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1. Opening en mededelingen door de voorzitter. 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
De voorzitter vermeldt dat de kring Venlo dit jaar 75 jaar bestaat. 
 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2020. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Daarmee zijn de notulen zijn goedgekeurd. 
 

3. Jaarverslag secretaris 2021 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag is goedgekeurd. 
 

4. Financieel verslag 2020/2021 en begroting 2022. 
De penningmeester licht het verslag toe. De begroting voor het komende jaar is goedgekeurd. 
 

5. Verslag kascontrolecommissie. 
Dhr. Wim Tosserams leest het verslag van de kascontrolecommissie voor: 
De kascontrolecommissie van de kring Venlo van het LGOG voor het jaar 2020 en 2021, bestaande uit 
de leden Wim Tosserams en Rob Theeuwen, heeft op maandag 17 maart 2022 de boeken van de 
penningmeester gecontroleerd en heeft alles in orde bevonden.  
De commissie beveelt de ledenvergadering dan ook aan, de penningmeester voor het voeren van de 
financiële administratie en het bestuur voor het financieel beleid te dechargeren. 
Zonder verdere op- of aanmerkingen is de vergadering daarmee bij acclamatie akkoord. 
 

6. Benoeming kascontrolecommissie 2022. 
Kandidaat gesteld en ook door de vergadering benoemd als commissie voor de kascontrole over 
2022 zijn de heren Rob Theeuwen (2e jaar) en Frans Backhuijs. 
 

7. Bestuursverkiezing 
Ons voltallige Kringbestuur bestaat uit een voorzitter en 6 leden. 
Statutair aftredend dit jaar zijn de heren Gerard Driessen en Will Timmermans, Gerard stelt zich 
herkiesbaar en Will stelt zich niet herkiesbaar. 
Zonder tegenkandidaten en voorstellen voor de vacante bestuursfunctie is Gerard herkozen. 
 
Het bestuur is daarmee nog op zoek naar een 2 M/V bestuursleden; waarbij V de voorkeur heeft. 
 

8. Activiteiten en publicaties. 
Activiteiten  
Het bestuur denkt na of het nog zinvol is om excursie(s) te organiseren dit i.v.m. de hoge kosten en 
de geringe belangstelling.  
 
 
 



 

 

Publicatie: 
We gaan door met het maken van ons periodiek ‘Maas en Duin’ van de LGOG-kring Venlo.  
Wij zijn de enige kring van het LGOG met zo'n uitgave. 
Jos Feller (hoofredacteur) geeft uitleg over de evaluatie van de uitgave 2021. 
 

9. Actuele zaken. 
Het bestuur is bezig met de volgende projecten: 

• Huis van de Geschiedenis, één locatie waar de verschillende verenigingen of stichtingen gebruik 
kunnen maken van de ruimte(s) voor het houden van vergaderingen of permanente 
tentoonstellingen. 

• Stolpersteine, het in samenwerkingen met andere organisaties realiseren van plaatsing van 
Stolpersteine in het werkgebied van de kring Venlo.  

• Namenmonument WW II: het in samenwerkingen met andere organisaties realiseren van het 
plaatsen van namenmonumenten gevallenen in WW II in het werkgebied van de kring Venlo. 

• Voor deze projecten zijn wij opzoek naar mensen om deel te nemen in de projectgroepen. 
 

10. Rondvraag en sluiting. 
Jos Peeters:  De algemene ledenvergadering van het LGOG wordt dit jaar gehouden in het 
 openluchtmuseum 'de Locht' te Melderslo. 
Karel Pala:  Het joods monument op de Kwietheuvel waar is dit gebleven? 
Jos Peeters:  Dit is beschadigd en opgeslagen in het Gemeentearchief. 
 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
Hay Clabbers 
Secretaris LGOG Kring Venlo 
 
“Na afloop van deze vergadering heeft het bestuur geconstateerd dat er op deze vergadering geen 
ruimte is geboden om de overleden leden van het afgelopen jaar te herdenken. Dit is echter wel 
gebruikelijk. 
Hiervoor onze excuses.” 
 
 


