
 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het Koninklijk 

LGOG van 6 april 2019 te Weert 
 

Aanwezig (conform presentielijst): T. van Rensch, K. Förster, J. Buien, A. Knotter, J. 

Schatorjé, F. Hermans, K. Majoor, A. Cornelissen, B. Kouters, A. Jacobs, K. Krijntjes, E. 

Raedts, C. Smits, M. Cuijpers-Doljé, J. Janssen , G. van de Garde, P. Vengen, A. 

Vengen, B. Janssen, R. Ligthart, W. Ligthart, E. Peerboom-van der Meer, G. Driessen, P. 

Korten, E. Thewissen, J. Trienekens, E. Lemmens, P. Parren, H. van Bergen, H. 

Hermans, T. Wolters, C. Wintraecken-Banning, J. van der Leeuw, B. Dackus, R. 

Vroomen, J. Laumen, J. Jongeling-Rooth, G. Tempelman, J. Coolen, E. Rijniers, M. 

Lam-Jetten, A. (Guus) Janssen, J. Cuijpers, G. Nelissen, H. Boersma, M. van der 

Weerden, A. Cremers, I. Buchem, W. Filott, M. Heemels, F. Bouts, J. Peeters.  

Afmeldingen: M. Put, R. Imkamp, A. Coopmans, H. van der Bruggen.  

Voorafgaande aan de vergadering werd het welkomstwoord gesproken door de voorzitter 

van de Kring, de heer P. Korten. Wethouder Gabriëls kon wel ’s ochtends bij de KSC-

vergadering aanwezig zijn, maar niet bij de ALV, zoals gebruikelijk.  

 

1. Opening  

De voorzitter heet iedereen van harte welkom, speciaal ons erelid Karel Majoor. 

 

2. Mededelingen door de voorzitter van het LGOG, A. Cremers  

De voorzitter verzoekt de aanwezigen het presentieregister te tekenen. Hij 

complimenteert Kring Weert met de brede scala van succesvolle activiteiten, waaronder 

het Philips van Hornejaar 2018 en de cursus Weerterlogie.  

 

3. Vaststellen notulen 6 oktober 2018  

De notulen worden goedgekeurd. N.a.v. de notulen meldt de voorzitter dat de schilderijen 

van de oud-voorzitters van LGOG gerestaureerd worden.  

 

4. Jaarverslag van het bestuur over 2018  

Vanwege (te) vele werkzaamheden is de secretaris hier nog niet aan toe gekomen. Hij zal 

dit alsnog maken.  

 

5. Financiën  

De toelichting op de jaarrekening (van de penningmeester) wordt verwoord door de 

directeur. In grote lijnen is er sprake van een schijnbaar stabiele situatie. Zorgelijk is de 

hoge leeftijd gerelateerde achteruitgang van ons ledenbestand. Door grote inspanning 

vanuit de Kringen, Secties en Commissies zijn er echter 88 nieuwe leden bijgekomen, 

waardoor het totaal aantal leden/relaties etc.  per saldo “slechts” met 8 achteruit ging.  

Al enkele jaren wordt de jaarrekening afgesloten met een beperkt tekort. Dat wordt 

opgevangen via de reserves, maar daar kan men niet te lang mee doorgaan.  



 

De Commissies hebben geen eigen budget, maar kunnen een bijdrage voor activiteiten 

aanvragen bij het Hoofdbestuur. Het is belangrijk om dit tijdig te doen, bijvoorbeeld via 

een jaarplanning.  

Ongeveer € 3.000,- wordt binnen de vereniging gehouden doordat de Kringen een groot 

deel van de Jaarboeken zelf bezorgen.  

G. Tempelman, mede namens R. Lauwers (kascommissie) meldt dat de boeken dik in 

orde bevonden zijn.  

Voorzitter verzoekt de vergadering om decharge te verlenen aan penningmeester en 

bestuur. De vergadering neemt het verzoek over en ondersteunt dit met applaus.  

Suggestie: af en toe in de Nieuwsbrief melding maken van financiële ontwikkelingen.  

Nieuwe kascommissie: R. Lauwers blijft en S. Vrancken (was reserve-lid) komt erbij. E. 

Lemmens wordt het nieuwe reserve-lid. 

 

6. Bestuursverkiezing  

Er zijn vier vacatures in het Hoofdbestuur. Er zijn geen alternatieve kandidaten 

aangemeld.  

