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OVERKWARTIER ROERMOND  
 
 
Maandag 2 mei 2016 
 
1. De vergadering werd door de voorzitter geopend. 
 
2. Afmeldingen zijn ontvangen van mevrouw Omloo en de heren Diederen en Van Helvoirt. 
 
3. Mededelingen en ingekomen post: 
Jo Hansen prijs, uitreiking door de heer Theo Bovens op donderdag 26 mei in het Stadhuis te 
Roermond. 
Op 15 april werd het boek over mgr. Jos Stassen gepresenteerd op Rolduc. 
James Kennedy zal op 27 mei bij de kring Sittard een lezing geven. 
Bijeenkomsten Regionaal Historisch Centrum in Luik op maandag 23 mei en in Maastricht op 
dinsdag 24 mei. 
Samenwerking met de Heemkundevereniging Roerstreek, mogelijk organiseren van een 
symposium in het kader van het 50 jarig bestaan van deze vereniging. 
 
Ingekomen is een bedankbrief van het hoofdbestuur KLGOG over de organisatie van de 
Algemene Ledenvergadering in Roermond en het bezoek aan de Munsterkerk. 
 
4. Verslag Jaarvergadering 2015 werd goedgekeurd. 
 
5. Jaarverslag van de Kring Gelders Overkwartier 2015 werd eveneens goedgekeurd. 
 
6. Met betrekking tot het  financieel verslag over 2015 werd de vraag gesteld op welke wijze  
de kosten van de vergaderlocatie (het Cuypershuis) worden geregeld. Meegedeeld wordt dat 
door de samenwerking met RURA deze kosten gedeeld worden. 
Door de Kascontrolecommissie wordt verslag gedaan. De kas en boekhouding worden in orde 
bevonden en gevraagd wordt om de penningmeester decharge te verlenen over dit verslagjaar. 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel. 
In de Kascontrolecommissie voor 2016 worden mevrouw Geelen en de heer Lighart benoemd. 
 
7. Bestuurssamenstelling. 
Francine de Boer-Rennings treedt uit het bestuur en krijgt bij haar afscheid bloemen 
aangeboden. Er is dus een vacature voor een bestuurssecretaris.  
Rob Duckers wordt als bestuurslid (hij zal de taak van penningmeester krijgen) en Marcel 
Richter wordt herbenoemd als bestuurslid. Vanuit het Gemeentearchief wil Cor van Helvoirt 
(wegens ziekte niet aanwezig) deel gaan uitmaken van het bestuur. 
 
8. Aan de heer Konings werd de KLGOG jubileumspeld uitgereikt ter gelegenheid van zijn 40 
jarig lidmaatschap met de gelukwensen van de voorzitter. 
 
9. Activiteiten seizoen 2016-2017. 
Er worden er geen lezingen gehouden in de maanden december en januari. Op het programma 
staan:  Sander Wassing over ‘Wederdopers’,  Guido Korten over ‘de grenzen van 1813-1818’ 
en Leo Verhart over ‘List en bedrog in de Archeologie’. 



De voorzitter roept op om mee te gaan met de door de kring Weert te organiseren busreizen 
o.a. naar Zottegem waar Egmont begraven ligt. Dit in het kader van het gedenkjaar 2018 voor 
Egmont en Horne. Ook is er in september een reis naar Kasteel Haarzuilens. 
‘Gluren bij de Buren’ initiatief van plaatselijke heemkundeverenigingen wordt ook warm 
aanbevolen. 
 
Van de Rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld ter ledenvergadering van 3 april 2017 
 
 
Bestuur LGOG Kring Gelders Overkwartier van Roermond  
 


