
 

 

 

 

  

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk LGOG van 

7 oktober 2017 (Venlo, 10.30-12.00 uur) 
 

 

Aanwezig (conform presentielijst): A. Cremers (voorzitter), M. van der Weerden 

(secretaris), R. Imkamp (penningmeester), W. Filott (HB), mw. I. Buchem-Hermans (HB), H. 

Boersma (dir.), J. van Rensch (adv.), K. Majoor (erelid), F. Vogelzangs, J. Vogelzangs, mw. 

J. Cremers, E. Buchem, mw. C. Smits, mw. B. Engelberts,  J. Peeters, H. Clabbers, G. 

Driessen, G. Nelissen, T. Staaks, J. Janssen, L. Ortmans, M. Heemels, J. Krüll, H. van Dijck, 

P. Relouw, B. van Laer, J. Theunissen, R. Theunissen, R. Theeuwen, J, Trienekens, mw. M. 

Cuijpers, J. Cuijpers, J. Spee, H. Kerkhof, F. Groot Bruinderink, B. van der Werf, mw. M. 

Wouters, H. Siegelaer, H. Hegge, mw. M. Hegge, H. Brouns, H. Huijs, mw. P. Huijs, J. 

Vissers, mw. D. Vissers, G. Tempelman, mw. E. Derks, E, Lemmens, P. de Wolf, L. Nacken, 

J. Dankbaar, mw. M. Dankbaar-Geelen, P. Herinx, M. Veelen, S. Ewalds, mw. M. Lam-

Jetten, E, Raedts, A. Coopmans, F. Doensen, B. Kannegieter, W. Didriëns, T. Seelen, mw. A. 

Veugen, P. van Wegberg, P. Parren en mw. A. Pijnenburg.  

Afmeldingen: F. Bouts (vice-voorzitter), M. Put (HB), G. Janssen (adv.). L. Berkvens (adv.), 

M. van den Munckhof, mw. C. Wintraecken, T. Wolters, J. Giezenaar, P. Wolters, mw. T. 

Wolters, H. Walraven, A. Jacobs en E. Reijniers. 

 

Na vriendelijke welkomstwoorden door de voorzitter van Kring Venlo, drs. Jos Peeters en 

door de wethouder cultuur van Venlo, mr. Jos Teeuwen, werd de vergadering geopend. 

 

1. Opening door de voorzitter van het LGOG, drs. Armand Cremers. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen, in het bijzonder erelid Karel 

Majoor, van harte welkom in het gemeentehuis van Venlo. Hij verzoekt de aanwezigen 

om de presentielijst te tekenen. Degenen die zich voor deze vergadering hebben afgemeld 

worden in het verslag opgenomen.  

Hij bedankt de wethouder en de gemeente Venlo voor de betoonde gastvrijheid en het 

bestuur van Kring Venlo voor de organisatie van deze ALV en het educatief 

middagprogramma. 

 

2. Mededelingen. 

a. De voorzitter blikt terug op de Limburgse opening van de Maand van de Geschiedenis 

in Parkstadtheater op 1 oktober j.l. Deze werd georganiseerd door het Historisch 

Platform Limburg, waar LGOG deel van uitmaakt. 

b. De voorzitter meldt het verschijnen van Werken 23, het proefschrift van Jacques van 

Rensch, voorzitter van de redactie van het Jaarboek, op 12 november a.s. (Licht op het 

zonneleen Gronsveld). 

c. De voorzitter meldt dat de Meerdaagse studiereis 2018 de deelnemers naar Luxemburg 

zal voeren in tegenstelling tot de eerdere aankondiging (Engeland). Interessant in deze 

is dat ook Luxemburg (dit jaar) evenals Limburg 150 jaar geleden door het uiteen 

vallen van de Duitse Bond een vrije zelfstandige natie werd. 

d. De voorzitter meldt dat de Habetslezing 2018 zal worden gehouden te Maastricht 

