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Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. 

 

Kring Roermond. 
 

 

Verslag van de jaarvergadering. 

 
Datum en tijdstip: Maandag, 5 maart 2007 te 20.00 uur. 

 

Locatie: Gemeenschapshuis "Het Katoenen Dorp" Bisschop Lindanussingel 43 

te Roermond. 

 

Voorzitter is:  De heer M.J. Veelen, vice-voorzitter. 

 

Secretaris is:  De heer W.G. de Valk 

 

1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
De voorzitter deelt in de eerste plaats mede verheugd te zijn door de grote opkomst van circa 

100 belangstellenden, zowel leden als niet-leden van het Limburgs Geschied- en 

Oudheidkundig Genootschap. Hij voegt hieraan nog toe, dat vandaag de laatste lezing 

gehouden wordt van het seizoen 2006-2007. de in dit seizoen gehouden lezingen hebben een 

breed scala van onderwerpen gekend. 

 

De voorzitter geeft vervolgens een uitvoerige toelichting ten aanzien van het besluit van het 

hoofdbestuur en van de directeur van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 

Genootschap met betrekking tot de wijziging met ingang van 1 januari 2007 inzake het 

verzenden van convocaten. Uit een oogpunt van kostenbesparing is gekozen voor een digitale 

wijze van verzending van de convocaten via e-mail dan wel via internet. De leden, die te 

kennen gegeven hebben de convocaten op de oude vertrouwde wijze op papier per post te 

ontvangen, zullen deze op die wijze ontvangen. Vervolgens licht hij een en ander uitvoerig 

toe. 

 

3. Verslag van de bijzondere ledenvergadering, d.d. 2 januari 2006.. 
De voorzitter deelt mede dat dit verslag vóór de vergadering ter inzage heeft gelegen. Tijdens 

deze vergadering is de heer mr. F. van Acker benoemd tot lid van de kascontrôlecommissie, 

in de plaats van de heer W.G.  de Valk, die tot lid van het bestuur is gekozen bij besluit van de 

bijzondere ledenvergadering van 3 oktober 2005. Hierdoor kan hij de functie van lid van de 

kascontrôlecommissie niet meer uitoefenen. 

 

Besloten wordt dit verslag ongewijzigd vast te stellen, onder dankzegging aan de 

samensteller. 

 

4. Verslag jaarvergadering d.d. 6 maart 2006. 
De voorzitter deelt mede dat dit verslag vóór de vergadering voor de leden ter inzage heeft 

gelegen. 

De secretaris geeft vervolgens een resumé van dit verslag. 
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Naar aanleiding van dit verslag worden vanuit de vergadering geen vragen gesteld dan wel 

op- of aanmerkingen naar voren gebracht. 

 

Besloten wordt dit verslag ongewijzigd vast te stellen onder dankzegging aan de samensteller. 

 

5. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2006. 
De voorzitter deelt mede dat het ontwerp van het jaarverslag ter inzage heeft gelegen. 

Vervolgens geeft hij een toelichting ten aanzien van dit verslag. 

De secretaris geeft hierna een samenvatting van dit jaarverslag, alsmede vermelding van de 

activiteiten die in 2006 hebben plaatsgevonden, zoals lezingen, excursies, alsmede overleg 

met de heemkundeverenigingen. 

 

Vanuit de vergadering worden naar aanleiding van dit verslag geen vragen gesteld, dan wel 

op- of aanmerkingen naar voren gebracht. Vervolgens besluit de vergadering dit jaarverslag 

ongewijzigd vast te stellen. 

 

 

6.  Financieel verslag van de penningmeester over het jaar 2006. 
De voorzitter deelt mede dat dit verslag eveneens vóór de vergadering voor de leden ter 

inzage heeft gelegen. 

De penningmeester,  de heer drs. R. Dückers geeft vervolgens een uitvoerige toelichting ten 

aanzien van de financiële stand van zaken in het jaar 2006. 

 

Vanuit de vergadering worden geen vragen gesteld, dan wel op- of aanmerkingen naar voren 

gebracht ten aanzien van dit financieel verslag. 

 

Vervolgens besluit de vergadering zonder verdere beraadslagingen het financieel verslag over 

2006 ongewijzigd vast te stellen onder dankzegging aan de penningmeester. Voorts besluit de 

vergadering de penningmeester décharge te verlenen voor zijn financieel beheer over het jaar 

2006. 

 

De voorzitter spreekt vervolgens woorden van dank aan het adres van de penningmeester. 

 

7. Begroting 2007. 
De voorzitter deelt mede dat de penningmeester het ontwerp van de begroting voor het jaar 

2007 heeft opgesteld. Dit ontwerp heeft eveneens vóór de vergadering voor de leden ter 

inzage gelegen. 

De penningmeester  geeft vervolgens een nadere toelichting ten aanzien van de diverse 

begrotingsposten. De begroting voor 2007 geeft een positief saldo. 

