
LIMBURGS GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIGE GENOOTSCHAP 

KRING GELDERS OVERKWARTIER VAN ROERMOND 

 

Verslag van de algemene ledenvergadering op 15 april 2013 in MFC  ’t Paradies’ 

Aanwezig: Circa 25 leden. 

Afwezig met kennisgeving: mevr. M. Muller-Klaar bestuurslid, mevr. E. Dirks-Jessen lid, de heer M. 

Richter bestuurslid, de heer mr. J. Klerken. 

 

1. Opening door de voorzitter, de heer R. Vroomen, 

die mededeling doet van het overlijden van de heer W. de Valk, secretaris van de Kring, op 22 maart 

2013. Gevraagd wordt ter nagedachtenis staande één minuut stilte in acht te nemen. De aanwezigen 

gaan staan. Bij de begrafenis is de Kring vertegenwoordigd geweest door de voorzitter de heer R. 

Vroomen en de dames M. Mulller-Klaar en Fr. De  Boer-Rennings. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Overlijdensbericht van de heer W. de Valk, en een condoleance  van de heer  F. Bouts.  

Afmeldingen voor deze jaarvergadering.  

Bedankbrief van het hoofdbestuur van het LGOG voor de goede verzorging van de Algemene 

Ledenvergadering op 21 april 2012 te Roermond. 

Overzicht van leden die dit jaar in aanmerking komen voor de jubileumspelden. 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van het LGOG op 20 april 2013 te Venray. 

De voorzitter deelt mee dat het Historisch Café niet meer door het Gemeentearchief van Roermond 

wordt georganiseerd. Het blijft wel als zodanig bestaan, maar dan onder de vlag van de Kring 

Roermond van het LGOG. De heer M. Lemmens, adjunct-archivaris blijft wel zijn medewerking 

verlenen o.a. door gastheer te zijn. 

 

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden op 2 april 2012. 

Dit verslag is in te zien op de website van het LGOG. Exemplaren van dit verslag hebben ter inzage 

gelegen bij aanvang van de vergadering. Door de secretaris wordt een verkorte versie voorgelezen. Er 

zijn geen vragen of opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld, met dank aan de heer W. de Valk, 

die dit nog samenstelde. 

 

4. Algemeen jaarverslag van de Kring Gelders Overkwartier van Roermond. 

Ook dit verslag is op de website terug te lezen. Exemplaren zijn eveneens ter inzage op de 

vergadering aanwezig en een verkorte weergave wordt door de secretaris voorgelezen. Er zijn geen 

op- of aanmerkingen. 

 

5. Uitreiking jubileumspelden door de voorzitter. 

Vanuit het hoofdbestuur is gemeld dat de heer Schreurs 50 jaar lid is, de heren Klerken en Lupak 40 

jaar en  mevr. Dirks, alsmede de heer Vestjes 25 jaar. Aan hen is voorafgaande aan de vergadering 

een aparte  uitnodiging gegaan met het verzoek aan te geven of zij aanwezig zullen zijn. De heer 

Klerken en mevrouw Dirks hebben laten weten niet aanwezig te zullen zijn en zij krijgen de speld per 

post toegezonden.  

Van de aanwezigen leden meldt de heer Ramakers dat hij ook al 40 jaar lid is en ook de heer en 

mevrouw Conradi dat zij al meer dan 25 jaar lid zijn en nog geen speld hebben ontvangen.  

De voor-zitter is echter in de gelegenheid  om dit verzuim te herstellen en dus krijgt de heer Schreurs 

een 50-jaar, de heren Lupak en Ramakers 40-jaar, en de heer en mevrouw Conradi 25-jaar uitgereikt, 

onder dankzegging voor het trouw lid zijn. De spelduitreiking gaat vergezeld van een attentie. 

