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Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 13-03-2017. 
 
1.  Opening en mededelingen 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 ge-
denken door een minuut stilte in acht te nemen. De namen van de overledenen worden 
daarbij niet genoemd. 
 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017.  
 Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen zijn goedgekeurd. 
  
3. Jaarverslag 2016. 

De voorzitter geeft aan dat het Jaarverslag 2016 wordt opgenomen in het Jaarboek 2016 
wat binnenkort uitkomt. Er zijn geen bijzondere zaken te melden. 
  

4. Financieel verslag 2016 en begroting 2017. 
De penningmeester licht het verslag toe.  
Er zijn geen bijzondere zaken te melden. 
 

5. Verslag kascontrolecommissie. 
De heer Har Huijs leest het verslag van de kascontrolecommissie voor: 
De kascontrolecommissie van de kring Venlo van het LGOG voor het jaar 2016, be-
staande uit de leden Har Huijs en Jos Vierkotten, heeft op donderdag 8 maart 2017 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 de-
chargeren. 

 Zonder verdere op- of aanmerkingen is de vergadering akkoord. 
  
6. Benoeming kascontrolecommissie 2015. 

Zich kandidaat gesteld en ook door de vergadering benoemd voor de kascontrole 2016 
zijn de heren Jos Vierkotten (2e jaar) en John Decker.  
 

7. Bestuursverkiezing. 
Het voltallige Kringbestuur bestaat uit een voorzitter en zes leden. 
Statutair aftredend is de mevrouw Lily van Hees; zij stelt zich niet herkiesbaar. 
De voorzitter bedankt Lily voor haar grote inzet, gedurende 2 perioden, als bestuurslid en 
als lid van de activiteiten commissie hij overhandigd haar een bloemetje en een cadeau-
bon.  
De voorzitter stelt een kandidaat-bestuurslid aan u voor: de heer Will Timmermans. Hij is 
als kandidaat-bestuurslid op 29-11-2016 toegetreden in de functie als gewoon bestuurs-
lid. Ook Will stelt zich wat uitgebreider voor aan de vergadering. 
Zonder tegen kandidaten en voorstellen voor de vacante bestuursfunctie is Will per ac-
clamatie benoemd. 
Per 25-10-2016 is mevrouw Inge Metzemaekers-Douma op eigen verzoek, i.v.m. verhui-
zing naar Reek, afgetreden als bestuurslid. Het bestuur heeft al eerder afscheid van haar 
genomen. De voorzitter bedankt Inge nogmaals voor haar inbreng binnen het bestuur. 
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8. Activiteiten en publicaties. 

Het project ‘Streekgeschiedenis in het basisonderwijs’ loopt niet zoals het zou moeten. 
De aanwezigen worden nogmaals gevraagd de brief kenbaar te maken aan de school 
van hun (klein)-kinderen zodat dit meer bekend wordt bij het de scholen. 
Gerard verteld over de plannen voor het uitgeven van een periodiek (1 à 2 x per jaar) 
waarin onderzoekverslagen, geschiedenis verhalen  en historische bijdragen e.d. kunnen 
worden opgenomen. Het moet een laagdrempelig platform worden voor wat ligt tussen 
de artikelen in de dagbladen en het Katern van het Gemeente archief van Venlo.  
Hiervoor zoeken wij redactieleden die ons kunnen helpen met de organisatie hiervan. 
Will Timmermans verzorgt de lay-out en het druk-klaar maken.  
Deze oproep zal ook geplaats worden of Facebook en in de nieuwsbrief van het LGOG 
  

9. Rondvraag en sluiting. 
Er zijn geen vragen. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
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