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

De voorzitter vraagt de aanwezigen om de in het afgelopen jaar overleden leden te ge-
denken door een minuut stilte in acht te nemen. De namen van de overledenen worden 
daarbij niet genoemd.  

 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2013.  
 Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.  
 
3. Jaarverslag 2013. 

Opgemerkt wordt door mevrouw Brouwers dat in het verslag staat: “In het verslagjaar 
2012 vergaderde het bestuur achtmaal.” Dat moet natuurlijk 2013 zijn. Dat is juist. De se-
cretaris past dat aan. 

 
4. Financieel verslag 2013 en begroting 2014. 

De bijdrage van het LGOG is minder dan begroot. Dit komt omdat het aantal leden van 
Kring Venlo lager ligt dan verleden jaar. 
De baten bij excursies zijn ook aanmerkelijk hoger dan begroot. Dit komt grotendeels 
door het symposium in Well. Het overschot is mede tot stand gekomen door het ontvan-
gen van een Duitse subsidie, waar wij ook van geprofiteerd hebben. 
Kring Venlo heeft een positief resultaat van ruim € 10.000. De heer Schreur vraagt of dat 
niet wat aan de hoge kant is. Gaan we daar iets mee doen? Gedacht wordt om een idee 
uit te werken om een paar keer per jaar een “Cahier” uit te gaan geven.  

 
5. Verslag kascontrolecommissie. 

De leden van de kascontrolecommissie zijn de heren Hub Fleuren en Jacques Grubben. 
Wegens omstandigheden kon Jacques Grubben de kascontrole niet uitvoeren. Dat is 
overgenomen door de reserve kandidaat Jos Feller. 
Letterlijke tekst van het verslag van de “Kascontrolecommissie 2013 LGOG Kring Venlo”: 
De kascontrolecommissie van de kring Venlo van het LGOG voor het jaar 2013, be-
staande uit de leden Hub Fleuren en Jos Feller, heeft op donderdag 06-03-2014 de boe-
ken 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 2015. 

Zich kandidaat gesteld en ook door de vergadering benoemd voor de kascontrole 2015 
zijn de heren Jos Feller (2e jaar) en Marcel Goedmakers. Er heeft zich niemand gemeld 
als reserve-kandidaat. 
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7. Bestuursverkiezing. 

Het voltallige Kringbestuur bestaat uit een voorzitter en zes leden. 
Statutair aftredend is de heer Har Huijs en de heer Frits van Wijlick. 
Har Huijs is volgens de statuten niet meer herkiesbaar (maximum termijn 12 jaar). Frits 
van Wijlick, Sevenum, stelt zich herkiesbaar. 
Tevens stelt het bestuur een kandidaat-bestuurslid aan u voor: de heer Gerard Driessen, 
Venlo. Hij is als kandidaat-bestuurslid op 19-12-2013 toegetreden voor de functie van 
Penningmeester. 
De voorzitter geeft aan dat er geen stemming nodig is als er door de leden geen tegen-
kandidaten zijn gesteld.  
De kandidaten Gerard Driessen en Frits van Wijlick zijn dus zonder nadere stemming 
benoemd. 
De voorzitter vraagt aan Gerard Driessen zich aan de leden voor te stellen. 
Mevrouw Faessen vraagt of er toch niet voor gestemd hoeft te worden. De voorzitter 
geeft aan dat Artikel 44 van het Huishoudelijk Reglement dat bepaalt. 
 
Ter verduidelijking van de secretaris: 
Artikel 44 
Indien door het Bestuur voor een vacature slechts één kandidaat is aanbevolen en door 
de leden geen voordracht tot verkiezing van een andere kandidaat op de wijze als in het 
vorige artikel bepaald, bij het Bestuur is ingediend, is de door het Bestuur aanbevolen 
kandidaat zonder nadere stemming verkozen. 

 
8. Actuele zaken. 
 De voorzitter kijkt terug bij het afscheid van Har Huijs als bestuurslid en penningmeester. 

Har is bijna 30 jaar lid van het LGOG Kring Venlo en is sinds 2002 bestuurslid. Daarmee 
heeft hij de maximum termijn van 12 jaar als bestuurslid volgemaakt. In die periode is hij 
naast penningmeester ook 2 jaar waarnemend-voorzitter geweest. Wij waarderen zijn 
bijdrage in deze periode. Verder is hij nauw betrokken geweest bij de voorbereiding van 
de Gelredag 2005. 
Har Huijs bedankt iedereen voor het gestelde vertrouwen. 
De voorzitter geeft nog aan dat op zaterdag 29 maart in Horst de Algemene Ledenverga-
dering van het LGOG is. 

 
9. Rondvraag en sluiting. 

Mevrouw Faessen vraagt hoe het komt dat het aantal vastgestelde leden op 1 januari, 
daarna weer kan wijzigen. Dit komt omdat leden die zich voor het nieuwe jaar afmelden,  
dit niet altijd doen vóór 1 januari, maar ook nog daarna. 
Er zijn verder geen vragen meer. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de 
vergadering. 
 
Frits van Wijlick, 
Secr. LGOG Kring Venlo 