(UM) op vrijdag 15 juni door en bij gelegenheid van het afscheid van Louis Berkvens 

als (bijzonder) hoogleraar. Gesprekken over zijn opvolger zijn gaande. 

e. De voorzitter meldt dat op 29 september j.l. aan de leden van PS van Limburg 

Maasgouw nummer 3 en het LTG nummer 3 werden uitgereikt. Het betreft het 150 

jaar Limburg nummer van de Maasgouw en, heel actueel, het LTG-nummer met Tom 

Dumoulin op de cover die kort daarvoor wereldkampioen tijdrijden was geworden.    
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f. Karel Majoor dringt aan bij wethouder Teeuwen om middelen vrij te maken voor het 

laten vervaardigen van een geheel up-to-date geschiedenis van Venlo. Naar verluidt 

verschijnt binnen afzienbare tijd de Stedenatlas Venlo, waarmee op zijn minst 

gedeeltelijk aan de vraag zal worden voldaan. Voorzitter geeft aan voorstander te zijn 

van het vervaardigen van Historische Canons per plaats of kring.  

 

3. Vaststelling notulen ALV 22 april 2017 (Sittard). 

Het verslag wordt conform concept vastgesteld met dank aan de opsteller. 

 

4. Vaststelling begroting 2018.  

Door de penningmeester wordt een toelichting gegeven op de voorliggende begroting en 

worden enige vragen vanuit de vergadering beantwoord. Helaas zijn er onvoldoende 

middelen om de personele bezetting van het bureau in 2018 uit te breiden terwijl dat wel 

noodzakelijk is. Het bestuur beraadt zich op andere oplossingen.  

Deze begroting is enigszins anders van opzet dan voorgaande jaren. Vanwege de 

provincie wordt een begroting verlangd op basis van activiteiten waarbij ook de personele 

kosten zoveel als mogelijk per activiteit worden verantwoord, vandaar. Voor de omvang 

van de begroting als zodanig heeft dat geen consequenties. De contributies voor 2018, de 

afdracht aan KSC en het budget voor buitengewone activiteiten worden gehandhaafd op 

het niveau van 2017. Ledenwerving blijft een punt van aandacht. Er is een kleine 

neerwaartse tendens bespeurbaar. Het zou geweldig zijn wanneer de leden van het LGOG 

zich als ambassadeurs van hun vereniging zouden ontplooien en actief leden zouden 

werven.  

De vergadering gaat unaniem en bij acclamatie akkoord met de voorliggende begroting ad 

€ 310.348,=. Uiterlijk 1 januari 2018 dient de provincie de beschikking af te geven. 

 

5. Bestuursverkiezing. 

Het hoofdbestuur stelt voor om de twee openstaande vacatures te vervullen met dr. 

Maurice Heemels (Melick en Herkenbosch) en drs. Jos Peeters (Venlo). Beide kandidaten 

stellen zich kort voor, waarna zij bij acclamatie door de vergadering worden gekozen. Er 

waren geen tegenkandidaten voorgedragen. Met hun verkiezing is het hoofdbestuur sinds 

lang weer compleet. Het blijft moeilijk om geschikte kandidaten te vinden. Het bestuur 

streeft naar een goede vrouw-man-verhouding binnen het bestuur, probeert jongeren te 

enthousiasmeren voor een bestuursfunctie, let op een goede spreiding van de herkomst 

van de kandidaten over de gehele provincie en probeert zoveel als mogelijk mensen met 

verschillende achtergronden qua ervaring en kennis te werven. Voorwaar geen sinecure.     

