
Notulen jaarvergadering L.G.O.G. kring Parkstad Limburg, gehouden 26 maart 

2008 in Rijckheyt Centrum voor regionale geschiedenis te Heerlen 

 

Aanwezige leden: gelet op het onderwerp van de lezing waren ook gasten aanwezig. In totaal 

woonden 20 mensen de avond bij.  

Aanwezige bestuursleden: Jo Jamar (voorzitter), mevr. Marie-José van der Weerden 

(penningmeester), Martin van der Weerden (vice-voorzitter), Sjef Senden 

(excursiecommissie)  

 

Ter inzage waren: het jaarverslag van 2007, het exploitatieoverzicht 2007, de notulen van de 

jaarvergadering 2007 en het jaarprogramma 2008. 

 
1 Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en verontschuldigt de secretaris die helaas niet aanwezig 

kunnen zijn.  
2 Verslag jaarvergadering 19 maart 2007 

De notulen van de vorige jaarvergadering worden aangenomen en vastgesteld. 
3 Jaarverslag 2007 van de secretaris 

Het jaarverslag 2007 wordt met algemene stemmen aangenomen. 
4 Financieel jaarverslag 2007 van de penningmeester 

De penningmeester licht het verslag toe en geeft het woord aan de kascommissie. 
5 Verslag kascommissie over 2007  
De financiële jaarstukken van 2007 zijn door de kascommissie geaccordeerd en aan de penningmeester 

wordt decharge verleend.  

6 Benoeming nieuwe kascommissie 

De vergadering gaat ermee akkoord dat de kascommissie in 2009 alleen uit de heer 

Theunissen zal bestaan. De heer Franssen is in 2008 voor het laatst lid van de kascommissie. 

Het is erg moeilijk om kascommissieleden te vinden.  
7 Jaarprogramma 2008 

De vergadering nam kennis van het jaarprogramma 2008 welk bijna geheel is ingevuld. 

8 Samenstelling bestuur 

Volgens het reglement is de heer Van der Weerden aftredend en herbenoembaar. Abusievelijk is in de 

agenda vermeld dat de heer Smeets eveneens aftredend zou zij, dis is evenwel onjuist. De heer Van der 

Weerden stelt zich beschikbaar. Het bestuur stelt voor de heer Van der Weerden te herbenoemen en dit 

wordt door de vergadering bij acclamatie aangenomen.  

9 Rondvraag 

Er werd een korte tijd gediscussieerd over het convoceren. Het bestuur zegde toe da dit punt van 

aandacht zal blijven. 

10 Sluiting 

Na het huishoudelijk gedeelte van deze bijeenkomst volgde nog een boeiende lezing door de 

heer Peter te Poel. 

 

 

 

 


