. De heer 

G.H.A. Venner - ook 50 jaar lid - heeft zijn speldje al bij een eerdere gelegenheid ontvangen.  

40 jaar lid is o.a. oud-kringvoorzitter de heer T.A.S.M. Panhuysen; de voorzitter speldt hem 

het jubileumspeldje op. Ook de heer J.F.M. Panhuysen is 40 jaar lid en ontvangt een speldje. 

De heer J. Bartelet, de heer H.P.M. Cobben, de heer R. van Kerkoerle, de heer R.A.M. 

Panhuysen, de heer P. Schuffeleers en de heer A.L.G.A. Stille - allen 40 jaar lid - krijgen hun 

speldje thuisbezorgd. 

25 jaar lid zijn: de heer P.M.M.A. Bronzwaer, de heer P.H. Einthoven, de heer J.M. Hansen, 

de heer P.A.M. Hofman, mevrouw M.J.C. Morreau-Magnée, de heer J.M.N.R Morreau, 

mevrouw A.C.M. Renkens-Gommans, de heer E.J.G. van Royen, de heer R.H.H. Rutten, de 

heer W.W.M.E. Schoenmakers en de heer P.D. Westerveld. De heer Bronzwaer en de heer en 

mevrouw Morreau zijn aanwezig en krijgen hun speldje overhandigd; de overige 25-jarige 

jubilarissen krijgen het onderscheidingsteken thuisgestuurd. 
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11. Rondvraag 

 

Oud-voorzitter Titus Panhuysen complimenteert het bestuur, maar wil graag twee 

opmerkingen plaatsen. Hij wijst erop dat de website niet op alle punten actueel is en hij vindt 

het buitengewoon jammer dat er geen terugblikken op de activiteiten meer op de site worden 

gepubliceerd. Verder merkt hij op dat de signalementen aan de gemeente Maastricht, die 

voorheen door de kring werden gestuurd, een goed instrument vormen om kwesties, zoals de 

zorg over het behoud van het erfgoed, bij de gemeente onder de aandacht te brengen. 

 

12. Sluiting 

 

De voorzitter nodigt iedereen uit voor de aansluitende lezing van prof. dr. Harry Hillen en met  

een woord van dank aan de leden voor hun aanwezigheid en inbreng sluit zij de vergadering. 

 