M. Put is aftredend en niet herkiesbaar. In zijn plaats wordt K. Förster voorgesteld. De 

vergadering gaat bij acclamatie akkoord.  

I. Buchem is aftreden en herkiesbaar. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met 

haar herbenoeming.  

M. van der Weerden treedt af. Als zijn opvolger, tevens als beoogde secretaris, wordt A. 

(Guus) Janssen voorgesteld. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord.  

A. Cremers is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Het proces van het vinden van een 

geschikte opvolger is in volle gang, maar heeft nog niet geleid tot het gewenste resultaat.  

F. Bouts neemt in de tussentijd het voorzitterschap waar.  

M. van der weerden en A. Cremers worden voor hun verdiensten voor LGOG op 

passende wijze bedankt. De vergadering onderstreept dit bij beiden met een warm 

applaus.  

 

7. Eerbetoon 

Mgr. H. Smeets, bisschop van Roermond wordt qualitate qua het erelidmaatschap 

toegekend.  

Naast de reeds bestaande zilveren LGOG draagspeld, wordt nu ook de gouden 

draagspeld ingevoerd. En meteen aan vier personen toegekend, die zich buitengewoon 

verdienstelijk hebben gemaakt voor het erfgoedveld in het algemeen en voor het LGOG 

in het bijzonder: 

- F. Hermans, archivaris van Venlo, vooral voor zijn jarenlange werkzaamheden 

voor de redactie van De Maasgouw; 

- A. Knotter, scheidend directeur van SHCL, voor zijn bijdragen aan de 

Maaslandse Monografieën, Limburg Een Geschiedenis, C.O.O.L., de 

mijnbouwgeschiedenis en last but not least de rol van de vrouw in de 

geschiedenis; 



 

- P. Korten, voorzitter Kring Weert, vanwege zijn langdurige en breed 

geschakeerde activiteiten om de historie van Weert en omgeving op de kaart te 

zetten. Menige activiteit heeft daarbij als inspirerend voorbeeld gefunctioneerd 

voor derden.  

- J. Schatorjé, scheidend directeur van het Limburgs Museum, voor een scala van 

langdurige activiteiten binnen LGOG en vanwege de wijze waarop hij de 

geschiedenis van Limburg in ‘zijn’ museum zichtbaar heeft gemaakt. 

Spelden voor langdurig lidmaatschap worden normaliter uitgereikt tijdens de 

jaarvergadering van de betreffende kring, maar in goed overleg is besloten om hier een 

uitzondering op te maken. René Vromen, 50 jaar lid van Kring De Westelijke Mijnstreek 

en zeer actief op de terreinen genealogie en heraldiek, ontvangt zijn erespeld uit handen 

van de voorzitter van LGOG, A. Cremers.  

 

8. Ontwikkelingen binnen de vereniging  

- LGOG heeft 50.000,- extra subsidie van de provincie ontvangen voor de 

modernisering van het bureau (als onderdeel van het transitietraject). 

- LGOG neemt deel aan de Corporatie Erfgoed Limburg (C.E.L.). Directeur is lid 

van het bestuur, bureau en leden participeren in de onderscheiden werkgroepen. 

- De Stichting Limburgs Oorkonden is onlangs opgericht. De stichting stelt zich ten 

doel fondsen te verwerven om de oorkonden van voor 1300 toegankelijk te 

maken. 

- Voor activiteiten rond 75 jaar bevrijding heeft LGOG subsidie toegekend 

gekregen van de provincie. Het exacte bedrag en de voorwaarden moeten nog 

ontvangen worden. De Kringen Venlo en Parkstad zullen het voortouw nemen bij 

de uitvoering.  

9. Rondvraag en sluiting   

F. Bouts wil aan het slot van deze vergadering, terug blikkend op de afgelopen vier jaren, 

de verdiensten van A. Cremers op een rijtje zetten. Toen stond vanuit de provincie het 

erfgoedbeleid stevig ter discussie. Als voorzitter van LGOG stond hij consequent met 

grote ijver op de bres voor onze vereniging. Het is mede aan zijn inzet te danken dat de 

relatie met de provincie in een rustiger vaarwater gekomen is.  

 

De voorzitter sluit om 15.00 uur de vergadering en geeft ruim baan voor de 

rondleidingen van het middagprogramma. 

 

Martin van der Weerden, secretaris 

3 mei  2019 

 


