
Verslag Jaarvergadering LGOG 

Kring Gelders Overkwartier van Roermond 
 

De dato 20 april 2015 

Aantal aanwezigen: 30 

Afmeldingen ontvangen van: Dhr. M. Richter, Dhr. Wolters, Dhr. J. De Kunder, Dhr. Hendricks, Dhr en 

Mw. Hoeymaekersen mw. De Boer 

Notulist: Dhr. R. Dückers 

 

1. De voorzitter opent de vergadering en memoreert de jubilarissen. 

2. Het verslag van de vorige jaarvergadering, dat ter inzage heeft gelegen, wordt voorgelezen door 

de voorzitter en zonder wijzigingen vastgesteld; de voorzitter dankt de secretaris. 

3. Het jaarverslag over 2014 wordt samengevat. Er dient 1 wijziging te geschieden: de lezingdatum 

voor november is maandag 3 november. Het verslag wordt hierna goedgekeurd en 

aangenomen; de voorzitter dankt de secretaris. 

4. De penningmeester doet verslag van de financiën over het jaar 2014 en legt de begroting voor 

2015 voor. Deze begroting wordt, na aanpassing van een optelfout in het dekkingsplan, 

aangenomen. De voorzitter dankt de penningmeester. 

5. De Kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Van den Broek en Boom, brengt verslag uit 

van haar bevindingen. Zij achten de financiële verslaglegging op orde en stellen voor de 

penningmeester décharge te verlenen. De vergadering neemt dit advies per acclamatie over. De 

voorzitter dankt de kascontrolecommissie voor haar werk. 

6. De voorzitter doet verslag van de bestuursmutaties. Hij verwelkomt Dhr. H. Van der Bruggen en 

Dhr. S. Brentjens en stelt hen als kandidaat-bestuursleden voor. De vergadering benoemt hen 

per acclamatie. Het bestuur neemt afscheid van Mw. M. Muller-Klaar. De voorzitter dankt haar 

nadrukkeliljk voor haar bijdrage, in zijn woorden ‘een flinke steen in plaats van het reguliere 

steentje’. Hij spreekt nadrukkelijk de wens uit dat Mw. Muller-Klaar betrokken blijft bij de kring. 

Als blijk van dank ontvangt zij een bloemetje en een waardebon. Ook van Dhr. R. Dückers wordt 

vanwege het verstrijken van zijn derde termijn afscheid genomen, al spreekt de voorzitter de 

hoop uit dat dit slechts een tijdelijk afscheid zal zijn. Als blijk van erkentelijkheid ontvangt Dhr. 

Dückers een fles wijn. 

7. Vervolgens worden de LGOG draagspelden uitgereikt aan de jubilarissen. 

8. Rondvraag: Dhr. J. Veelen merkt op dat de organisatie van dagexcursies de afgelopen jaren wat 

naar de achtergrond is verdwenen. Het bestuur beaamt dit en geeft dit punt nadrukkelijk ter 

overweging mee aan het nieuwe bestuur. Dhr. Th. Boom attendeert het bestuur op het feit dat 

Dhr. Van den Broek aftredend is uit de kascontrolecommissie en dat er nog geen nieuw lid is 

benoemd. Mw. E. Geelen stelt zich beschikbaar; per acclamatie wordt zij door de vergadering 

benoemd.  

9. Na enkele aankondigingen en mededelingen van huishoudelijke aard doet de voorzitter de 

mededeling dat hij het voorzitterschap neerlegt. Wel blijft hij lid van het kringbestuur. Het 

bestuur deelt mede dat zij in zijn plaats het nieuwe bestuurslid, Dhr. Hein van der Bruggen, als 

voorzitter benoemt. Middels een handdruk wordt het voorzitterschap formeel overgedragen. 

10. De nieuwe voorzitter dankt voor het in hem gestelde vertrouwen . Verder niets aan de orde 

zijnde sluit hij de vergadering en wordt overgegaan tot de lezing. 

 

 


