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December 2021 
 

Notulen van de “digitale” algemene ledenvergadering van 29 november 2021  
 
Ten gevolge van COVID19 kon in het voorjaar van 2021 geen algemene ledenvergadering (ALV) 
worden gehouden. Om die reden heeft het bestuur besloten om de ALV door te schuiven naar 
november. Een sterke toename van het aantal besmettingen in het najaar maakte dat een fysieke 
bijeenkomst niet verantwoord werd geacht. Daarop is besloten om via Skype een “digitale” ALV te 
organiseren. 
 
Aanvang ALV: 19.30 uur.  
Het bestuur is voltallig aanwezig. In totaal zijn 10 leden aanwezig. 
  
 
1. Opening 
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. 
   
2. Mededelingen 
In 2020 overleden dhr. G.J.M. Verlinden en mevr. J.E.J. Vogelzangs-Delauw. 
 
3. Notulen van de “digitale” ledenvergadering van 19 december 2020 
De notulen zijn aan de leden per e-mail toegezonden. 
Er zijn geen inhoudelijke vragen of opmerkingen, zodat de notulen conform worden vastgesteld. 
 
4. Het verslag van de werkzaamheden van de Kring over het jaar 2020 
Het jaarverslag is aan de leden per e-mail toegezonden. 
Er zijn geen inhoudelijke vragen of opmerkingen, zodat het jaarverslag conform wordt vastgesteld. De 
voorzitter bedankt de secretaris. 
 
5. Het financiële overzicht over het jaar 2020 en de begroting voor 2021 
De penningmeester geeft eerst een toelichting op de resultatenrekening 2020. Het i.v.m. COVID19 
uitvallen van de meeste lezingen maakt dat de hiermee verband houdende posten in 2020 lager zijn 
dan gebruikelijk.  
Het resultaat over 2020 bedraagt 1272 euro positief, waarvan  250 euro wordt toegevoegd aan de 
algemene reserve, 1000 euro aan de bestemmingsreserve (reservering historische projecten), en de 
resterende 22 euro aan het eigen vermogen. 
Het jaar 2021 zal net zoals 2020 (ook) in financiëel opzicht een abnormaal jaar zijn. 
 
6. Het verslag van de kascontrolecommissie over de jaarstukken van 2020 
De leden van de kascontrolecommissie, Eugene Clermonts en Marijke Nota-Renders, hebben de 
boeken onlangs gecontroleerd en in orde bevonden. Zij wijzen op het hoge banksaldo. Voorzitter en 
penningmeester herkennen het “probleem” en het daaraan verbonden gevaar van een korting van de 
gemeentelijke (HPV) subsidie. In het verlengde hiervan wijst de voorzitter ook op de per 1 juli 2021 in 
werking getreden Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet heeft tot gevolg dat de 
boekhouding van elk van de kringen zal moeten worden opgenomen in die van de vereniging (d.w.z. 
het LGOG). Hierdoor kan het aanhouden van (te) hoge reserves ook negatieve gevolgen hebben voor 
de provinciale subsidie aan het LGOG. Dit alles maakt dat het bestuur wil onderzoeken of het mogelijk 
en verstandig  is om de bestemmingsreserve (reservering historische projecten) in een stichting onder 
te brengen. 
 
De kascommissie complimenteert tenslotte de penningmeester met zijn administratie en stelt de 
vergadering voor om  de penningmeester en het bestuur voor het boekjaar 2020 te dechargeren.  
De vergadering gaat hiermee akkoord, zodat de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 conform 
worden vastgesteld. 
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7. Benoeming van de leden van de kascontrolecommissie voor het jaar 2021 
Marijke Nota-Renders treedt terug. Eugene Clermonts blijft nog een jaar lid en meldt dat Piet Jansen 
bereid is gevonden om Marijke Nota-Renders op te volgen. De voorzitter dankt de kascommissie. Een 
bijzonder woord van dank aan Marijke Nota-Renders voor het werk dat zij de afgelopen 3 jaar in de 
kascommissie heeft gedaan. 
 
8. Bestuurssamenstelling 
Els Geurts en Rita van Gastel zijn aftredend. Els heeft te kennen gegeven niet voor herbenoeming in 
aanmerking te komen. De voorzitter betreurt dit besluit en dankt haar voor het vele werk dat zij de 
afgelopen 4 jaar heeft verzet. Hij memoreert niet alleen het organiseren van lezingen en excursies, 
maar in het bijzonder haar activiteiten ten behoeve van de basiscursus.  
 
Rita is herkiesbaar, met dien verstande dat zij geen volledige termijn van 4 jaar meer wil vol maken. 
Tegenkandidaten hebben zich niet gemeld. De vergadering gaat unaniem akkoord met de 
herbenoeming van Rita. 
 
De voorzitter meldt dat hij zelf ook op zoek is naar een opvolger. Hij vraagt de aanwezigen om uit te 
zien naar kandidaten.   
 
Voor Els Geurts, maar ook voor de in dec. 2020 afgetreden Carla Smits zijn nog geen opvolgers 
gevonden. 
 
9. Jubilarissen 
In 2020 was dhr. H.J.S. Huijs uit Wanssum 40 jaar lid, en dhr. H.P.W.G. Linders uit Venray 25 jaar lid. 
I.v.m. COVID19 is de huldiging uitgesteld totdat het weer verantwoord is om fysieke bijeenkomsten te 
houden.  
 
10. Rondvraag en sluiting 
Van de mogelijkheid tot het stellen van vragen wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit onder 
dankzegging de vergadering. 
 


