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Jaarverslag 2020 
 

Kring Venray en omgeving                  
 

Bestuursmutaties 

 

Teruggetreden: Dhr. G.L.A. (Geert) Nelissen en Mw. C.M.G.I (Carla) Smits. 

Toegetreden: Dhr. J.L. (Jan) Cuijpers.   

 

Bestuursamenstelling per 31-12-2020 

 

Dhr. E.J.H.M. (Ernest) Raedts, voorzitter, dhr. J.L. (Jan) Cuijpers, secretaris, dhr. F.L. 

(Frans) Vogelzangs, penningmeester, mw. M.C.M. (Rita) van Gastel, mw. E.J.M.A. (Els) 

Geurts. 

 

Leden 

 

De Kring telde 124 leden per 31 december 2020 (op 31 december 2019 waren dat er 

134). Lid van verdienste: dhr. J.J.A. (Jan) Gootzen (1995). 

 

Bestuursvergaderingen 
 

In het verslagjaar kwam het bestuur zes maal in vergadering bijeen, drie maal in de vorm 

van een fysieke bijeenkomst en - in verband met COVID19 - drie maal via Skype. 

 

Externe communicatie, contacten en belangenbehartiging 

 

Het bestuur werd vertegenwoordigd op de in verband met COVID19 gecombineerde 

voor- en najaars KSC- (Kringen, Secties en Commissies) en Algemene Ledenvergadering 

van het LGOG op 26 september 2020. 

 

De Kring neemt deel aan het Regionaal Overleg Heemkundeverenigingen¸ waarbinnen   

een groot aantal Noord-Limburgse geschied- en heemkundige verenigingen van 

gedachten wisselen over elkaars activiteiten. De jaarlijkse bijeenkomst, die in november 

te Venray zou plaatsvinden, kon in verband met COVID19 niet doorgaan.  

 

De Kring is aangesloten bij het Historisch Platform Venray (HPV), een 

samenwerkingsverband van organisaties en instellingen op het gebied van 

streekgeschiedenis, volkscultuur en cultuurhistorie in Venray.  

 

Activiteiten 
 

 20 januari: Lezing Herman van Rens over Hulp aan Joodse onderduikers in 

Limburg: een gouden bladzijde met zwarte vlekken. Aantal belangstellenden: 120. 

 17 februari: Lezing Huub Spoormans over Honderd jaar politiek in Limburg: 

katholieke dominantie, lokalisme en verzuiling. Aantal belangstellenden: 59. 

 19 december: Digitale ledenvergadering. 
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In verband met COVID19 zijn er slechts 2 lezingen geweest. Deze werden gehouden in 

“de Borggraaf” te Venray.  

 

De voor 16 maart 2020 geplande ledenvergadering werd in verband met COVID19 

afgelast. Toen ook in het najaar fysieke bijeenkomsten onmogelijk bleken, is met 

instemming van de leden besloten om middels een digitale ledenvergadering de 

jaarrekening 2019 en de begroting 2020 vast te stellen, afscheid te nemen van enkele 

bestuursleden, en een nieuw bestuurslid te benoemen. 

 

Geplande excursies naar Gennep en Deurne konden vanwege COVID19 niet doorgaan. 

Hetzelfde geldt voor de in verband met het 65-jarig bestaan van Kring Venray in oktober 

2020 geplande jubileumexcursie met bestemming Tongeren en aansluitende feestdis.  

 

Bijzondere activiteiten 

 

In het kader van “Venray Viert 75 jaar Vrijheid” presenteerden het Ragazze Quartet, het 

videocollectief 33 1/3 en zangers van het Nederlands Kamerkoor op 8 maart het 

concertprogramma “Black Angels”. Dit programma werd mede geïnitieerd door LGOG 

Kring Venray.   

  

Jubilarissen LGOG 

 

Er waren in 2020 2 jubilarissen: dhr. H.J.S. Huijs uit Wanssum (40 jaar lid) en dhr. 

H.P.W.G. Linders uit Venray (25 jaar lid).   

 

In verband met de afgelasting van de voor 16 maart 2020 geplande ledenvergadering, is 

de huldiging van beide jubilarissen tot nader order uitgesteld. 

 

 
 