 

 



 

6. Financieel verslag van de penningmeester over het jaar 2012 en begroting 2013. 

Dit verslag heeft ter inzage gelegen bij aanvang van de vergadering. De heer R. Dückers, 

penningmeester, geeft een toelichting op de cijfers. Vanuit de vergadering worden vragen gesteld 

omtrent  het vermogen van de Kring, zijn hiervoor bestemmingen ? Dit omdat er een substantieel 

tegoed is. De penningmeester zegt dat rekening is gehouden met meer kosten voor de 

vergaderruimte bij lezingen. Dit omdat de huurprijs van “Het Katoenen Dorp “ erg laag waren. Door 

de gedwongen verhuizing naar een andere locatie zouden de kosten stijgen. In de praktijk blijkt dit 

mee te vallen, omdat ook de huurprijs van “’t Paradies” redelijk is. 

Wel is in 2013 voorzien in meerkosten vanwege het jubileumjaar van het LGOG, waarbij iedere Kring 

geacht wordt een eigen invulling te geven aan dit jaar en voor eigen kosten. In Roermond is gekozen 

voor een extra lezingencyclus op 1 december 2013 in het Historiehuis.  

Voor het overige is er geen reden om een spaarpot te creëren. 

 

6. Verslag Kascontrolecommissie. 

De Kascontrolecommissie, bestaande uit de heer J. van Hees en R. Gierlings hebben de boeken 

gecontroleerd en in orde bevonden. Hiervan is een schriftelijk verslag gemaakt. Op grond van de 

bevindingen wordt het bestuur gedechargeerd voor het jaar 2012. 

 

7. Benoeming leden Kascontrolecommissie 2013. 

De heer F. v.d. Broek wordt bij acclamatie benoemd tot lid van de Kascontrolecommissie, naast de 

heer R. Gierlings. 

 

8. Vooruitblik Kringactiviteiten 2013-2014. 

De voorzitter deelt mee dat alle leden van het LGOG recht hebben op gratis deelname aan 

kringactiviteiten in de gehele provincie, op vertoon van hun lidmaatschapsbewijs van het LGOG. Ook 

aan de activiteiten die door de onderafdelingen worden georganiseerd. 

Het Genealogisch tijdschrift houdt op te bestaan en de inhoud gaat op in De Maasgouw. 

Het conceptprogramma voor de lezingen van de kring Roermond is gemaakt, maar aan de leden 

wordt gevraagd om mee te denken over onderwerpen die onder de aandacht van de leden gebracht  

kunnen worden. Het bestuur ziet met belangstelling deze suggesties tegemoet. 

 

9. Benoeming bestuursleden. 

De vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de benoeming van de heer Krijn Pansters uit 

Reuver tot bestuurslid. De heer Pansters is historicus, lid van de Kring en werkzaam aan de Tilburgse 

Universiteit. Hij  kan wegens werkzaamheden in het buitenland niet op deze vergadering aanwezig 

zijn, maar heeft het bestuur laten weten wel beschikbaar te zijn voor een bestuursfunctie.  

De vergadering gaat accoord met de benoeming van de heer Pansters in het bestuur. 

 

10. Rondvraag. 

De heer Van Hees vraagt of er nieuwe LGOG folders komen nu Koningin Beatrix abdiceert en dus 

geen beschermvrouwe van het LGOG meer zal zijn. Daarover is nog niets bekne. Wel zijn er nieuwe 

folders in het kader van het jubileumjaar. Deze zal ook worden meegezonden met De Maasgouw. 

Gevraagd wordt of nog naar een andere locatie dan ’t Paradies wordt uitgezien. Dit omdat er geen 

gelegenheid tot napraten is aangezien de locatie om 22.00 uur sluit. Inderdaad is het jammer dat er 

geen gelegenheid is om te blijven, maar gezien de prijzen van commerciële accommodaties, zowel 

huur als consumpties, is toch gekozen om in ’t Paradies te blijven. 

Wel zal in voorkomende gevallen met de organisatie worden afgestemd dat de pauze niet 

tegelijkertijd met andere groepen gehouden zal worden.   

 



Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.  Na een korte pauze wordt de lezing 

verzorgd door de heer Peter Thissen, met als onderwerp “Cel en Wereld”, Kartuizers en boeken in 

Roermond, 1376-1783 


