
 

Venray, 14 september 2020  

AAN: leden van het LGOG Kring Venray 

 

 

 

 

 

Beste mensen, 

 

 

Het is intussen alweer een tijd geleden dat wij contact met u hebben gehad. Het coronavirus 

maakte het ons niet mogelijk in de tweede helft van ons seizoen 2019-2020 onze Algemene 

Ledenvergadering, lezingen, tentoonstellingen, excursies, ja ook ons lustrum, te laten 

plaatsvinden.  

 

Intussen is het september. Onze ALV heeft dit jaar nog niet plaatsgevonden: het jaarverslag 

en de jaarrekening 2018 zijn nog niet vastgesteld, we hebben nog geen afscheid kunnen 

nemen van enkele bestuursleden en we hebben een kandidaatsbestuurslid nog niet officieel 

kunnen introduceren.   

 

In september starten we normaal gesproken een nieuw seizoen met lezingen, 

samenwerkingen aan tentoonstellingen, excursies en dergelijke, maar dit jaar niet vanwege 

de corona crisis. Die duurt lang. Intussen zijn wij, evenals andere Kringen, aan het zoeken 

naar mogelijkheden om toch activiteiten te gaan organiseren indien daar, met in acht name 

van de corona beperkingen, behoefte aan bestaat. Belangrijk daarbij voor ons is te weten 

wanneer onze leden aan activiteiten kunnen en willen deelnemen.  

 

De richtlijnen van de overheid, waar we streng de hand aan houden, zijn helder: tijdens 

bijeenkomsten moeten aanwezigen o.a. 1,5 meter afstand van elkaar houden en in ruimten 

voor bijeenkomsten moet voldoende ventilatie zijn. Wij denken dat in Venray bijvoorbeeld 

het Venrays Museum of Odeon daaraan voldoen. We kunnen daar wellicht bijeenkomsten 

organiseren met in acht name van: 

  

– een maximalisatie van het aantal personen dat aanwezig kan zijn; in het 

Venrays Museum zijn dit 25 personen; bij Odeon 45. 

  

– aanmeldingen bij het secretariaat van het LGOG kring Venray vooraf via een 

link in de uitnodiging, die u ruim voor aanvang van de bijeenkomsten ontvangt. 

Het kan dus zijn dat personen afwijzingen ontvangen nadat het maximale aantal 

personen bereikt is. 

 

– dat voor aanvang van elke lezing iedereen bij de ingang van de zaal een paraaf 

dient te zetten op een lijst met contactgegevens die daar klaar ligt. Een kopie 

van deze lijst wordt overgedragen aan de beheerder van de ruimte.  

 



 

Alle LGOG Kringen worden met dezelfde problemen geconfronteerd. Enkele kringen 

organiseren weer activiteiten. Zij hebben ruimten gevonden waar aan de gestelde 

richtlijnen kan worden voldaan. 

 

Graag vernemen wij van u of u voornemens bent aan bijeenkomsten te gaan 

deelnemen indien voorgaande regels ook bij de Kring Venray gehanteerd worden.  

U kunt uw reactie sturen vóór 27 september a.s. naar onze secretaris 

geertnelissen@home.nl.  

 

Als we weer bij elkaar komen, kan ook onze ALV plaatsvinden. Zo niet, dan stellen we 

voor de ALV schriftelijk (via de e-mail) te laten plaatsvinden.  

 

De Corona- crisis heeft uiteraard ook gevolgen voor de activiteiten van de medewerkers 

op het LGOG Bureau te Maastricht. Aan veel van hun ‘normale’ werkzaamheden voor 

Kringen, secties enz. is door de Corona-crisis is nu minder behoefte. Het Bureau heeft snel 

bakens verzet. Achter de schermen is hard gewerkt om het mogelijk te maken dat leden 

van het LGOG met geschiedenis bezig kunnen zijn. Een LGOG Podcast is in het leven 

geroepen, Live streams uitzendingen worden georganiseerd enzovoort. Het Bureau heeft 

het mogelijk gemaakt dat de leden toch nog veel kunnen zien en beleven. Een stukje LGOG 

wordt naar LGOG-leden gebracht. Gemakshalve verwijzen wij naar de website van het 

LGOG. Daar treft u alle informatie aan!! 

Misschien is het u ontgaan dat het Bureau iedere 2 weken een interessante nieuwsbrief 

uitgeeft. Die kunt u ‘automatisch’ in uw mailbox ontvangen. U kunt zich via de website 

van het LGOG hiervoor aanmelden. Ten zeerste aanbevolen.  

Zoals uit voorgaande moge blijken blijft de Limburgse geschiedenis interessant en doet 

het LGOG er veel aan om die geschiedenis toegankelijk te maken. En wij pakken het liefst 

zo snel mogelijk de draad van voorheen voor u weer op.   

 

 

Wij wensen u in ieder geval een mooie nazomer en  

blijf gezond!! 

 

Bestuur LGOG Kring Venray 

mailto:geertnelissen@home.nl

