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1. Opening en mededelingen waarnemend-voorzitter.  

Waarnemend-voorzitter Har Huijs opent de vergadering en heet de aanwezigen van har-
te welkom. 
Alvorens de in 2011 overleden leden te gedenken, wijst hij erop, dat daarbij geen namen 
zullen worden genoemd, omdat de vereniging niet altijd tijdig op de hoogte wordt ge-
bracht van een overlijden. Het is daarom beter geen namen te noemen, dan namen te 
vergeten. Er wordt een minuut stilte in acht genomen.  
De voorzitter dankt de leden die het afgelopen jaar hand- en spandiensten hebben ver-
richt voor de vereniging, vooral voor het rondbrengen van de Publications.    

 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2011.  

Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
3. Jaarverslag 2011. 

Het verslag is vóór het begin van de vergadering uitgereikt aan de aanwezige leden. De 
heer P. Kerstjens merkt op dat op pagina twee de naam van de archeoloog Jacob Schot-
ten niet correct is vermeld. De secretaris Frits van Wijlick merkt op dat dit niet meer in de 
Publications gewijzigd kan worden, omdat deze binnenkort al verschijnt. Er zijn geen ver-
dere op- of aanmerkingen. 
 

4. Financieel jaarverslag 2011 en begroting 2012. 
De penningmeester Har Huijs geeft een toelichting op de Balans per 31-12-2011, de Ex-
ploitatierekening over 2011 en de Begroting 2012. Over de toelichting zijn geen inhoude-
lijke vragen gesteld. 
 

5. Verslag kascontrolecommissie. 
De leden van de kascontrolecommissie zijn de heren Peter Linssen en Marcel Goedma-
kers; reserve-lid is de heer Hub Fleuren. Het verslag wordt door de heer Goedmakers 
voorgelezen. Gedeelte van de tekst (citaat): De kascontrolecommissie heeft de boeken 
van de penningmeester gecontroleerd en in orde bevonden. De commissie beveelt de le-
denvergadering dan ook aan, de penningmeester voor het voeren van de financiële boe-
ken en het bestuur voor het financiële beleid te decharcheren. 
Zonder verdere op- of aanmerkingen is de vergadering akkoord. 

 
6. Benoeming kascontrolecommissie 2012. 

Zich kandidaat gesteld en ook door de vergadering benoemd voor de kascontrole 2012 
zijn: de heren Marcel Goedmakers (2e jaar) en Hub Fleuren; reserve-kandidaat is Jac-
ques Grubben. 

 
7. Bestuursverkiezing. 
 Statutair aftredend is mevrouw Hetty Kerkhof-Wekking. Zij heeft zich niet meer herkies-

baar gesteld. De waarnemend-voorzitter vermeldt dat zij vier jaar bestuurslid is geweest 
en altijd een goede inbreng in de bestuursaangelegenheden heeft gehad. Er waren voor 
haar ook teleurstellingen, zoals na veel werk aan voorbereiding, het niet doorgaan van de 
dagexcursie naar Groesbeek en Nijmegen, wegens een te geringe deelname. De waar-
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nemend-voorzitter bedankt haar voor alle gedane werkzaamheden en overhandigt haar 
een cadeaubon.  
Er zijn twee kandidaat-bestuursleden: de heren Jos Peeters uit Tegelen en Willem Vroom 
uit Venlo; waarvan Jos Peeters voor de functie van voorzitter. Aangezien de leden geen 
tegenkandidaten hebben voorgesteld, zijn, volgens artikel 44 van het Huishoudelijk Re-
glement, de kandidaten Jos Peeters en Willem Vroom zonder nadere stemming gekozen. 
Jos Peeters is daarmee de nieuwe voorzitter. 
 

8. Actuele zaken. 
Het bestuur is bezig met het voorbereiden van een enquête onder de leden van het 
LGOG Kring Venlo. Willem Vroom heeft hieraan veel werk verricht. De enquête zal bin-
nenkort aan de leden worden verzonden. 
Een andere activiteit is het project “Venlo in kaart”, waar Jos Peeters de aanzet toe ge-
geven heeft om dit ook in Venlo van de grond te krijgen. In Sittard bestaat dit project al. 
Het betreft een Historisch Geografisch Systeem dat door iedereen te gebruiken is. 
Het afgelopen jaar heeft het bestuur ook veel aandacht en tijd besteed aan de gemeente-
lijke voorbereidingen van het plan rond het voormalige kazerneterrein “Fort Sint Michaël” 
in Blerick. Kring Venlo heeft hierover een zienswijze ingediend bij de Gemeente Venlo. 

 
9. Rondvraag en sluiting. 

Nadat de beide nieuwe bestuurders zich hebben voorgesteld aan de leden, overhandigt 
de waarnemend-voorzitter Har Huijs de voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter Jos 
Peeters. De nieuwe voorzitter bedankt de waarnemend-voorzitter voor zijn inzet in de af-
gelopen twee jaren en overhandigt hem als dank een cadeaubon. 
Mevrouw E. Faessen-ter Horst vraagt of er nog een extra excursie naar het Archief Ge-
meente Venlo is gepland. In het najaar staat nog een volgende excursie gepland. 
Mevrouw M. van Basten Batenburg-Timmermans vraagt of de financiële stukken niet op 
papier aan de leden kunnen worden verstrekt. De penningmeester zegt nadrukkelijk dit 
niet te doen, omdat dan het risico bestaat dat de financiële stukken op straat belanden. 
Zij vraagt of het dan mogelijk is om de tekst groter op het scherm kan worden geprojec-
teerd.  Het is nu bijna niet te lezen. Dit zal worden bekeken. 

 Er zijn geen verdere vragen. De voorzitter sluit de vergadering. 
Na afloop van de vergadering volgt een lezing over de “Historie Vrijwillige Brandweer 
Venlo” door George van Dam. 
 

Frits van Wijlick 
Secr. LGOG Kring Venlo 
  
 
 
 
 


