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1.  Opening en mededelingen voorzitter. 
 De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

Allereerst vraagt de voorzitter voor de in het afgelopen verenigingsjaar overleden leden, 
een minuut stilte in acht te nemen. 
De voorzitter bedankt de vrijwilligers die in het afgelopen jaar de Publications hebben 
rondgebracht.   

 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2012. 

Opgemerkt wordt dat in agendapunt 5 het woord dechargeren foutief is gespeld. De 
voorzitter geeft ook nog aan dat de voornaam van Jacques Grubben foutief was gespeld.  

 
3. Jaarverslag 2012. 

Een 25-tal verslagen zijn vóór de vergadering uitgereikt. Er zijn geen op- of aanmerkin-
gen.  

 
4. Financieel verslag 2012 en begroting 2013. 

Balans per 31-12-2012: Door de leden zijn geen vragen gesteld of opmerkingen ge-
maakt. 
Exploitatierekening over 2012: De penningmeester verduidelijkt het relatief grote verschil 
van de begroting 2012 t.o.v. de rekening 2012 van de organisatiekosten. Dit is hoofdza-
kelijk ontstaan door de hernieuwde contacten met de Historischer Verein für Geldern und 
Umgegend. De voorzitter geeft nog aan dat in het kader van het 150-jarig jubileum van 
het LGOG, door deze nieuwe contacten er een goede samenwerking is geweest bij de 
gezamenlijke invulling van het Symposium in Kasteel Well. 
Begroting 2013: De hogere baten van de excursies heeft mede te maken met de inkom-
sten van het Symposium in Kasteel Well.     

 
5. Verslag kascontrolecommissie. 

De leden van de kascontrolecommissie waren de heren Marcel Goedmakers en Hub 
Fleuren; reserve lid was de heer Jacques Grubben. 
Letterlijke tekst van het verslag van de “Kascontrolecommissie 2012 LGOG Kring Venlo”: 
De kascontrolecommissie van de Kring Venlo van het LGOG voor het jaar 2012, be-
staande uit de leden Marcel Goedmakers en Hub Fleuren, heeft op donderdag 12 maart 
2013 de boeken van de penningmeester gecontroleerd en in orde bevonden.  
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 decharge-
ren. 
Zonder verdere op- of aanmerkingen is de vergadering akkoord. 

 
6. Benoeming kascontrolecommissie 2013 

Zich kandidaat gesteld en ook door de vergadering benoemd voor de kascontrole 2013 
zijn de heren Hub Fleuren (2e jaar) en Jacques Grubben; reserve-kandidaat is Jos Feller. 
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7. Bestuursverkiezing. 

Statutair aftredend is mevr. Lily van Hees, Venlo. Zij stelt zich herkiesbaar. 
Tevens heeft het bestuur mevr. Inge Metzemaeckers-Douma, Venlo, bereid gevonden 
toe te treden tot het bestuur. 
Aangezien de leden geen tegenkandidaten hebben voorgesteld zijn, volgens artikel 44 
van het Huishoudelijk Reglement, de kandidaten mevr. Lily van Hees en mevr. Inge Met-
zemaeckers-Douma zonder nadere stemming gekozen. 
De voorzitter vraagt aan Inge zich aan de leden voor te stellen. 
In maart 2014 is de penningmeester Har Huijs 12 jaar bestuurslid en is daarmee niet 
meer herkiesbaar. Aangezien het penningmeesterschap binnen het bestuur een belang-
rijke functie is, vraagt de voorzitter aan de leden om tijdig, en dat kan nu reeds, uit te zien 
naar kandidaten, zodat de functie in maart 2014 ook daadwerkelijk kan worden ingevuld. 
Dhr. Funs Peeters vraagt of het niet wat veel wordt met acht bestuursleden. De voorzitter 
geeft aan dat er ook dan zeven bestuursleden zijn, omdat er ook één aftreedt als be-
stuurslid. 

 
8. Actuele zaken. 

Het LGOG bestaat 150 jaar. In dit kader heeft Kring Venlo, samen met de Historischer 
Verein für Geldern und Umgegend, een Symposium georganiseerd in Kasteel Well met 
als titel: “1713-2013: De Vrede van Utrecht en het noordelijke gebied tussen Maas en 
Rijn”. Inmiddels hebben zich reeds 160 toehoorders gemeld, waarbij het maximum 175 
is. Er heeft reeds een artikel over dit Symposium gestaan in de Rheinische Post en ook 
de plaatselijke pers zal aandacht hieraan besteden. 
In Venlo stad is het afgelopen jaar de “Stichting Erfgoed Venlo” opgericht. Deze Stichting, 
waarbij ons bestuurslid Willem Vroom ook bestuurslid is, is in het leven geroepen omdat 
er in Venlo stad geen andere plaatselijke Historische Werkgroep, danwel een Heemkun-
dekring aanwezig is. Het LGOG Kring Venlo heeft de intentie om goede contacten te blij-
ven onderhouden met de nieuwe Stichting.  

 
9. Rondvraag en sluiting. 

Mevr. M. Mulder–Willers brengt naar voren dat zij het onjuist vindt, dat niet-leden bij een 
lezing maar € 3 entree hoeven te betalen. Dat zou best € 5 mogen zijn. De voorzitter 
geeft aan dat dit onderwerp al vaker aan de orde is geweest. Dhr. H. Goertz zegt dat hij 
naar Horst of Venray is geweest en daar vroegen ze helemaal geen geld. Het is wel zo, 
dat leden van het LGOG bij andere Kringen gratis toegang hebben. De voorzitter zegt 
toe, dat dit onderwerp opnieuw in de bestuursvergadering zal worden besproken. 
Er zijn verder geen vragen meer en de voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
Frits van Wijlick, 
Secr. LGOG Kring Venlo.   


