
Uitnodiging voor de Gecombineerde Algemene Ledenvergaderingen (ALV) 

van het Koninklijk LGOG van zaterdag 26 september 2020 
 

Het hoofdbestuur van  LGOG nodigt u graag uit voor de Gecombineerde Algemene 

Ledenvergaderingen op 26 september 2020 te Roermond, TheaterHotel De Oranjerie, 

Kloosterwandplein 12-16.  

 

Dagorde 

 

13.00-13.30 uur: ontvangst in De Oranjerie (koffie/thee). 

13.30-15.00 uur: Algemene Ledenvergaderingen (Voorjaarsvergadering, aansluitend 

Najaarsvergadering). 

 

Welkomstwoord door Hein van der Bruggen, voorzitter van LGOG Kring Gelders 

Overkwartier van Roermond. 

 

Agenda Voorjaarsvergadering  

1. Opening door de vice-voorzitter van het LGOG, Frank Bouts.  

2. Mededelingen. 

3. Vaststelling notulen ALV van 28 september 2019 (Vaals).* 

4. Jaarverslag bestuur over 2019 (secretaris). 

5. Financiën. 

a. Toelichting op de Jaarrekening 2019.* 

b. Verslag kascontrole commissie (de heren René Lauwers en Stefan Vrancken). 

c. Goedkeuring jaarrekening en decharge van penningmeester en bestuur. 

d. Benoeming leden kascontrole commissie boekjaar 2020. 

6. Eerbetoon. 

Uitreiking zilveren LGOG-draagspeld aan Peter Lambriex (oud-voorzitter Kring 

Maastricht en Sectie Monumenten).  

7. Installatie erelid mgr. Harrie Smeets, bisschop van Roermond. 

8. Bestuursverkiezing. 

Het bestuur stelt voor in de vacature wijlen René Imkamp te benoemen mw. J.A.W. 

(Joyce) van Cruchten (Vlodrop).  

Het staat leden vrij op grond van art. 9 lid 3 en lid 4 van de Statuten en art. 43 lid 2 

van het Huishoudelijk Reglement andere kandidaten voor te dragen. 

9. Rondvraag en sluiting. 

 

Agenda Najaarsvergadering 

1. Opening door de vice-voorzitter van het LGOG, mr. Frank Bouts.  

2. Mededelingen. 

3. Begroting 2021.* 

4. Ontwikkelingen binnen de vereniging. 

5. Bestuursverkiezing. 

Het bestuur stelt voor in de vacature Armand Cremers, voorzitter, te benoemen  

Th.J (Jacques) van Rensch (Gronsveld). 

F.L.M. (Frank) Bouts, vice-voorzitter, is aftredend en niet herkiesbaar als gevolg van 

het bereiken van de maximale zittingstermijn. Het bestuur stelt voor in zijn plaats te 

benoemen W.J.G (Cees) Kole (Swalmen). 

Het staat leden vrij op grond van art. 9 lid 3 en lid 4 van de Statuten en art. 43 lid 2 

van het Huishoudelijk Reglement (andere) kandidaten voor te dragen. 



6. Rondvraag en sluiting. 

 

Beperkte nazit (tot 16.00 uur). 

 

* De conceptnotulen van de vergadering van 28 september 2019, de Jaarrekening 2019 en de 

begroting 2021 staan op de website van het LGOG.  

  

In verband met de coronaperikelen is deelname alleen mogelijk na voorafgaande 

aanmelding. Dat kan tot en met vrijdag 18 september via www.lgog.nl. 

 

Gelieve voorts kennis  te nemen van bijgevoegd coronaprotocol en conform te handelen. 

Er is geen garderobe voorzien; gelieve uw jas mee te nemen naar de zaal. 

 

 

Bestuur LGOG, drs. Guus Janssen, secretaris, i.s.m. Henk Boersma, directeur 
 

http://www.lgog.nl/

