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Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray en omgeving 

Kring Venray van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 
 

                                                                                                    maart 2015 
 

Notulen van de algemene ledenvergadering van 23 maart 2015. Aanvang 19.00 uur  

Het bestuur is op Mia Storms na voltallig aanwezig. Er zijn 43 leden aanwezig. 

 

 
1. Opening.  

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. 

 

2. Mededelingen. 
Er zijn afmeldingen ontvangen van Mw Mia Storms, Dhr Paul van Meegeren, Dhr Leo Kupers en Dhr 

Arno Coopmans. 

    

3. Notulen ledenvergadering 17 maart 2014.   
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 en tekent de notulen voor akkoord. 

 

4. Het verslag van de werkzaamheden van de Kring over het jaar 2014. 
Het jaarverslag is aan de leden per e-mail toegezonden. 

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

Naar aanleiding van de bijzondere activiteiten informeert Mw Nola-Renders naar de status van de 

maquette. De voorzitter beantwoordt naar tevredenheid haar vragen. 

 

5. Eerbetoon. 

De heren Jan Gootzen en Leo Kupers zijn 40 respectievelijk 25 jaar lid van het LGOG. Dhr. Jan 

Gootzen wordt door de voorzitter geëerd met de bijbehorende draagspeld en een boeket bloemen. 

Dhr. Leo Kupers heeft zich laten verontschuldigen zoals hiervoor reeds aangegeven en ontvangt de 

draagspeld op zijn huisadres. 

 

6. Het financiële overzicht over het jaar 2014 en de begroting voor 2015. 
Voorafgaande aan de behandeling worden kopieën van de balans en resultatenrekening aan de leden 

verstrekt. 

De penningmeester geeft allereerst een  toelichting op de resultatenrekening.  

Het eigen vermogen is in 2014 met ca 215 euro afgenomen tot 537 euro. 

Vervolgens wordt het boekenfonds toegelicht dat in eerdere jaren niet werd gepubliceerd maar wel 

deel uitmaakte van de kascontrole. Het fonds is in 1981 gevormd uit opbrengsten van speciale 

activiteiten en uit rentebetalingen gedurende vele jaren. Het fonds was ook speciaal bedoeld om 

risicovolle projecten te kunnen financieren volgens Dhr Sjeng Ewalds. 

De begroting voor 2015 is in lijn met de begroting voor 2014. 

 

7. Het verslag van de kascontrolecommissie  over de jaarstukken van 2014. 
Mw Marcelle Janssen en dhr Johan Koster 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 2014 te dechargeren. De vergadering gaat 

hiermee akkoord.  

 

8. Benoeming van de leden van de kascontrolecommissie voor het jaar 2015. 
De heer Johan Koster treedt terug na 2 jaar lid te zijn geweest. Mw Marcelle Janssen blijft nog een jaar 

lid. Tijdens de vergadering stelt dhr Sjeng Ewalds zich beschikbaar als 2de lid van de commissie. 
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9. Bestuurssamenstelling. 
De secretaris meldt een omissie in de agenda. 

Mw Carla Smits is aftredend en herkiesbaar. De vergadering gaat akkoord met een volgende termijn 

voor Carla. 

 

Daarna wordt afscheid genomen van de heren Frans Wilms en Jan Min. Beiden worden bedankt voor 

bewezen diensten, Frans als bestuurslid sinds 2010 en Jan als voorzitter sinds 2006. 

De secretaris memoreert Frans zijn rol als beheerder van de boekentafel, de presentaties bij 

Zorgboerderijen en zijn aandeel in de basiscursus streekgeschiedenis als docent van het kloosterleven 

en de psychiatrie. 

Jan Min wordt gezien als de grote stimulator van de basiscursus streekgeschiedenis en de presentaties 

op Zorgboerderijen. Verder heeft hij in de loop der jaren verschillende lezingen gehouden zoals over 

de schilder Henri Jonas, de familie Esser, de psychiatrie en het kelderleven op Servaas aan het eind 

van WOII. Jan blijft actief voor het LGOG in Rooynet en is elke 3e woensdag van de maand 

spreekstalmeester op het fotogala in Schuttersveld. 

Beide heren ontvangen een attentie en een boeket bloemen. 

 

Dhr Ernest Raedts wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter en tegenkandidaten hebben zich vooraf 

niet aangemeld. Vervolgens gaat de vergadering bij acclamatie akkoord met zijn benoeming. 

 

10. Verslag lopende en nieuwe kringactiviteiten. 
De nieuwe voorzitter maakt gewag van het onlangs verschenen beleidsplan dat in de komende 

algemene ledenvergadering van 18 april aanstaande aan de leden ter goedkeuring zal worden 

voorgelegd. 

Zodra dit plan in digitale vorm beschikbaar is kan het aan de leden van de Kring Venray per e-mail 

worden toegestuurd voor behandeling op een later tijdstip. 

 

11. Rondvraag.   
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

12. Sluiting om 19.45 uur 


