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1. Opening en mededelingen door de voorzitter. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
De voorzitter vraagt de aanwezigen om de in het afgelopen jaar overleden leden te gedenken door 
een minuut stilte in acht te nemen. De namen van de overledenen worden daarbij niet genoemd.  
 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2019. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Daarmee zijn de notulen zijn goedgekeurd. 
 

3. Jaarverslag secretaris 2018 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag is daarmee goedgekeurd. 
De voorzitter geeft aan dat het Jaarverslag 2019 wordt opgenomen in het Jaarboek 2019 dat 
binnenkort uitkomt. Er zijn geen bijzondere zaken te melden. 
 

4. Financieel verslag 2019 en begroting 2020. 
 De penningmeester licht het verslag toe. De begroting voor het komende jaar is goedgekeurd. 

De kascontrolecommissie adviseert dat het raadzaam is om het kasgeld te verminderen door ook 
dat meer per bank te laten verlopen omdat dit moeilijk te controleren is. De penningmeester zal 
hier gevolg aangeven.  

 
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 2019, bestaande uit de 
leden Wim Tosserams en Paul Stevens, heeft op maandag 9 maart 2019 verslag gedaan van hun 
controle van de boeken van de penningmeester 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 2020. 
Kandidaat gesteld en ook door de vergadering benoemd als commissie voor de kascontrole over 
2020 zijn de heren Wim Tosserams (2e jaar) en Rob Teeuwen. 
 

7. Bestuursverkiezing 
Ons voltallige Kringbestuur bestaat uit een voorzitter en 6 leden. 
Statutair aftredend dit jaar zijn de heren Jos Peeters en Hay Clabbers; zij stellen zich herkiesbaar. 
Zonder tegenkandidaten en voorstellen voor de vacante bestuursfunctie is Jos en Hay per 
acclamatie herkozen. 
 
Het bestuur is daarmee nog op zoek naar een 7e bestuurslid M/V; waarbij V de voorkeur heeft. 
 
 



 

 

 
8. Activiteiten en publicaties. 

Activiteiten  
Op de vraag van de voorzitter: Wat willen de leden, zijn er nog suggestie t.a.v. de activiteiten? 
Uit de vergadering komen echter geen nieuwe suggesties naar voren.  
Het bestuur is  daarop van mening dat blijkbaar ca 10 lezingen en enkele excursies voldoen aan de 
wensen van de leden.  
 

 Publicatie: 
Eind november is het eerste nummer verschenen van ‘Maas en Duin’, het periodiek van de LGOG-
kring Venlo met daarin bijdragen over de geschiedenis van het gebied dat behoort tot onze kring. 
Alle leden van de kring hebben dit periodiek ontvangen. Voor het tweede nummer, dat dit najaar 
uitkomt, is ook een bedrag gereserveerd in de begroting. Dat we daarbij iets interen op de reserves 
acht het bestuur verantwoord. Met een of meer sponsoren erbij kan dit eventueel zelfs voorkomen 
worden. 

 
9. Actuele zaken. 

Op 18-4-20 vindt in Roermond de voorjaars Algemene ledenvergadering plaats. Motivering voor 
deze plek: De Munsterkerk in Roermond bestaat dan 800 Jaar.  En tevens zal Bisschop Harrie 
Smeets tijdens deze ALV  tot erelid worden benoemd van het LGOG (zoals gebruikelijk). 
Dhr. Frank Bouts (hoofdbestuur) maakt met tevredenheid bekend dat er een vrouwelijke nieuwe  
voorzitter is gevonden. Nadere informatie hierover volgt nog. Ook geeft hij aan dat het leden aantal 
flink is teruggelopen. 

 
10. Rondvraag en sluiting. 

Piet Kerstjens: Is de geluidsapperatuur eigendom is van de kring? 
Jos Peeters: De geluidsinstallatie is eigendom van de Bantuin, De headset en zender is van de kring. 
Piet Kerstjens: De geluidskwaliteit is de laatste lezingen niet al te best, kan hier wat aan gedaan 
worden? 
Jos Peeters: Het heeft onze aandacht. 
 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
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