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Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. 

Kring Gelders Overkwartier van Roermond. 
 
Verslag van de algemene ledenvergadering.  
 

Datum en tijdstip:  Maandag, 21 maart 2011 te 19.30 uur. 

 

Locatie:  Gemeenschapshuis "Het Katoenen Dorp"  

  Bisschop Lindanussingel 43 te Roermond. 

 

Aanwezig:  Circa 50 leden van de Kring Gelders Overkwartier van 

 Roermond van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 

 Genootschap. 

 

Voorzitter is:   De heer R.J.P.M. Vroomen 

  

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 mede dat iedere laatste maandag van de maand in het Gemeentearchief 

van Roermond, Swalmerstraat 12 te Roermond, het historisch café gehouden wordt. Hij licht 

een en ander toe. 

De heer M.M.H. Lemmens, bestuurslid, geeft hierna een uitvoerige aanvullende toelichting. 

 

3. Verslag van de  algemene ledenvergadering (jaarvergadering)  gehouden op 

 1 maart 2010. 

De voorzitter stelt aan de orde het verslag van de algemene ledenvergadering, gehouden op  

1 maart 2010. Hij deelt vervolgens mede dat de leden van het ontwerp van dit verslag kennis 

hebben kunnen nemen via de website van het L.G.O.G. Voorts zijn de leden, aldus de 

voorzitter, in de gelegenheid gesteld het verslag op te vragen bij het bureau van het L.G.O.G. 

Eveneens hebben exemplaren hiervan vóór de aanvang van de vergadering ter inzage gelegen. 

De secretaris verzoekt de vergadering of er nog behoefte bestaat aan integrale voorlezing, 

dan wel het voorlezen van een samenvatting. 

 

Uit de reactie van de vergadering kan geconcludeerd worden dat hieraan behoefte bestaat. 

 

Naar aanleiding van dit verslag worden door de vergadering geen vragen,  dan wel op- of 

aanmerkingen naar voren gebracht. 

De vergadering besluit vervolgens het verslag  van de ledenvergadering van  1 maart 2010 

ongewijzigd vast te stellen, onder dankzegging aan de samensteller. 

 

4. Verslag van de secretaris over het jaar 2010. 

De voorzitter  stelt aan de orde het ontwerp van het verslag van de secretaris over het jaar 

2010. Hij voegt hieraan nog toe dat het ontwerp van dit verslag geplaatst is op de website van 

het L.G.O.G., alsmede dat de leden in de gelegenheid gesteld zijn dit verslag op te vragen bij 

het bureau van het L.G.O.G. Eveneens hebben exemplaren van  dit verslag vóór de aanvang 

van de vergadering ter inzage gelegen. 
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De secretaris verzoekt vervolgens hem mede te delen of  behoefte bestaat aan een integrale 

voorlezing dan wel het voorlezen van een samenvatting. Uit de reactie van de vergadering kan 

geconcludeerd worden dat hieraan geen behoefte bestaat. 

 

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

op- of aanmerkingen naar voren gebracht. 

 

De vergadering besluit vervolgens het verslag van de secretaris over het jaar 2010 

ongewijzigd vast te stellen, onder dankzegging aan de samensteller. 

 

5. Bestuursaangelegenheden. 

De voorzitter deelt mede dat overeenkomstig de ter zake van kracht zijnde voorschriften van 

de statuten van het L.G.O.G. na een periode van vier jaren aftredend zijn mevrouw M.J.F. 

Muller-Klaar, bestuurslid, alsmede de heren R.J.P.M. Vroomen, voorzitter en drs. R.A.M.J. 

Dückers, penningmeester. Deze bestuursleden stellen zich opnieuw herkiesbaar. Hij deelt 

vervolgens mede dat het bestuur mevrouw mr. F.P. de Boer-Rennings, bereid gevonden heeft 

toe te treden tot het bestuur van de Kring Gelders Overkwartier van Roermond van het 

Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. 

Door de leden van de kring worden geen kandidaten voor een bestuursfunctie voorgesteld, 

aldus de voorzitter. Hij voegt hieraan nog toe, dat een daartoe strekkende schriftelijke 

voordracht niet is ingediend. 

