
 

 

 

 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het 

Koninklijk LGOG van zaterdag 6 april 2019 
 

Het hoofdbestuur van  LGOG nodigt u graag uit voor de ALV van 6 april 2019 te Weert, 

Brasserie-Hotel ‘Antje van de Statie’, Stationsplein 1. Het bestuur van Kring Weert zal 

mede als gastheer optreden en verzorgt ook het educatief deel van het programma.  

 

Dagorde 

 

13.00-13.30 uur: ontvangst in Brasserie-Hotel ‘Antje van de Statie’. 

13.30-14.45 uur: Algemene Ledenvergadering. 

14.45-17.30 uur: educatief middagprogramma met afsluitende borrel. 

 

Welkomstwoord door de voorzitter van Kring Weert, Peter Korten. 

 

Agenda Algemene Ledenvergadering 

 

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

2. Mededelingen. 

3. Vaststelling notulen ALV van 6 oktober 2018 (Ysselsteyn).* 

4. Jaarverslag van het bestuur over 2018.* 

5. Financiën. 

a. Toelichting op de Jaarrekening 2018.* 

b. Verslag kascontrole commissie (de heren G. Tempelman en R. Lauwers). 

c. Decharge van penningmeester en bestuur. 

d. Benoeming leden kascontrole commissie boekjaar 2019. 

6. Bestuursverkiezing. 

Dhr. drs. Marcel Put was aftredend (oktober 2018; wegens omstandigheden niet 

eerder geagendeerd) en stelt zich niet herkiesbaar voor een tweede termijn. Het 

bestuur stelt voor in zijn plaats dhr. drs. Kris Förster Geulle) te benoemen (onder 

voorbehoud). Dhr. drs. Martin van der Weerden, secretaris, treedt terug als 

bestuurslid. Het bestuur stelt voor in zijn plaats dhr. drs. Guus Janssen (Sittard) te 

benoemen. Mw. Ingrid Buchem-Hermans is aftredend en herkiesbaar. Dhr. drs. 

Armand Cremers, voorzitter, is aftredend en stelt zich niet beschikbaar voor een 

tweede termijn.    

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. 

7. Eerbetoon. 

a. Het bestuur heeft aan mgr. Harrie Smeets het erelidmaatschap toegekend 

(wordt in 2020 geëffectueerd). 

b. Het bestuur heeft aan Frans Hermans, Ad Knotter, Peter Korten en Jos 

Schatorjé de gouden LGOG-draagspeld toegekend. 

8. Ontwikkelingen binnen de vereniging.  

9. Rondvraag en sluiting. 

 

* De conceptnotulen van de vergadering van 6 oktober 2018, het Jaarverslag van het 

bestuur en de Jaarrekening 2018 staan op de website van het LGOG.  

 

Middagprogramma 

 

14.45-ca.17.30 uur: Stationskwartierwandeling o.l.v. deskundige stadsgidsen (1 uur en 15 

minuten). Aansluitend gezamenlijk drankje in de Antjezaal van de vergaderlocatie.  

 



Voor een goede organisatie is het belangrijk dat u zich tijdig aanmeldt. Dat kan tot 

en met maandag 1 april op Bureau LGOG per tel. 043-3212586 of per e-mail 

info@lgog.nl.  

 

Bestuur LGOG,  Drs. M.W. (Martin) van der Weerden, secretaris  
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