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Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 14-03-2016. 
 
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 2015.  
 Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen goedgekeurd. 
  
3. Jaarverslag 2015. 

De voorzitter geeft aan dat het Jaarverslag 2015 wordt opgenomen in het Jaarboek 2015 
wat binnenkort uitkomt. Er zijn geen bijzondere zaken te melden. 
  

4. Financieel verslag 2015 en begroting 2016. 
De penningmeester licht het verslag toe.  
De reservering van € 4.500 voor de Stedenatlas van Venlo is ondergebracht bij voorzie-
ningen. Het streven is om de Venlose atlas in 2017 uit te brengen. 
De post “Excursies” heeft per saldo ook een tekort, vanwege de korting die de leden krij-
gen in de kosten. 
 

5. Verslag kascontrolecommissie. 
De heer Marcel Goedmakers leest het verslag van de kascontrolecommissie voor: 
De kascontrolecommissie van de kring Venlo van het LGOG voor het jaar 2015, be-
staande uit de leden Marcel Goedmakers en Har Huys, heeft op donderdag 25 februari 
2016 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 administratie en het bestuur voor het financieel beleid te de-
chargeren. 

 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 2016 
zijn de heren Har Huijs (2e jaar) en Jos Vierkotten. Reserve is de heer Wil Timmermans. 
 

7. Bestuursverkiezing. 
Het voltallige Kringbestuur bestaat uit een voorzitter en zes leden. 
Statutair aftredend is de heer Jos Peeters, Tegelen. Hij stelt zich herkiesbaar. 
Per 22-06-2016 is de heer Frits van Wijlick op eigen verzoek afgetreden als bestuurslid. 
De voorzitter bedankt Frits voor zijn inbreng binnen het bestuur. 
Ter vervanging stelt het bestuur een kandidaat-bestuurslid aan u voor: de heer Hay 
Clabbers, Venlo. Hij is als bestuurslid op 09-07-2015 toegetreden als kandidaat-
secretaris. 
De kandidaten Jos Peeters en Hay Clabbers zijn per acclamatie (her-)gekozen. 
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8. Streekgeschiedenis. 

De voorzitter geeft uitleg over het project ‘Streekgeschiedenis in het basisonderwijs’. 
Gerard geeft uitleg over de brief, die door iedereen meegenomen kan worden. 
De leden worden gevraagd deze brief kenbaar te maken aan de school van hun (klein)-
kinderen zodat dit meer bekend wordt bij het de scholen 
  

9. Rondvraag en sluiting. 
Er zijn geen vragen. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
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