
Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray en omgeving
Kring Venray van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap

                                                                                                    maart 2019

Notulen van de algemene ledenvergadering van 25 maart 2019 Aanvang 19.00 uur 
Het bestuur is op mevr Carla Smits na aanwezig. Er zijn in totaal 30 leden aanwezig.

1. Opening. 
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom.

2. Mededelingen.
In 2018 zijn overleden onze leden de heren Ursulman en Cornelissen. 
Een moment van stilte wordt in acht genomen.
   
3. Notulen ledenvergadering 19 maart 2018.  
De notulen zijn aan de leden per e-mail toegezonden.
Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen, zodat de notulen conform worden vastgesteld.
De voorzitter bedankt de secretaris.

4. Het verslag van de werkzaamheden van de Kring over het jaar 2018.
Het jaarverslag is aan de leden per e-mail toegezonden.
Er zijn geen inhoudelijke vragen. Het jaarverslag wordt door de ledenvergadering conform 
vastgesteld.

5. Het financiële overzicht over het jaar 2018 en de begroting voor 2019.
De penningmeester geeft allereerst een toelichting op de resultatenrekening. 
Het resultaat over 2018 bedraagt 795 euro positief, waarvan 200 euro aan de algemene reserve, 500 
euro aan de bestemmingsreserve en de overige 95 euro aan het eigen vermogen worden toegevoegd.
In de begroting voor 2019 worden geen bedragen opgenomen voor de basiscursus en de overige 
posten blijven nagenoeg gelijk aan die over 2018.

6. Het verslag van de kascontrolecommissie  over de jaarstukken van 2018.
Dhr Paul van Doesum en Mevr Marijke Renders hebben de boeken onlangs gecontroleerd en in orde 
bevonden. Zij geven het bestuur in overweging om een deel van de spaarrekening onder te brengen in 
een bestemmingsreserve waarover het bestuur kan beschikken bij bijzondere gelegenheden zoals het 
65-jarig bestaan in 2020 of voor speciale activiteiten. Dhr. Houba stelt een excursie voor. Vanuit de 
vergadering wordt gewaarschuwd voor korting op de subsidietoekenning. Dhr Ewalds licht het 
ontstaan van dit aanzienlijke bedrag toe bij de uitgave van een aantal boeken en DVD’s (mijn naam is 
Max) en renteopbrengsten. Volgens Mevr. Renders zijn in het verleden ook bijzondere projecten zoals 
de maquette via deze reserves o.a. bekostigd. 
De voorzitter oppert het idee om een substantieel deel onder te brengen in een nog op te richten 
stichting “Vrienden van het LGOG”.
De commissie complimenteert tenslotte de penningmeester met zijn administratie en stellen de 
vergadering voor de penningmeester en het bestuur voor het boekjaar 2018 te dechargeren. 
De vergadering gaat hiermee akkoord.

7. Benoeming van de leden van de kascontrolecommissie voor het jaar 2018.
Dhr Paul van Doesum  treedt terug na 2 jaar lid te zijn geweest, Mevr. Renders blijft nog een jaar lid. 
Tijdens de vergadering stelt Dhr Eugène Clermonts zich beschikbaar als 2de lid van de commissie.

8. Bestuurssamenstelling.
Dhr Ernest Raedts en Mevr Carla Smits zijn aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten hebben zich 
niet gemeld. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met een volgende termijn.
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9. Eerbetoon.
Mevr Marion Cuijpers-Doljé wordt gehuldigd in verband met haar 25-jarig lidmaatschap. 

10. Rondvraag en sluiting.  
Dhr Cuijpers informeert naar de ontwikkeling van het ledenbestand.
De secretaris constateert een lichte afname na jaren van lichte groei. Volgens de voorzitter is de 
afname hoofdzakelijk te wijten aan de leeftijd en we zien deze afname LGOG-breed. Vandaar dat 
LGOG het tij probeert te keren door aantrekkelijker te worden voor de jeugd. Huisstijl is veranderd, 
taalgebruik is gemoderniseerd(we spreken niet meer over convocaten maar over uitnodigingen, 
publication wordt jaarboek enz), facebook en nieuwsbrieven doen hun intrede.
De voorzitter wijst tevens op onze visie om in de toekomst nog meer de samenwerking te zoeken met 
andere verenigingen zoals Adelbert, Literair café en Venrays museum.
Hij sluit daarna onder dankzegging de vergadering.
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