 

Aangezien vanuit de vergadering  geen vragen gesteld worden dan wel op- of aanmerkingen 

naar voren gebracht worden, wordt besloten  de begroting voor het jaar 2007 ongewijzigd vast 

te stellen overeenkomstig het aangeboden concept.  

 

8. Verslag van de kascontrolecommissie. 
De voorzitter deelt mede dat de kascontrôlecommissie, bestaande uit de heren mr. F. van 

Acker en mr. H.J.A. Ewalds, de boekhouding over het jaar 2006 heeft gecontroleerd. Hij stelt 

de commissie vervolgens in de gelegenheid verslag uit te brengen aan de vergadering. 
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De heer mr. H.J.A. Ewalds deelt als woordvoerder van de commissie mede dat ingestemd 

kan worden met de gevoerde wijze van boekhouden over het jaar 2006. Het is de commissie 

niet gebleken dat in de boekhouding onregelmatigheden zijn geconstateerd.  

Hij overhandigt vervolgens een schriftelijk verslag aan de voorzitter. De commissie adviseert 

de penningmeester voor zijn financieel beheer over het jaar 2006 te dechargeren. 

De voorzitter spreekt vervolgens woorden van dank aan de leden van de 

kascontrôlecommissie. 

 

Uit de vergadering worden geen vragen gesteld dan wel bemerkingen naar voren gebracht. 

Evenmin worden vanuit de vergadering vragen gesteld omtrent te onderhavige 

aangelegenheid. 

 

Besloten wordt het verslag ongewijzigd vast te stellen onder dankzegging aan de commissie. 

 

9. Benoeming leden kascontrôlecommissie. 
De voorzitter deelt mede dat overeenkomstig de ter zake van kracht zijnde regelgeving de 

leden van de kascontrôlecommissie twee jaren zitting in deze commissie hebben. Hij voegt 

hieraan nog toe, dat de heer mr. F. van Acker thans aftredend is. Hij verzoekt de vergadering 

gegadigden voor deze functie naar voren te brengen. 

 

Vanuit de vergadering steldmevrouw E.H.M. Geelen zich beschikbaar voor de functie van lid 

van de kascontrôlecommissie. 

 

De vergadering besluit vervolgens mevrouw E.H.M. Geelen bij acclamatie te benoemen tot 

lid van de kascontrôlecommissie voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 

2009. 

 

10. Bestuurssamenstelling. 
De voorzitter deelt in de eerste plaats mede, dat de bestuursleden, namelijk mevrouw M.J.F. 

Muller-Klaar en de penningmeester de heer drs. R.A.M.J. Dückers statutair aftredend zijn. 

Beiden hebben desgevraagd medegedeeld zich herkiesbaar te stellen. 

 

De vergadering besluit vervolgens mevrouw M.J.F. Muller-Klaar en de  heer drs. R.A.M.J. 

Dückers bij acclamatie voor een periode van vier jaren te benoemen tot lid van het bestuur. 

 

In de vacature die ontstaan is in het bestuur wordt door de vergadering overeenkomstig het 

voorstel van het bestuur bij acclamatie voor een periode van vier jaren benoemd tot lid van 

het bestuur de heer R.J.P.M. Vroomen. 

 

De voorzitter geeft vervolgens een nadere toelichting ten aanzien van de vacante functie van 

voorzitter. Hij voegt hieraan nog toe, dat het bestuur enige gegadigden heeft benaderd, doch 

dat een en ander nog niet heeft geleid tot direct resultaat. Voorts wordt medegedeeld dat nog 

andere gegadigden benaderd zullen worden. Zodra hieromtrent nadere informaties 

beschikbaar zijn, zullen de leden hieromtrent nader ingelicht worden. 
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11. Rondvraag. 
De voorzitter deelt mede dat voor de excursie van 14 april 2007 naar Oldenzaal nog plaatsen 

beschikbaar zijn. Het verdient echter aanbeveling dat op korte termijn ingeschreven wordt 

voor deze excursie. 

 

Van de gelegenheid tot het stellen van vragen wordt geen gebruik gemaakt. 

 

12. Sluiting. 
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering te 20.30 uur, na eerst dank gebracht te hebben 

aan de beheerders van “Het Katoenen Dorp” voor hun goede zorgen.  

 

Na afloop van de vergadering heeft mevrouw drs. M. Paris-Vankan een lezing met dia's 

gehouden over het onderwerp “Monumentale glaskunst in Limburg.”Aan de hand van een 

dia-presentatie gaf de inleidster een boeiende uiteenzetting over het onderwerp monumentale 

glaskunst, waaruit bleek dat Roermond voor de opleving van de glaskunst in de 19e eeuw zeer 

belangrijk is geweest. De lezing werd door circa 100 belangstellenden bijgewoond. 

 

 

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van de Kring Roermond 

van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 

gehouden op 17 maart 2008. 

 

Het bestuur van de Kring Roermond van het Limburgs  

Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 

 

De voorzitter, 

 

R.J.P.M. Vroomen 

 

Namens deze, 

De secretaris, 

 

 

 

 

 

 

W.G. De Valk 
 


