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Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 21-03-2011. 
 
1. Opening en mededelingen (waarnemend) voorzitter H. Huijs. 

De voorzitter opent de vergadering en wenst iedereen van harte welkom. 
De voorzitter vraagt aan alle aanwezigen 1 minuut stilte in acht te nemen om daarmee de 
in het afgelopen jaar overleden leden, te gedenken. 
De voorzitter meldt, dat 2 potentiële kandidaat-bestuursleden zich hebben gemeld. Met 
de afzonderlijke kandidaten zal de voorzitter, samen met de secretaris F. van Wijlick, 
binnenkort een eerste gesprek voeren. Om die reden worden in dit stadium geen namen 
genoemd.  

 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2010 d.d. 22-03-2010.  

Omdat niet iedereen het verslag heeft kunnen lezen, leest de secretaris het verslag voor. 
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 
N.a.v. de notulen: Dhr. H. van Dijck vraagt om toch te overwegen om de overledenen met 
naam te noemen. De voorzitter zegt hierop dat dit ondoenlijk is, omdat wij niet altijd 
geïnformeerd worden wanneer een lid is overleden. Hij herhaalt wat in de vorige ALV 
over dit onderwerp is gezegd, dat het beter is om geen namen te noemen, dan door 
omstandigheden, namen te vergeten.  

 
3. Jaaverslag 2010.  

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

 
4. Financieel verslag 2010 en begroting 2011.  

De penningmeester H. Huijs geeft een toelichting op de Balans per 31-12-2010, de 
Exploitatierekening over 2010 en de Begroting 2011. 
Dhr. F. Peeters vraagt waar het verlies op de Exploitatierekening in hoofdzaak in zit. De 
penningmeester geeft aan dat dit zit in de excursies, o.a. in de reizen naar Tongeren en 
Leiden. 
De bijdrage van het hoofdbestuur is afhankelijk van het aantal leden. We krijgen een vast 
bedrag van € 500, en per lid € 2,50. Het afgelopen jaar heeft het hoofdbestuur eenmalig 
een extra bedrag gedoneerd van € 1.000. Voor het rondbrengen van de Publications 
ontvangt de Kring € 2,50 per boek. 
Dhr. H. van Dijck reageert hierop en zegt dat hij de Publications wel in Kessel wil 
bezorgen. De secretaris zal dit meenemen in de bezorgingslijst. 
Mevr. E. Faessen vraagt welke uitgaven aan apparatuur zijn gedaan. De penningmeester  
zegt dat dit een fotocamera en een infraroodaanwijspen betrof. 

 
5. Verslag kascontrolecommissie.  

De kascontrole werd uitgevoerd door de dhr. L. Roodbeen en dhr. P. Linssen. Het 
verslag wordt door dhr. Roodbeen voorgelezen. Gedeelte van de tekst (citaat): De 
commissie beveelt de ledenvergadering dan ook aan, de penningmeester voor het 
voeren van de financiële boeken en het bestuur voor het financiële beleid te 
dechargeren. Einde citaat. Zonder op- of aanmerkingen is de vergadering akkoord. De 
voorzitter bedankt de commissieleden. 
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6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.  

Zich kandidaat gesteld en ook door de vergadering benoemd voor de 
kascontrolecommissie 2011 zijn: dhr. P. Linssen (2e jaar) en dhr. M. Goedmakers. De 
reserve-kandidaat is dhr. H. Fleuren. 
 

7. Bestuursverkiezing. 
Aftredend is dhr. M. Walter. Hij is herkiesbaar. Per acclamatie wordt hij herkozen en krijgt  
een applaus van de aanwezigen. 

 
8. Actuele zaken.  

De voorzitter meldt dat aan de leden, die al meer dan 50 jaar lid zijn van het LGOG, door 
de voorzitter van het LGOG, dhr. drs.C. Majoor, een verenigingsspeld is uitgereikt. Dit 
gebeurde in het Provinciehuis in Maastricht en werd vooraf gegaan door een toespraak 
van de Gouverneur dhr. L. Frissen en van dhr. C. Majoor. 
De leden die het 25- of 40-jarig lidmaatschap al zijn gepasseerd, zullen ook een 
verenigingsspeld ontvangen. Deze worden binnen de Kring uitgereikt. Het bestuur zal 
een aparte bijeenkomst voor deze leden organiseren. 

 
9. Rondvraag. 

Mevr. M. Mulder vindt de contributie van € 40 per lid, in verhouding met € 50 per gezin 
tamelijk hoog. De voorzitter antwoordt hierop dat de contributie door het hoofdbestuur 
wordt vastgesteld. Dit verschil is overigens een bewuste keuze om meer gezinsleden bij 
het LGOG te betrekken en als lid te kunnen inschrijven. Een Kring heeft daar geen 
invloed op. Overigens is de contributie voor het eerste gezinslid € 40 en voor elk volgend  
gezinslid € 10. 

 
10. Sluiting. 
 Er zijn geen verdere vragen. De voorzitter sluit de vergadering. 

Na afloop van de vergadering is er een lezing door Ton van Reen over de 
“Bokkenrijders”. 

 
Frits van Wijlick, 
Secr. LGOG Kring Venlo 


