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Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het Koninklijk 

LGOG van 21 april 2018 (Maastricht, Stayokay, 13.30-14.45 uur)  
 

 

Aanwezig (conform presentielijst): A. Cremers (voorz.), M. v.d. Weerden (secr.),  R. 

Imkamp (penningm.), W. Filott, (HB), mw. I. Buchem-Hermans (HB), J. Peeters (HB), M. 

Heemels (HB), H. Boersma (dir.), G. Janssen (adv.), J. van Rensch (adv.), K. Majoor (erelid) 

en de leden E. Thewissen, J. Narinx, H. Quaedvlieg, H. Sonnemans, L. Vriends, S. Vrancken, 

E. Lemmens, J. Trienekens, mw. L.Wiggers, B. Dackus, mw. J. van der Leeuw, E. Vreuls, 

mw. M. Bollen-Bussemakers, N. Bollen, N. Pijpers, mw. L. Willems, F. Cammaert, J. 

Speleers, C. van Hout, F. Sprenger, mw. M. Sprenger, mw. E. Vreuls-Hustinx, G. 

Tempelman, mw. A. Veugen, K. Förster, E. Rijniers, P. Wolters, mw. M. Lam-Jetten, K. 

Meerten, R. Pernot, C. Leenaers, E. Buchem, M. Claessen, M. Spauwen,  

mw. E. Derks, J. Bootz, G. Driessen, J. Somers, H. Wouters, F. Baltus, H. Kuijpers, mw. D. 

Vranken, F. Nijsten en G. Voncken. 

Afmeldingen van: F. Bouts (vice-vz.), M. Put (HB), L. Bervens (adv.), E. Homburg, A. 

Coopmans, mw. E. Peerboom, A. Jacobs, L. Schunck, W. Timmers, M. Richter, P. Caljé, mw. 

B. Mater, Y. Raczynski-Henk, mw. H. Nelissen, M. v.d. Munckhof, J. Vissers, P. de Wolf, 

mw. M. Wolters, mw. G. van Wel-Seuren, H. van Wel, P. Lambriex, mw. P. Huijs-Flos, H. 

Huijs, J. Mans, mw. B. de Fraiture, C. de Maeijer en B. van Laer.     

 

Voorafgaand aan de vergadering werden welkomstwoorden gesproken door de voorzitter van 

Kring Maastricht, mw. drs. Lita Wiggers..  

 

1. Opening door de voorzitter van het LGOG, drs. Armand Cremers.  

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom in het bijzonder erelid  

Karel Majoor. 

 

2. Mededelingen. 

De voorzitter verzoekt de aanwezigen om de presentielijst te tekenen. Degenen die zich 

afgemeld hebben voor deze vergadering worden in het verslag opgenomen. Van bestuurszijde 

zijn Frank Bouts en Marcel Put verhinderd.  

  

De vergadering gedenkt staande het overlijden van erelid Jean Prakken. De voorzitter spreekt 

een in memoriam uit (wordt gepubliceerd in De Maasgouw 2018 nummer 1). 

 

Voorts maakt de voorzitter melding van: 

- Het verschijnen van het Jaarboek (voorzien voor juni) 

- Het verlaat verschijnen van De Maasgouw (voorzien voor eind mei) 

- De positieve reacties vanwege de meerdaagse studiereis naar Luxemburg e.o. 

- De positieve reacties op het nieuwe loge en de nieuwe huisstijl (de nieuwe banner 

wordt trots gepresenteerd 

- De voortzetting van Archeologie in Limburg in digitale vorm 

- Het ondertekenen van de nieuwe bruikleenovereenkomsten met RHCL, CC, LM en 

Bonnefantenmuseum in de loop van dit jaar (precies 50 jaar na de splitsing van BM en 

de vereniging LGOG). 

- De afscheidsrede van Louis Berkvens op 15 juni a.s. vanwege zijn a.s. emeritaat. Hij is 

dan 20 jaar vanwege LGOG bijzonder hoogleraar Rechtsgeschiedenis der Limburgse 

Territoria bij de UM geweest.   
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3. Vaststelling notulen ALV van 7 oktober 2017 (Venlo). 

Het verslag wordt conform concept vastgesteld onder dankzegging aan de samensteller. Dhr. 

Voncken merkt op dat wellicht met de inzet van vrijwilligers de werkdruk op het Bureau 

vermindert kan worden (ad agendapunt 4). 

 

4. Jaarverslag van het bestuur over 2017. 

De secretaris geeft in volgelvlucht een overzicht van de meest aansprekende activiteiten en 

wetenwaardigheden van 2017. Geconstateerd wordt dat LGOG ook in 2017 weer een 

uitgebreid en veelomvattend activiteitenprogramma heeft geboden met voor ieder wat wils. 

Het uitgebreide verslag daarvan zal worden opgenomen in het Jaarboek 2017. 

 

5. Financiën. 

Toelichting op de Jaarrekening 2017. 

De penningmeester geeft een toelichting op de Jaarrekening 2017. Er wordt geconstateerd dat 

het aantal leden afneemt. De heer Voncken merkt op dat het beschikbaar stellen van de 

ledenwerffolder bij bibliotheken wellicht kan helpen om het tij te keren. Merkwaardigerwijs 

lijkt het erop alsof de leden een bepaalde schroom hebben om leden te werven terwijl zij juist 

de beste ambassadeurs van hun vereniging zouden kunnen zijn. 

