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Notulen algemene ledenvergadering d.d. 12-03-2018. 
 

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 ge-
denken door een minuut stilte in acht te nemen. De namen van de overledenen worden 
daarbij niet genoemd. Er wordt een uitzondering gemaakt voor Michael Walter, be-
stuurslid van de kring, die vorige week  vrijdag 9 maart plotseling is overleden. 
 
De voorzitter memoreert Michael met de volgende woorden: 
 
Michael was 40 jaar lid van  het LGOG en van onze Kring, daarvan bijna 12 jaar als 
bestuurslid. Hij was actief lid van de Activiteitencommissie en we hebben vele interes-
sante excursies en lezingen aan hem te danken. Hij was een liefhebber van streekge-
schiedenis, en van veel daarmee verbonden thema's, nooit te beroerd om met ons zijn 
grote kennis te delen, en dat betekende ook gebruik maken van zijn omvangrijke biblio-
theek. Ik moet eens kijken of ik niet nog boeken van hem thuis heb …….  
Michael laat een leemte achter die wij maar moeilijk zullen kunnen opvullen. Wij wen-
sen zijn vrouw Marian en de overige familieleden veel sterkte in deze moeilijke tijd.   
 

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

1 december 2018 moet 2017 zijn. Verder geen op- of aanmerkingen. 
De voorzitter geeft aan dat het Jaarverslag 2017 wordt opgenomen in het Jaarboek 
2017 wat binnenkort uitkomt. Er zijn geen bijzondere zaken te melden. 

  
4. Financieel verslag 2017 en begroting 2018. 

De penningmeester licht het verslag toe.  
Er zijn geen bijzondere zaken te melden. 
 

5. Verslag kascontrolecommissie. 
De heer Jos Vierkotten leest het verslag van de kascontrolecommissie voor: 
De kascontrolecommissie van de kring Venlo van het LGOG voor het jaar 2017, be-
staan de uit de leden Jos Vierkotten en John Decker, heeft op woensdag 8 maart 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 de-
chargeren. 
Zonder verdere op- of aanmerkingen is de vergadering akkoord. 
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6. Benoeming kascontrolecommissie 2018. 
Zich kandidaat gesteld en ook door de vergadering benoemd voor de kascontrole 2018 
zijn de heren John Decker (2e jaar) en Paul Stevens.  
 

 
7. Bestuursverkiezing. 

Het voltallige Kringbestuur bestaat uit een voorzitter en vijf leden. 
Statutair aftredend is de Dhr. Gerard Driessen; hij stelt zich herkiesbaar. 
Zonder tegen kandidaten en voorstellen voor de vacante bestuursfunctie is Gerard per 
acclamatie herkozen. 
Door het overlijden van Michael Walter zijn er nu twee vacatures voor het bestuur. 
Van de aanwezigen was er niemand bereidt om de vacatures te vervullen. 
 

8. Activiteiten en publicaties. 
De voorzitter geeft een uitleg van het ‘Venlo in kaart‘ project, dat in een ver gevorderd 
stadium is. De website van het project (Aezel.eu) is al in de lucht, hierin zijn al 19 ste-
den van Limburg te zien. Venlo volgt in de loop van dit jaar. 
 
Het project ‘Streekgeschiedenis in het basisonderwijs’ loopt niet zoals het zou moeten. 
Vanuit het onderwijs is er weinig ruimte om activiteiten te organiseren. 
 
Gerard verteld de stand van zake van het uit te geven periodiek  
Het is gezien de te verwachte kosten nog niet geheel duidelijk of dit wel haalbaar is. 
 

9.  Jubilarissen 
Ook dit jaar zijn er weer een aantal jubilarissen, wij feliciteren: 
50 jaar Dhr. H.G. Geurts Venlo 
40 jaar Mevr. M. van der Grinten-Verhaak Venlo 
 Dhr. P.J. Relouw Kessel 
 Dhr. R.G.M.M. Walter Venlo 
25 jaar Dhr. H.M.J.B. Fleuren Venlo-Blerick 
 Mevr. L.A.M. Fleuren-Driessen Venlo-Blerick 
 Dhr. M.J. Goedmakers Venlo 
 Dhr. J.G. Keltjens Arcen 
 Dhr. T.F.J. van de Loo Venlo 
 Mevr. S. van de Loo-Gutmann Venlo 

 
De jubilarissen hebben het jubileumspeldje per post ontvangen. 

 
10.  Rondvraag en sluiting. 

Er zijn geen vragen. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
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