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De Sectie Monumenten van LGOG werd op 4 november 1967 opgericht door het drietal 
Albert Corten, Jan Koreman en Harry Salden. Albert Corten, als enige levende van de 
drie, verdient speciaal gememoreerd te worden, omdat hij nog steeds actief aan onze 
activiteiten deelneemt. In november 1967 werd door de initiatiefnemers opgestelde 
doelstelling door de leden goedgekeurd en vervolgens door het Bestuur LGOG 
bekrachtigd en in de Statuten en Reglementen van LGOG vastgelegd. Het eigen 
Huishoudelijk Reglement van de Sectie werd op 11 december 2000 in een extra 
bestuursvergadering in Sittard vastgesteld en vervolgens tijdens de Algemene 
Ledenvergadering over 2000 geaccordeerd. Het Huishoudelijk Reglement werd, samen 
met het Excursie-Reglement, laatstelijk gewijzigd op 7 maart 2009. 

Bestuur 

Bestuursmutaties: 

In 2010 nam om persoonlijke reden voorzitter Ton Henrar ontslag als voorzitter van de 
Sectie Monumenten en lid van het LGOG. Mevr. Jolanda Janssen – Daniëls beëindigde 
haar bestuurslidmaatschap wegens het aflopen van haar termijn als bestuurslid.  

Samenstelling per 31 december 2010: 

Voorzitter, vacant, A. Hendricks, secretaris, W. Jenniskens, penningmeester en de leden 
drs. A.H. Jenniskens en M.P.J. van den Brand. 

Het bestuur kwam in 2010 zes maal bij elkaar in vergadering. 

  

Leden 

De Sectie Monumenten telde per 31 december 2010 302 leden, waarvan 3 niet 
LGOGleden. 

  

Vergaderingen 

De Algemene Ledenvergadering van het LGOG in het voor- en najaar werd door 
bestuursleden van de Sectie Monumenten bijgewoond. Ook bij de vergadering van KSC 
en het LGOG waren enkele vertegenwoordigers van de Sectie Monumenten aanwezig. 

Op 12 november hebben we in het Sectiebestuur afscheid genomen van voorzitter Ton 
Henrar en vicevoorzitter Jolanda Janssen-Daniëls. In 2010 zijn we naarstig op zoek 
geweest naar nieuwe bestuurleden. We hebben enkele kandidaten bereid gevonden om 
in het bestuur van de Sectie Monumenten zitting te nemen. In de Algemene 
Ledenvergadering van de Sectie Monumenten in het voorjaar 2011 zullen deze personen 
voorgedragen worden voor het bestuurslidmaatschap. 

  

Activiteiten: 

27 maart:  Algemene Ledenvergadering Sectie Monumenten in de Oranjerie 
teRoermond. 21 deelnemers. 



12 juni:  Halve Dagexcursie Kasteel Horn en Sint Martinusparochiekerk. 62 
deelnemers.De rondleidingen werden verzorgd door mr. R. Magnée en dhr. J. Wijnands. 

11 september: Dagexcursie naar Wasserschloss “Anholt”, Duitsland. 35 deelnemers. ’s 
Morgens een bezoek aan het kasteel. Onder deskundige leiding bezochten we de 
vertrekken, de kunstverzameling, dikke toren en hofkeuken. De lunch werd genomen in 
het aanpalend restaurant. In de middag brachten we een bezoek aan het prachtig 
barokke park en de Engelse tuin. De doolhof bleek voor enkelen een echte valstrik. 

13 november:  Dagexcursie naar Tongeren. 40 deelnemers. ’s Morgens werd onder 
leiding van een gids het Begijnenhof bezocht en werd een rondleiding door de 
O.L.Vrouwebasiliek gehouden. Na de lunch volgde een uitgebreide rondleiding in het 
vernieuwde Gallo-Romeins museum. De dag werd besloten met een kop koffie en een 
Tongerse tractatie. 

  

Algemeen 

Sinds 2009 was er serieus sprake van opheffing van de Sectie Monumenten en het 
omzetten hiervan in een Commissie. In de bijzondere Algemene Ledenvergadering van 
de Sectie Monumenten op 24 oktober 2009 kreeg het bestuur van de Sectie de volledige 
steun van de leden voor haar standpunt tot behoud van de Sectie. Daarop verzocht het 
bestuur van de Sectie Monumenten het bestuur LGOG een Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering bijeen te roepen om dit verschil van standpunten te bespreken. Deze 
bijeenkomst werd op 21 november 2009 in Maastricht gehouden. 2010 stond derhalve in 
het teken van het likken van de wonden, opgelopen tijdens enige vergaderingen met het 
Genootschapbestuur en de roerige ALV van het LGOG op 21 november 2009 in 
Maastricht. In de Algemene Ledenvergadering van het LGOG op 17 april 2010 te 
Ottersum werd door het bestuur LGOG uiteindelijk verzekerd dat de Sectie Monumenten 
kan blijven voortbestaan. In deze vergadering werden de nieuwe Statuten en 
Reglementen vastgesteld. 

De Algemene Ledenvergadering van de Sectie Monumenten werd op 27 maart 2010 in 
Roermond gehouden. Aanwezig 21 leden. In deze vergadering werden de problemen 
van het laatste jaar nog eens aan de orde gesteld. Unaniem was men voorstander van 
het voortzetten van de Sectie Monumenten. Tijdens deze vergadering werd de heer Ton 
Henrar voor zijn vele verdiensten voor de Sectie Monumenten benoemd tot ere-
voorzitter. 

In een zestal bestuursvergaderingen werd veel aandacht besteed aan de uitbreiding van 
het bestuur en de organisatie van de excursies. Ook het voorbestaan van de Sectie en 
de contacten met het Hoofdbestuur waren punten van bespreking. Tenslotte werd er 
natuurlijk ook naar de toekomst gekeken en een aantal voorstellen voor het programma 
2011 gelanceerd. Deze zullen door de bestuursleden nader uitgewerkt worden. 

A.J.G. Hendricks 
secretaris 

 


