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Jaarverslag 2021 
 

LGOG Kring Venray en omgeving                  
 

Bestuursmutaties 

 

Teruggetreden: Mw. E.J.M.A. (Els) Geurts.   

Toegetreden: -   

 

Bestuursamenstelling per 31-12-2021 

 

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.  

 

Leden 

 

De Kring telde 117 leden per 31 december 2021 (op 31 december 2020 waren dat er 

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

 

Bestuursvergaderingen 

 

In het verslagjaar kwam het bestuur negen keer (in verband met COVID19 via Skype) in 

vergadering bijeen. 

 

Externe communicatie, contacten en belangenbehartiging 
 

Het bestuur werd vertegenwoordigd op de voor- en najaars KSC- (Kringen, Secties en 

Commissies) vergaderingen op 15 april resp. 22 september 2021, en op de Algemene 

Ledenvergadering van het LGOG op 25 september 2021. 

 

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 Melderslo zou plaatsvinden, werd in verband met COVID19 uitgesteld.  

 

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 

 

 18 oktober: Lezing door Johan Wagemakers over Leven en gedachtegoed van 

Titus Brandsma, karmeliet. Aantal belangstellenden: 41. 

 29 november: Online ledenvergadering via Skype. 

 

In verband met COVID19 is er in 2021 slechts één lezing geweest. Deze werd niet zoals 

gebruikelijk in het Venrays Museum gehouden, maar  in “Odeon” te Venray. Deze 

locatie beschikt over een ruimere zaal en betere ventilatie.   
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De voor 15 november 2021 geplande fysieke ledenvergadering werd in verband met 

COVID19 afgelast. In plaats hiervan is op 29 november 2021 via Skype een online 

ledenvergadering gehouden waarin de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 zijn 

vastgesteld. Daarnaast is afscheid genomen van bestuurslid Els Geurts en werd Rita van 

Gastel herbenoemd als bestuurslid. 

 

In verband met COVID19 zijn er geen excursies georganiseerd. 

  

Jubilarissen LGOG 
 

Er waren in 2021 geen jubilarissen.  

 

Door de afgelasting van de fysieke ledenvergadering kwam de in 2020 (eveneens als 

gevolg van COVID19) uitgestelde huldiging van dhr. H.J.S. Huijs uit Wanssum (40 jaar 

lid) en dhr. H.P.W.G. Linders uit Venray (25 jaar lid) wederom te vervallen. De 

huldiging van beide jubilarissen is tot nader order uitgesteld. 

 
 