 

6. Ontwikkelingen binnen de vereniging en rondvraag. 

a. Vanwege haar studie heeft bestuurslid Ingrid Buchem een marketingplan gemaakt met 

LGOG als onderwerp van studie. Haar voorstellen werden besproken in het 

hoofdbestuur en in KSC-verband. Een van de belangrijkste conclusies is dat het 

afkalvende ledenbestand een grote inspanning vraagt van de leden zelf (beste 

ambassadeurs) om het tij te keren. Er zullen voorts instrumenten ontwikkelt dienen te 

worden om ook en vooral jongeren aan te trekken. Wat dat laatste betreft is de 

Werkgroep Jeugdleden (leden jonger dan 26 jaar) onder leiding van Godelieve Boselie 

actief.   

b. Onlangs (14 augustus) heeft een delegatie van het bestuur een gesprek gehad met 

gedeputeerde Koopmans. Tijdens dit gesprek sprak hij (voor het eerst) zijn waardering 

uit voor het werk van LGOG. Belangrijke gespreksondewerpen betroffen de (hoogte 

en de vorm van de) provinciale subsidie voor 2017, 2018 en volgende jaren, de 

verwachtingen die de provincie heeft ten aanzien van de deelname van LGOG aan het  

 

 



 

 

Limburgse samenwerkingsverband van erfgoedinstellingen (bijvoorbeeld als 

coöperatie), de inrichtingen van een serviceloket, het grote digitaliseringsproject (via 

een veldcommissie) en herpositionering van de collectie Limburgensia (in CC) en de 

rol van het LGOG daarbij. Algemene teneur van het gesprek was positief. 

c. Aan de nieuwe website wordt voortvarend gewerkt door Scholica. Op het Bureau is 

Kris Förster eerste aanspreekpunt. Het traject wordt begeleid door een kleine 

commissie onder leiding van Ingrid Buchem. Het streven is om 15 december 

operationeel te zijn. 

d. Voorzitter meldt het verschijnen van Werken 24, Een veertiende-eeuws register van 

de cijnzen van de Brabantse hertog in Lenculen en Maastricht, van de hand van Paul 

Nève en Geertrui van Singhel, dat tijdens een minisymposium over Limburgse 

oorkonden op 27 oktober in het RHCL zal worden gepresenteerd. Tevens zal dan de 

Stichting Limburgse Oorkonden worden voorgesteld. De stichting stelt zich ten doel 

(1) om fondsen te werven om de oudste oorkonden van Limburg te ontsluiten en uit te 

geven en (2) het bevorderen van de publieksparticipatie en de verbinding met het 

Limburgs erfgoed. Het gaat om 442 oorkonden van vóór 1300 (Thorn, Valkenburg, 

Maastricht). Het betreft een samenwerkingsverband tussen LGOG, RHCL en het 

Huygensinstituut voor Nederlandse Geschiedenis.  

e. In KSC-verband is gevraagd of de Kringen kunnen beschikken over de e-mailadressen 

van hun leden. Wanneer de nieuwe website operationeel is dan kan daarin worden 

voorzien, wanneer privacywetgeving dat toelaat. Een speciaal daartoe ingerichte 

werkgroep zal zich over deze en andere vragen ten aanzien van registratie en gebruik 

van persoonsgegevens binnen LGOG-verband buigen. 

f. In vervolg op het beleidsplan 2014-2018 heeft de werkgroep Kennis delen, onder 

leiding van Frank Bouts, op basis van het rapport De toekomst van de Maasgouw 

voorstellen geformuleerd ter verbetering van de Maasgouw. De redactie is met deze 

adviezen aan de slag gegaan. Dat heeft er in geresulteerd dat de Maasgouw qua 

inhoud, vormgeving en aantrekkelijkheid al een aantal positieve slagen heeft gemaakt.  

Bezien zal worden of de Maasgouw ook in andere vorm kan worden aangeboden 

(website, ipad, etc.). Aan het digitaal beschikbaar stellen van de reeds verschenen 

uitgaven wordt gewerkt. Des gevraagd is de vergadering van mening dat de 

Maasgouw een prima leesbaar blad is met voor elk wat wils. De huidige 

rubrieksindeling spreekt aan.       

  

7. Sluiting. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 12.00 uur de vergadering onder 

dankzegging voor een ieders inzet. 

 

Henk Boersma, oktober 2017 

 