Verslag kascontrole commissie (de heren L. Ortmans en G. Tempelman). 

De heer G. Tempelman (Sittard) doet verslag van de bevindingen van de kascontrole die op 

20 maart j.l. heeft plaatsgevonden.   

 

6. Decharge van de penningmeester en het bestuur. 

Op basis van de voorliggende Jaarrekening en het verslag van de kascontrolecommissie 

verleent de vergadering bij acclamatie decharge aan de penningmeester en het bestuur. 

 

7. Benoeming leden kascontrole commissie boekjaar 2018. 

De voorzitter bedankt de leden van de kascontrolecommissie voor hun inzet (de heren L. 

Ortmans en G. Tempelman). De heer Ortmans is na twee termijnen niet herkiesbaar. De heer 

Tempelman blijft nog een jaar aan. Reservelid R. Lauwers (Sittard) treedt in functie. De 

vergadering stemt bij acclamatie in met de benoeming van de heer S. Vrancken (Maastricht) 

als reservelid. 

 

8. Bestuursverkiezing. 

Dhr. mr. W. Filott MPF is aftredend en herbenoembaar. Hij stelt zich beschikbaar voor een 

tweede termijn. Er zijn geen andere kandidaten voorgedragen. De vergadering stemt bij 

acclamatie in met herbenoeming. 

 

9. Erfgoed coöperatie i.o. en stand van zaken onderliggende werkgroepen. 

De akte van oprichting van de erfgoed coöperatie zal op 9 mei worden gepasseerd. De 

coöperatie beoogt onder meer om de samenwerking in het erfgoedveld te verbeteren, 

beschikbare gelden te verdelen en gezamenlijk projecten uit te voeren. Namens LGOG heeft 

de directeur zitting in het bestuur. In principe kan iedere erfgoedorganisatie lid worden van de 

coöperatie. Door en vanwege de coöperatie zijn een aantal werkgroepen gestart om invulling 

te geven aan de coöperatiegedachte (publieksprojecten, inrichten servicepunt erfgoed, 

verhalenwebsite, erfgoeddigitalisering, Limburgensen etc.). LGOG is breed vertegenwoordigd 

in de verschillende werkgroepen. Als ‘moeder’ van de erfgoedorganisaties wordt dat verwacht 

en is dat gewenst. De bureaucratisering is wel toegenomen. De nieuwe werkwijze biedt zeker 

kansen voor LGOG. Deelnemers aan de coöperatie betalen jaarlijks contributie. De hoogte 

van de contributie bepaalt het aantal stemmen (maximaal 10) in geval daartoe dient te worden 



3 

 

overgegaan. Er wordt bij de Provincie geijverd om de gelden van het innovatiefonds als 

startkapitaal van de coöperatie gefourneerd te krijgen.  

 

 

10. Ontwikkelingen binnen de vereniging. 

De voorwaarden voor toekenning van de subsidie 2018 wordt door de Provincie Limburg 

(PL) als een overgangsjaar gezien. Door de PL zijn vier doelen benoemd en even zovele 

actielijnen die vertaald moeten worden naar activiteiten. De doelen zijn: grotere zichtbaarheid 

en toegankelijkheid, meer samenhang, beter publieksbereik en meer maatschappelijke impact. 

De actielijnen: bouwen aan het collectief, erfgoed beleven, erfgoed op orde en erfgoed 

kapitaliseren. Om hieraan invulling te geven zijn een aantal werkgroepen gestart. Er zal in 

ieder geval vaker gerapporteerd dienen te worden. Door LGOG is (oud-burgemeester) 

Herman Kaiser gevraagd om mede aan deze transitie gestalte te geven gelet op zijn kennis en 

ervaring in het Gelderse waar deze omslag al eerder werd gemaakt. 

 

Op verzoek van KSC worden de KSC-vergadering en de ALV als vanouds op dezelfde dag 

georganiseerd (minder vergaderdagen, meer op inhoud). Na tweekeer zal geëvalueerd worden 

of dit het beoogde resultaat heeft. 

 

 

11. Rondvraag en sluiting. 

 

Lita Wiggers: vanaf september wordt er op L1 een TV-serie uitgezonden over het Limburgs 

Landschap. Graag aankondigen via de LGOG-Nieuwsbrief. Voorts staat voor 30 augustus de 

Tweede studiedag Landschapsgeschiedenis gepland. 

 

Idem: er wordt door Fred Cammaert (namens RHCL) gewerkt aan het digitalisering van 

openbare oorlogsbronnen. In 2020 zal de digitale gids beschikbaar zijn. 

 

Martin van der Weerden: op 4 mei is op NPO2 een programma over de stakingen van 1943. 

Hierin ook aandacht voor de stakingen in de Limburgse steenkolenmijnen. 

 

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 14.45 uur onder 

dankzegging voor een ieders inbreng. 

 

 

Aansluitend presentatie door LGOG-lid mr. Stefan Vranken over bier en bierproductie in met 

name Maastricht, waarna een rondleiding met proeverij bij de voormalige Brouwerij de 

Keyzer N.A. te Wyck-Maastricht aan de Wycker Grachtstraat 26. 

 

 

 

 

Henk Boersma, 1 mei 2018 


