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Jaarverslag secretaris 2010 
 
Bestuur en leden 
Bestuursmutatie 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 maart waren 3 bestuursleden aftredend: P. 
Linssen en M. Goedmakers (beiden 12 jaar bestuurslid en niet meer herkiesbaar) en H. Huijs 
(8 jaar bestuurslid en herkiesbaar). Tot bestuursleden werden benoemd H. Huijs als waar-
nemend-voorzitter en penningmeester en F. van Wijlick als secretaris. 
 
Samenstelling bestuur per 31-12-2010 
H. Huijs, waarnemend-voorzitter en penningmeester, F. van Wijllick, secetaris en de leden 
mw. L. van Hees, mw. H. Kerkhof-Wekking en M. Walter. 
Nieuwe aanvulling van bestuursleden verliep moeizaam en heeft nog niet tot resultaat geleid. 
In het verslagjaar 2010 vergaderde het bestuur 7 maal. Afgesproken is om ook in de zomer-
periode een vergadering te beleggen.  
 
Aantal leden 
Per 31-12-2010 telde de kring 327 leden. Dat is 18 leden meer dan op 31-12-2009. 
 
Uitreiking LGOG draagspeld: 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 maart werd door Drs. M. van den Munckhof, 
lid van het hoofdbestuur LGOG, aan P. Linssen en M. Goedmakers de LGOG draagspeld 
opgespeld. Hij feliciteerde de beide aftredende bestuursleden met het feit dat Kring Venlo 
niet alleen een levendige, maar ook een levende vereniging is. En daar hebben beiden tij-
dens hun 12-jarig bestuurslidmaatschap, waarvan lange tijd als resp. voorzitter en secretaris, 
aan meegeholpen. 
 
Lezingen en excursies 
De convocaten voor de lezingen en de excursies werden naar, vooraf geselecteerde, pers-
diensten en naar andere bevriende verenigingen toegezonden. 
Alle lezingen werden gehouden in gemeenschapshuis “De Bantuin”. Niet-leden betaalden 
voor het bijwonen van een lezing € 3. 
 
Lezingen 
18 januari M. Hogenhuis, Venlo in W.O. 2: 5 jaar luchtoorlog , 80 belangstellenden. 
8 februari Drs. J. Welten, Limburgse soldaten voor Napoleon, 85 belangstellenden. 
22 maart Na de ALV: J. Grubben, ’t Raodhoès, Blierick en H. Huijs, Keramiek op post-

zegels, 50 belangstellenden. 
19 april L. Swinkels, Van goden en gladiatoren, 45 belangstellenden. 
17 mei M. Dolmans, Gouden Helm van Deurne 100 jaar geleden gevonden, 42 be-

langstellenden. 
11 oktober H. Groeneveld, Amerikanen op vliegveld Venlo, 80 belangstellenden. 
1 november Mw. Drs. W. Bosman-Kok, Leonardo da Vinci en zijn tijdgenoten, 65 belang-

stellenden. 
13 december Mw. A. Mol, De reis naar Santiago de Compostela, 80 belangstellenden. 
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Excursies 
16 januari Expositie Maarten en Reina, Museum van Bommel-van Dam, 45 deelnemers. 
13 maart Excursie Museum De Kantfabriek, Horst, 32 deelnemers. 
27 april L. Holla, Dagexcursie naar Tongeren, 49 deelnemers. 
29 mei M. Goedmakers, Excursie Wachtendonk 2, 26 deelnemers. 
19 juni F. Peeters, Korte stadswandeling Venlo, 21 deelnemers. 
27 juli M. Bergevoet, Historische fietstocht door Venlo-Zuid, 19 deelnemers. 
25 september Dagexcursie naar Leiden, 35 deelnemers.  
 
Archief LGOG Kring Venlo 
Het archief van het LGOG Kring Venlo is reeds lange tijd ondergebracht in het Gemeentear-
chief Venlo. Het bestuur vindt dat een goede zaak en wil dat ook zo houden: 

• Het archief is in goede handen, is toegankelijk en wordt zonder kosten voor de vere-
niging in bewaring gehouden. 

• De archiefruimtes zijn voorzien van overdruk, geklimatiseerd en hebben inbraak- en  
brandalarmering. 

• Het beheren in eigen Kring is, volgens het bestuur, om meerdere redenen niet moge-
lijk. 

Gebleken is echter, dat dit niet in overeenstemming is met artikel 6 van het Reglement be-
treffende de Kringen. Hierover is met het Hoofdbestuur LGOG overleg gepleegd. Dit heeft 
geresulteerd in een door het Hoofdbestuur op 27 mei genomen besluit om akkoord te gaan 
met het gedane voorstel van het LGOG Kring Venlo. 
Het volledige archief van 2010 zal het eerste archief van de Kring Venlo zijn, dat niet alleen 
op papier, maar ook digitaal (CD-R) zal worden aangeleverd aan het Gemeentearchief Ven-
lo. 
 
F. van Wijlick, 
Secr. LGOG Kring Venlo 
 
 