 

Vervolgens besluit de vergadering zonder verdere beraadslagingen bij acclamatie te 

benoemen tot lid van het bestuur van de Kring Gelders Overkwartier van Roermond van het 

Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap mevrouw M.J.F. Muller-Klaar; 

mevrouw mr. F.P. de Boer-Rennings, alsmede de heren R.J.P.M. Vroomen en drs. R.A.M.J. 

Dückers. 

 

6. Verkiezing voorzitter. 

De heer M.M.H. Lemmens, vice-voorzitter deelt mede dat de statuten van het L.G.O.G. 

bepalen dat de voorzitter van een kring gekozen dient te worden door de algemene 

ledenvergadering. Hij voegt hieraan nog toe dat het bestuur de vergadering voorstelt de heer 

R.J.P.M. Vroomen bij acclamatie tot voorzitter te benoemen. 

 

Vervolgens besluit de vergadering zonder verdere beraadslagingen de heer R.J.P.M. Vroomen 

bij acclamatie te benoemen tot voorzitter van de Kring Gelders Overkwartier van Roermond 

van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. 

 

7. Financieel verslag van de penningmeester over het jaar 2010. 

De voorzitter stelt aan de orde het financieel verslag van de penningmeester over het jaar 

2010. Hij deelt mede dat dit verslag eveneens vóór de vergadering voor de leden ter inzage 

heeft gelegen. 

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

van de financiële stand van zaken in het jaar 2010. Hij deelt voorts nog mede dat de financiële 

situatie gunstig genoemd kan worden. 
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Er worden vanuit de vergadering geen vragen gesteld, dan wel op- of aanmerkingen naar 

voren gebracht ten aanzien van dit financieel verslag. 

 

De vergadering besluit vervolgens zonder verdere beraadslagingen het financieel verslag van 

de penningmeester over het jaar 2010 ongewijzigd vast te stellen, onder dankzegging aan de 

penningmeester. 

 

Vervolgens besluit de vergadering de penningmeester decharge te verlenen voor zijn 

financieel beheer in het jaar 2010. 

 

8.  Begroting voor het jaar 2011. 

De voorzitter stelt aan de orde de begroting voor het jaar 2011. Hij voegt hieraan nog toe, dat 

deze eveneens vóór de vergadering voor de leden ter inzage heeft gelegen. 

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

naar aanleiding van deze begroting.  

 

Vanuit de vergadering worden ten  aanzien van de begroting voor het jaar 2010 geen vragen 

gesteld, dan wel op- of aanmerkingen naar voren gebracht.  

 

Vervolgens besluit de vergadering zonder verdere beraadslagingen de begroting voor het jaar 

2011 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden concept. 

 

9. Verslag  van de kascontrolecommissie. 

De voorzitter deelt mede, dat de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren  M.J. Veelen 

en B.J. Ramakers de boekhouding over het jaar 2010 heeft gecontroleerd. Hij stelt de 

commissie vervolgens in de gelegenheid de vergadering verslag uit te brengen. 

De heer M.J. Veelen   deelt de vergadering als woordvoerder van de commissie mede dat 

ingestemd kan worden met de gevoerde wijze van boekhouden in het jaar 2010. De 

commissie heeft geen onregelmatigheden of onjuistheden geconstateerd. Vervolgens wordt 

een en ander nader toegelicht. De commissie adviseert de vergadering de penningmeester 

voor zijn financieel beleid over het jaar 2010 te dechargeren. 

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

kascontrolecommissie. 

 

Naar aanleiding van dit verslag worden vanuit de vergadering geen vragen gesteld dan wel 

op- of aanmerkingen naar voren gebracht. 

 

De vergadering besluit vervolgens zonder verdere beraadslagingen het verslag van de 

kascontrolecommissie ongewijzigd vast te stellen onder dankzegging aan de leden van de 

commissie. 

 

10. Benoeming leden kascontrolecommissie. 

De voorzitter deelt mede dat de leden van de kascontrolecommissie overeenkomstig de 

regelgeving voor een periode van twee jaren zitting hebben in deze commissie. Hij voegt 

hieraan toe  dat de heer M.J. Veelen thans aftredend is.  

Hij deelt vervolgens mede  dat het bestuur de heer J.H.G. van Hees bereid gevonden heeft om 

zitting te nemen in de kascontrolecommissie. De vergadering besluit vervolgens de heer 

J.H.G. van Hees bij acclamatie te benoemen tot lid van de kascontrolecommissie, voor een 

periode van twee jaren, aanvangende op 1januari 2012  en derhalve eindigende op 31 

december 2013. 
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De voorzitter spreekt vervolgens woorden van dank aan de heer M.J. Veelen voor de 

werkzaamheden, die hij heeft verricht in zijn hoedanigheid van lid van de 

kascontrolecommissie. 

