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KONINKLIJK LIMBURGS GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIG 

GENOOTSCHAP 

SECTIE MONUMENTEN 

 

Onderwerp  Verslag ALV sectie Monumenten Blerick 16 februari 2019 

 

Aanwezig van het bestuur 

Ing. P.H.M.J. (Peter) Lambriex, voorzitter, mw. ir. J.M.M. (Joke) Jongeling-Rooth (secretaris), H.M.J. 

(Hubert) Hermans bc, penningmeester, A.M.F. (Arthur) Coppes, lid, mw. ing. E.T.A. (Ellie) Peerboom, 

lid, en ir. P.H.P. (Paul) Stevens, lid. 

Aanwezige leden: 

29 leden van de Sectie Monumenten. 

Afwezig (met kennisgeving) 

Mr. F.L.M. (Frank) Bouts, W.H. Timmers, J.H.C. Coolen, A.J.G. van Horck. 

 

1. Opening door de voorzitter 

Voorzitter Peter Lambriex opent de vergadering in het bezoekerscentrum van Fort St. Michiel met een 

hartelijk welkom aan alle aanwezigen.  

 

2. Mededelingen vanuit het bestuur 

Er zijn geen mededelingen vanuit het bestuur. 

 

3. Verslag van de Jaarvergadering van 26 februari 2018 in Venlo 

De heer Wolters merkt op bij punt 8 ‘Benoeming Kascontrolecommissie over 2018’ dat de vergadering 

ermee heeft ingestemd dat hij, in afwijking van wat gebruikelijk is, voor een derde maal zitting nam in de 

kascontrolecommissie. Deze opmerking wordt aan het verslag toegevoegd.  

Het verslag wordt met deze toevoeging vastgesteld, met dank aan de opsteller.  

 

4. Jaarverslag 2018 van de secretaris 

De secretaris licht het jaarverslag kort toe. Het bestuur wordt gecomplimenteerd met de  activiteiten. Het 

verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 

 

5. Financieel Jaarverslag over 2018 van de penningmeester 

De penningmeester licht het financieel jaarverslag toe. Er is een klein tekort over 2018 ontstaan. Dit komt 

door enerzijds een te goedkoop aangeboden excursie en anderzijds door een tegenvallend aantal 

deelnemers. Dit leidt echter niet tot problemen. 

Helaas zijn op het moment van de vergadering nog geen gegevens van bureau Maastricht ontvangen over 

het grootboekoverzicht per 31 december 2018. In het financieel jaarverslag zijn daarom aannames 

opgenomen. 

Het financieel jaarverslag over 2018 en de begroting voor 2019 worden ongewijzigd goedgekeurd en 

vastgesteld.  



20190216 – verslag ALV (def) pagina 2/3 

 

 

6. Verslag Kascontrolecommissie over het jaar 2018 

De heer Wolters doet verslag van de kascontrole die op 14 februari 2019 heeft plaatsgevonden. Het doet 

de commissie deugd dat het vorig jaar uitgebrachte advies om controlejaar en boekjaar gelijk te laten 

lopen is opgevolgd.  

De administratie is steekproefsgewijs gecontroleerd. De commissie heeft geconstateerd dat er een 

duidelijk beeld is van de gevoerde administratie. Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. De 

commissie stelt dan ook voor de penningmeester de dechargeren voor het beheer en het voeren van de 

administratie en het bestuur voor het gevoerde beleid. De voorzitter dankt de commissie voor het adequaat 

uitvoeren van haar taken. 

 

7. Decharge van penningmeester en bestuur over het jaar 2018 

Op voorstel van de kascontrolecommissie verleent de vergadering met een warm applaus decharge aan 

zowel penningmeester als bestuur. 

 

8. Benoeming Kascontrolecommissie 2019 

De kascontrolecommissie over het jaar 2019 zal bestaan uit de heren Ronner (herbenoemd voor het 

tweede jaar) en de heer Ligthart. De heer Jenniskens staat als eerste reserve genoteerd. 

 

9. Bestuursverkiezing.  

Voorzitter de heer Peter Lambriex stelt zich niet herkiesbaar. Hij geeft daarvoor diverse redenen, maar de 

belangrijkste is dat zijn echtgenote vorig jaar tijdens de jaarvergadering in  Venlo is overleden. 

Voor de vacature is naar goed hedendaags gebruik een profiel opgesteld, met onder andere aandacht voor 

het verandertraject waar de sectie zich voor geplaatst ziet. Het bestuur heeft enkele kandidaten op het oog, 

maar dit heeft nog niet tot een concreet voorstel geleid. Omdat de algemene ledenvergadering de 

voorzitter benoemt, zal een extra bijeenkomst nodig zijn. Voorgesteld wordt dit te koppelen aan een 

geplande excursie. Daarbij is het van belang dat het quorum aanwezig is.  

De leden worden hierover uiteraard tijdig geïnformeerd. Nadere gegevens volgen.  

 

10. Jaarprogramma 2019. 

Het bestuur stelt voor (onder voorbehoud): 

a. 30 maart dagexcursie Aldenghoor (Haler), mogelijk met extra ALV  

b. 25 mei dagexcursie Xanten (D) 

c. 13 juli Amstenrade 

d. 12 oktober themadag over Sjef Stassen op Rolduc 

Bij de excursie naar Xanten wordt opgemerkt dat het stadje met kerk ook een bezoek waard is. Het 

archeologische is echter al een dag vullend programma. 

 

11. Cri de coeur van het bestuur 

a. Al eerder is geconstateerd dat het tijdens excursies zeer wenselijk is om gebruik te kunnen maken van 

‘oortjes’ ofwel headsets. De commissie meerdaagse studiereizen beschikt daar over, maar leent deze niet 

uit. De vergadering steunt het sectiebestuur in het voornemen om dit aan te kaarten bij het hoofdbestuur. 

Mocht dit geen resultaat hebben, dan zou tot eigen aanschaf kunnen worden overgegaan.  

b. Andere pijnpunten zijn het uitbreiden van het aandachtsterrein van de sectie en de daar nauw mee 

verbonden versterking van het bestuur. De vergadering staat open voor een breder blikveld, waaronder 

herbestemming van monumenten, meer beleidsmatig adviseren en medewerking verlenen aan het 

opstellen van kerkenvisies. De leden worden opgeroepen uit te kijken naar nieuwe bestuursleden. 
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12. Rondvraag 

Ellie Peerboom informeert in verband met de privacywet of de leden bezwaar hebben tegen het maken van 

foto’s. Diegenen dienen zich bij haar te melden. 

Gememoreerd wordt dat het Erfgoedplatform, een samenwerking van alle organisaties die in Limburg 

actief zijn op gebied van erfgoed, onlangs is gelanceerd. 

 

13. Sluiting. 

De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en het in hem gestelde vertrouwen. Hij wenst sectie veel 

sterkte en wijsheid. De secretaris spreekt een dankwoord aan de scheidende voorzitter. Het bestuur en de 

leden zijn hem grote dank verschuldigd voor al zijn inspanningen voor de sectie. Dit wordt tot driemaal 

toe onderstreept met een hartelijk applaus.  

 

 

Ir. J.M.M. Jongeling,  

secretaris van de Sectie Monumenten 

 

 


