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Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray en omgeving 

Kring Venray van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 

 

                                                                                                    maart 2018 

 

Notulen van de algemene ledenvergadering van 19 maart 2018 Aanvang 19.00 uur  

Het bestuur is voltallig aanwezig. Er zijn 35 leden aanwezig. 

 
1. Opening.  

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. 

 

2. Mededelingen. 

Afmeldingen zijn ontvangen van Leonie Colsen, Annie Verheijen, Jan Janssen en Theo Staaks. 

Het overlijden van onze leden Mevrouw A  Koch en de heren Arnold Jacobs, J van de Ven en  C 

Baron Weichs de Wenne worden gememoreerd. 

    

3. Notulen ledenvergadering 27 maart 2017.   

De notulen zijn aan de leden per e-mail toegezonden. 

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen, zodat de notulen conform worden vastgesteld. 

De voorzitter bedankt de secretaris. 

 

4. Het verslag van de werkzaamheden van de Kring over het jaar 2017. 

Het jaarverslag is aan de leden per e-mail toegezonden. 

De secretaris vat het jaarverslag kort samen. Er zijn geen inhoudelijke vragen. 

 

5. Het financiële overzicht over het jaar 2017 en de begroting voor 2018. 

De penningmeester geeft allereerst een  toelichting op de resultatenrekening.  

Het resultaat over 2017 bedraagt 1100 euro, waarvan aan zowel de algemene reserve als aan de 

bestemmingsreserve 500 euro worden toegevoegd en 100 euro aan het eigen vermogen. 

De begroting voor 2018 wordt gelijk gehouden aan die over 2017. 

 

6. Het verslag van de kascontrolecommissie  over de jaarstukken van 2016. 

De heren Paul van Doesum en Sjeng Ewalds hebben de boeken onlangs gecontroleerd en in orde 

bevonden. Zij complimenteren de penningmeester met zijn administratie en stellen de vergadering 

voor de penningmeester en het bestuur voor het boekjaar 2017 te dechargeren. De vergadering gaat 

hiermee akkoord. 

 

7. Benoeming van de leden van de kascontrolecommissie voor het jaar 2018. 

Dhr Sjeng Ewalds treedt terug na 2 jaar lid te zijn geweest. Dhr. Paul van Doesum  blijft nog een jaar 

lid. Tijdens de vergadering stelt mevr Marij Renders zich beschikbaar als 2de lid van de commissie. 

 

8. Bestuurssamenstelling. 

Dhr Frans Vogelzangs is aftredend en herkiesbaar. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met 

een tweede termijn. 

 

9. Eerbetoon. 

Rien van den Brand wordt gehuldigd in verband met zijn 50-jarig lidmaatschap.  

 

10. Rondvraag en sluiting.   

Er wordt geïnformeerd naar de reden waarom in 2018 geen basiscursus  wordt georganiseerd. Rita van 

Gastel reageert hierop door te zeggen dat 2018 wordt besteed aan het ontwikkelen van een 

vervolgcursus. 

De voorzitter wijst op de veranderende huisstijl bij LGOG en sluit daarna onder dankzegging de 

vergadering. 