 

11. Wat verder ter tafel gebracht wordt. 

De voorzitter deelt mede dat voor het lezingenseizoen 2011-2012 zes lezingen 

geprogrammeerd zijn. Deze lezingen zullen gehouden worden op de navolgende data, zijnde 

de maandagen 5 september 2011; 3 oktober 2011; 7 november 2011; 6 februari 2012; 5 maart 

2012 en 2 april 2012. 

Hij voegt hieraan toe dat dit lezingenprogramma nog nader dient te worden geconcretiseerd. 

Vervolgens deelt hij mede dat het hoofdbestuur van het L.G.O.G. besloten heeft aan de leden 

die 50 jaren, dan wel 40 jaren of 25 jaren lid zijn van het L.G.O.G. een verenigingsspeld toe te 

kennen. Vervolgens deelt hij mede dat de verenigingsspeld reeds is uitgereikt aan de leden 

van het L.G.O.G., die 50 jaar of langer lid zijn door Gouverneur L. Frissen. Een en ander 

heeft plaatsgevonden op donderdag, 10 maart 2011 tijdens een bijeenkomst in het 

Gouvernement te Maastricht.  

De voorzitter deelt voorts nog mede dat vier leden van de Kring Gelders Overkwartier van 

Roermond 50 jaar of langer lid zijn van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 

Genootschap en wel de heren R. Bannenberg (55 jaar lid); J.J.M.H. Drehmans (56 jaar lid);  

Ir. L.J.Th. Lumens (50 jaar lid) en J.H.W. Storken (55 jaar lid). Hij spreekt vervolgens 

namens het bestuur de felicitaties uit. Hij voegt hieraan nog toe dat de leden die 40 of 25 jaren 

lid zijn van het L.G.O.G. evenee4ns een verenigingsspeld zullen ontvangen. De uitreiking 

hiervan zal plaats vinden in een aparte bijeenkomst. 

De heer M.M.H. Lemmens, bestuurslid, deelt vervolgens mede dat het voornemen bestaat 

dat het boek, geschreven door Prof. dr. P. Nissen over de geschiedenis van Roermond, in het 

najaar van 2011 zal verschijnen. 

De voorzitter deelt eveneens mede dat op donderdag, 26 mei 2011 in samenwerking met de 

Kring Westelijke Mijnstrreek een stadswandeling door Roermond zal worden gehouden. Na 

afloop van deze stadswandeling zal Prof. dr. P. Nissen in Gemeenschapshuis Het Katoenen 

Dorp een lezing houden over de geschiedenis van Roermond. De leden zullen hieromtrent nog 

een convocaat ontvangen. 
 

12. Rondvraag. 

De voorzitter deelt mede dat in het kader van het 150-jarig bestaan van het Limburgs 

Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in 2013 een herdenkingsboek zal verschijnen. Aan 

de totstandkoming van dit boek zullen diverse auteurs hun medewerking verlenen. 

 

13. Sluiting. 

De voorzitter sluit vervolgens, aangezien niets meer aan de orde wordt gesteld en niemand 

meer het woord verlangt, de vergadering te 20.15 uur, na eerst dank gebracht te hebben aan de  

leden  voor hun inbreng, alsmede aan de beheerders van “Het Katoenen Dorp” voor hun 

medewerking en goede zorgen. 

 

Na afloop van de vergadering heeft  de heer drs. R.A.M.J. Dückers een lezing gehouden over 

het onderwerp "Corpus Iuris Civilis: de wet als kunstwerk."  De heer drs. R. Dückers heeft 

een zeer boeiende en interessante uiteenzetting gegeven over het civiele recht, waarbij tevens 

aandacht is geschonken aan de miniaturen, waarmee deze boeking zijn geïllustreerd.  

 

De lezing werd door circa 50 belangstellenden bijgewoond. 
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Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van de Kring Gelders Overkwartier van Roermond 

van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, gehouden op 2 april 2012. 

 

Namens het bestuur van de Kring Gelders Overkwartier van Roermond  

van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 

 

De secretaris,  

 

 

 

 

 

W.G. de Valk 
 


