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Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 22-03-2010. 
 
1. Opening en mededelingen voorzitter. 

De voorzitter opent de vergadering en wenst iedereen van harte welkom. Een speciaal 
welkomswoord aan dhr. M. van den Munckhof, hoofdbestuurslid van het LGOG, die deze 
vergadering zal bijwonen. Hij is de liaison in het hoofdbestuur voor de Kringen Venlo, Ter 
Horst en Venray. 
De voorzitter vraagt 1 minuut stilte in acht te nemen voor het gedenken van de leden, die 
in het afgelopen boekjaar zijn overleden. 
Er zijn geen mededelingen. 
 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2009. 
 Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 

N.a.v. notulen: de voorzitter geeft aan, dat door het hoofdbestuur besloten is dat aan de 
leden die 25, 40 of 50 jaar lid zijn van het LGOG, een verenigingsspeldje uitgereikt zal 
worden. Het was onmogelijk om dat nog vóór deze vergadering geregeld te krijgen. Het 
bestuur wil dit in een aparte bijeenkomst gaan regelen. 
 

3. Jaarverslag 2009. 
De secretaris leest het Jaarverslag voor. Er zijn geen op- of aanmerkingen. De voorzitter 
dankt de secretaris.  

 
4. Financieel verslag 2009 en begroting 2010 

De penningmeester geeft toelichting op de Exploitatierekening 2009, de Excursies 2009 
uitgesplitst, de Balans per 31-12-2009 en tenslotte de Begroting 2010. Door de leden 
worden geen vragen gesteld. De voorzitter meldt dat het overschot de laatste jaren ge-
groeid is. Het is goed om reservemiddelen ter beschikking te hebben, maar het heeft 
geen zin om deze reserve elk jaar te laten groeien. Het bestuur zal zich dus ook gaan be-
raden welke extra activiteiten kunnen worden uitgevoerd en/of er speciale middelen voor 
kunnen worden aangeschaft. Ideeën zijn welkom. De voorzitter bedankt de penning-
meester voor het verslag en zijn toelichting. 
 

(In verband met het gestelde in agendapunt 7, is dit agendapunt vóór agendapunt 5 en 6 
behandeld) 
 
5. Verslag kascontrolecommissie. 
 Er heeft een wijziging in de kascontrolecommissie plaatsgevonden. Dhr. F. van Wijlick 

vond het niet juist om enerzijds kandidaat bestuurslid en anderzijds lid van de kascontro-
lecommissie te zijn. Hij heeft daarom kenbaar gemaakt niet de kascontrole mee uit te 
voeren. Dit probleem is opgelost door dhr. J. Decker, die reeds 2 jaren lid van de kascon-
trolecommissie is geweest, te vragen ook dit jaar op te treden als lid van de kascontrole-
commissie. Hij heeft daarin toegestemd. Om een dergelijk probleem voor te zijn, heeft 
het bestuur besloten vanaf nu ook een reserve-kandidaat te benoemen. 

 Het verslag van de kascontrolecommissie wordt door het lid dhr. L. Roodbeen voorgele-
zen. Gedeelte tekst (citaat): De commissie beveelt de ledenvergadering dan ook aan, de 
penningmeester voor het voeren van de financiële boeken en het bestuur voor het voe-
ren van het financiële beleid te dechargeren. Einde citaat.  

 Zonder op- of aanmerkingen is de vergadering akkoord.  
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6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie. 
Zich kandidaat gesteld en ook door de vergadering benoemd voor de kascontolecommis-
sie zijn: dhr. L. Roodbeen (2e jaar) en dhr. P. Linssen; de reserve-kandidaat is dhr. M.  
Goedmakers. 
 

7. Bestuursverkiezing. 
Drie leden van het bestuur zijn aftredend: dhr. P. Linssen en dhr. M. Goedmakers  (bei-
den 12 jaar bestuurslid en niet meer herkiesbaar) treden af en verlaten de bestuurstafel. 
Dhr. H. Huijs (8 jaar bestuurslid) is herkiesbaar. Dhr. Huijs neemt het woord van de voor-
zitter over. Hij zal naast penningmeester, tijdelijk ook het voorzitterschap waarnemen. De 
vergadering is hiermee akkoord. 
De (waarnemend) voorzitter bedankt de aftredende bestuursleden voor het vele en goe-
de werk wat zij, resp. als voorzitter en als secretaris, voor de vereniging hebben bete-
kend. De voorzitter hoopt, dat zij nog veel voor de vereniging kunnen blijven betekenen. 
Dhr. F. van Wijlick is kandidaat bestuurslid voor de functie van secretaris. De vergadering 
is akkoord met zijn benoeming. 
Dhr. M. van den Munckhof vraagt het woord. Hij feliciteert de beide aftredende bestuurs-
leden dhr. Linssen en dhr. Goedmakers met het feit dat Kring Venlo niet alleen een le-
vendige, maar ook een levende vereniging is. Beide bestuursleden zijn 12 jaar bestuurs-
lid geweest, lange tijd als voorzitter, resp. secretaris en hebben o.a. bijgedragen aan het 
succes van de Gelredag 2005, wat als een groot punt zal blijven gemarkeerd. Dhr. Lins-
sen had het altijd hardstikke druk met lezingen en dhr. Goedmakers mag geroemd wor-
den voor het ieder jaar mede organiseren van de “Ouverture”, een groot cultureel eve-
nement in het centrum van Venlo. Als dank ontvangen beiden, namens het hoofdbestuur 
van het LGOG, de LGOG-draagspeld uitgereikt en wordt deze door dhr. van den Munck-
hof opgespeld. 

 
8. Actuele zaken. 
 Er zijn geen actuele zaken te noemen. 
 
9. Rondvraag. 

• Dhr. M. Goedmakers: Als er nog mensen zijn, die de Publications mee rond willen 
brengen, dan kunnen zij zich bij mij aanmelden. 

• Dhr. H. Goertz: Waarom worden de overleden leden niet met name genoemd? 
Dhr. P. Linssen antwoordt hierop, dat dit praktisch onmogelijk is. Het bestuur 
wordt niet altijd op de hoogte gebracht van het overlijden van een lid. Het is beter 
geen namen te noemen, dan, door omstandigheden, namen te vergeten. 

• Dhr. J. Quaedvlieg: Afgelopen jaar is er wat deining geweest over de secties en 
dat secties zouden worden opgeheven. Is daar wat meer over te zeggen? Dhr. M. 
van de Munckhof geeft in het kort weer, wat zich afgelopen jaar heeft afgespeeld. 
De conclusie is, dat er geen sprake van zal zijn, dat secties zullen worden opge-
heven. 

• Mevr. E. Faessen geeft aan dat de leden die per e-mail bereikbaar zijn, het con-
vocaat vaak eerder ontvangen dan de leden, die het convocaat per post toege-
stuurd krijgen. Hierdoor ontstaat verschil in tijdstip om zich aan te kunnen melden 
voor een activiteit. De voorzitter antwoordt hierop, dat het LGOG daar al op in-
speelt door de poststukken eerder te verzenden, dan dat het bericht per e-mail 
wordt verzonden. Echter het genoemde probleem is praktisch gezien, niet geheel 
op te lossen. 

 
Na afloop van de vergadering volgen 2 lezingen over resp. “’t Roadhoës” in Blerick door dhr. 
J. Grubben en over “Keramiek op postzegels” door dhr. H. Huijs. 
 
Frits van Wijlick, 
Secr. LGOG Kring Venlo 


