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1. Opening en mededelingen door de voorzitter. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
De voorzitter vraagt de aanwezigen om de in het afgelopen jaar overleden leden te gedenken 
door een minuut stilte in acht te nemen. De namen van de overledenen worden daarbij niet 
genoemd.  
 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2018.  
 Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen zijn goedgekeurd.  
  
3. Jaarverslag secretaris 2018. 
 Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag is goedgekeurd. 

De voorzitter geeft aan dat het Jaarverslag 2018 wordt opgenomen in het Jaarboek 2018 bin-
nenkort uitkomt. Er zijn geen bijzondere zaken te melden. 

  
4. Financieel verslag 2018 en begroting 2019. 

De penningmeester licht het verslag toe. De begroting is goedgekeurd. 
Dhr H. Huijs merkt op dat het niet gebruikelijk is om een tekort te begroten. De penningmees-
ter geeft een toelichting op de achtergronden bij dit tekort. 
Er zijn geen bijzondere zaken te melden. 
 

5. Verslag kascontrolecommissie. 
Dhr John Decker leest het verslag van de kascontrolecommissie voor: 
de kascontrolecommissie van de kring Venlo van het LGOG voor het jaar 2018, bestaande uit 
de leden John Decker en Paul Stevens, heeft op maandag 25 februari 2018 de boeken van de 
penningmeester gecontroleerd en in orde bevonden.  
De commissie beveelt de ledenvergadering dan ook aan, de penningmeester voor het voeren 
van de financiële administratie en het bestuur voor het financieel beleid te dechargeren. 
Zonder verdere op- of aanmerkingen is de vergadering akkoord. 

 
6. Benoeming kascontrolecommissie 2019. 

Kandidaat gesteld en ook door de vergadering benoemd voor de kascontrole 2018 zijn de he-
ren Paul Stevens (2e jaar) en Wim Tosserams.  

 
7. Bestuursverkiezing. 

Het voltallige Kringbestuur bestaat uit een voorzitter en 6 leden. 
Statutair aftredend is de Dhr. Henk van Dijck; hij stelt zich herkiesbaar. 
Zonder tegenkandidaten en voorstellen voor de vacante bestuursfunctie is Henk per acclama-
tie herkozen. 
De voorzitter stelt een kandidaat-bestuurslid aan u voor: Mevrouw Ans Backhuijs-Ammerlaan. 
Zij is als kandidaat-bestuurslid op 3-7-2018 toegetreden in de functie gewoon bestuurslid.  
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Zonder tegenkandidaten en voorstellen voor de vacante bestuursfunctie is Ans per acclama-
tie gekozen.  
Het bestuur is nog op zoek naar het 7e bestuurslid M/V waarbij V de voorkeur heeft 
 

8. Activiteiten en publicaties. 
 Periodiek: 

Gerard vertelt de stand van zake van het uit te geven jaarlijks periodiek. 
Wij hopen dit jaar het 1e nummer uit te geven.  
Het periodiek zou het gat moeten opvullen tussen ‘De Buun’ en het ‘De Maasgouw’. De in het 
periodiek geschreven artikelen gaan over de geschiedenis in onze kring, de artikelen zijn laag-
drempelig en inhoudelijk boeiend moeten zijn.  
Er is een startgroep geformeerd, die voorlopig de redactie zal voeren, bestaande uit de heren 
Jos Feller en Wim Didriëns. De lay-out en vormgeving zullen verzorgd worden door Dhr. Will 
Timmermans. 
We zijn nog steeds op zoek naar een naam voor het periodiek, we vragen aan de aanwezigen 
om hierover mee te denken. 
 
Project Venlo in kaart: 
De voorzitter geeft een uitleg van het ‘Venlo in kaart‘ project, dat in een vergevorderd stadium 
is. Dit project is aangemeld bij de ‘Coöp Erfgoed Limburg’ en we hopen op subsidie van de Pro-
vincie Limburg, zodat het resultaat zichtbaar gemaakt kan worden op het internet. 
 
75 jaar bevrijding: 
Vorig jaar heeft de provincie op verschillende manieren aandacht gevraagd voor het vieren van 
75 jaar bevrijding dit najaar t/m voorjaar 2020. Ze heeft organisaties in heel Limburg gevraagd 
hiervoor projecten in te dienen. De provincie zou deze dan gaan ondersteunen met subsidie. 
De kring Venlo heeft samen met de kring Parkstad ook een project ingediend namens het LGOG. 
Het project bestaat kort gezegd uit twee delen: interviews door leerlingen van middelbare 
scholen met mensen die de oorlog nog bewust hebben meegemaakt en een fototocht voor in 
eerste instantie basisschoolleerlingen. De foto’s worden geplaatst op de plek waar de foto in 
het verleden ook genomen is. Bij de foto’s kan via de moderne media het verhaal van de foto 
worden beluisterd. Ook gezinnen kunnen de fototocht natuurlijk maken. Op die manier kan de 
kennis van de oorlog worden vergroot en het levert stof voor gesprekken over oorlog en vrede 
vroeger en nu. 
Het bestuur is nog op zoek naar leden die ons actief kunnen ondersteunen bij de uitvoering 
van dit project.  
 

9.  Actuele zaken. 
Geen  

 
10.  Rondvraag en sluiting. 

Dhr. H. Huijs merkt op dat de disclaimer van de AVG, zoals vermeld in de beeldkrant niet juist 
is. Volgens hem moeten wij aan elke aanwezige vragen of hij bezwaar heeft dat er gefotogra-
feerd wordt en niet door ‘aanwezig zijn is akkoord gaan’. 
De voorzitter meldt dat deze disclaimer is aangedragen en onderzocht door het hoofdbestuur 
van het LGOG. Hij zal dit verder uitzoeken. 
 
Dhr. H. Huijs merkt op dat er artikelen zijn gekopieerd en verspreid uit publicaties van de ver-
eniging ‘Overkwartier van Geldern’. Hij heeft dit gemeld aan het LGOG-hoofdbestuur. Dhr 
Henk Boersma (directeur bureau LGOG) zal dit opnemen met de betrokken kringen. 
 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
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