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Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het Koninklijk 

LGOG van zaterdag 28 september 2019 te Vaals 
 

De vergadering vond plaats te Vaals in Grand-Café ZeRa/Obelisk, aan het Prins Willem 

Alexanderplein 1. Het bestuur van Kring Valkenburg en Heuvelland trad mede op als gastheer 

en verzorgde ook het educatief deel van het programma (geleide rondleiding door oud-Vaals). 

De vergadering werd welkom geheten door Emile Thewissen, bestuurslid van Kring 

Valkenburg en Heuvelland en door Paul de Graauw, wethouder portefeuille Mens en 

voorzieningen (waaronder kunst en cultuur) van de gemeente Vaals.  

De dag werd besloten met een gezamenlijke borrel. 

 

Aanwezig (volgens presentielijst): R. Imkamp (HB, penningmeester), M. Heemels (HB), 

mw. I. Buchem (HB), J. Peeters (HB), K. Förster (HB), G. Janssen (HB, secretaris), H. 

Boersma (dir.) en de leden J. van Rensch, mw. K. Krijntjes , mw. J. Camps, R. Pernot , mw. 

M. Dickhaut, E. Thewissen, S. Wolfs, H. Clabbers, E. Raedts, R. Paulussen,  

F. Baltus, mw. J. Jongeling, A. Jacobs, K. Majoor, E. Homburg, A. van de Boorn,  

F. Jansen, C. De Maeijer, N. Bollen, mw. E. van Duurling, F. van Slooten, N. Schnitzles, H. 

van Zeeland, mw. M. Hos, S. Giezemans, mw. M. Wouters. H. Brouns, H. Lipsch, mw. J. 

Janssen, mw. T. Velraeds, T. Velraeds, L. Ortmans en mw. Bollen-Bussemakers (totaal 40 

personen). 

 

Afmeldingen: F. Bouts (vice-vz), W. Filott (HB), mw. B. de Fraiture, P. Korten, M. van den 

Munckhof, mw. H. de Mooij, J. Zuidam, mw. L. Wiggers, P. Jakobs, P. Caljé, mw. J. Kersten, 

M. Richter, W. Slinger, mw. E. Peerboom-van der Meer, A. Cremers, J. Benders, T. Fontaine, 

mw. M. de Gou-Houba. Mw. A. Koonen, J. Mans, mw. F. Mans-Fijnaut,  

 

1. Opening en vaststellen agenda 

De vice-voorzitter laat zich verontschuldigen. René Imkamp, penningmeester, zit de 

vergadering voor. De agenda wordt conform concept vastgesteld. 

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. Degenen die zich voor deze vergadering hebben afgemeld worden 

in het verslag vermeld. 

 

3. Vaststelling notulen ALV van 6 april 2019 (Weert) 

Het verslag wordt conform concept vastgesteld met dank aan de oud-secretaris Martin van der 

Weerden. 

 

4. Voorzitterschap LGOG 

Het Dagelijks Bestuur onder supervisie van de vice-voorzitter is druk doende een nieuwe 

voorzitter te werven. Helaas is dit vooralsnog niet voorspoedig verlopen. Met name het 

tijdsbeslag blijkt een breekpunt bij potentiële kandidaten.   

 

5. Begroting 2020  

De penningmeester geeft een korte toelichting op de voorliggende begroting en beantwoordt 

enige aanvullende vragen. Met enig onbehagen legt het bestuur een begroting voor die 

vooralsnog alleen sluitend is te maken door het aanspreken van de reserves. Aan de 

uitgavenkant werden alle begrotingsposten nog eens tegen het licht gehouden en waar 

mogelijk verminderd. Dat heeft ertoe geleid dat besloten is om met ingang van 1 januari 2020 

het per post verzenden van convocaten door het Bureau te beëindigen. Er zijn inmiddels 
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voldoende gelijkwaardige alternatieven voorhanden om dat mogelijk te maken. Daarenboven 

zal het bestuur een maximale inspanning verrichten om op de voorjaarsvergadering van 2020 

een aanvullend dekkingsplan te presenteren om het tekort aanzienlijk te verminderen, zo niet 

in zijn geheel weg te werken. Onder deze nadrukkelijke voorwaarden stemde de vergadering 

in met de voorliggende begroting voor 2020. 

 

6. Ontwikkelingen binnen de vereniging 

Wie de Maasgouw en het Jaarboek openslaat, de Nieuwsbrief opent, de convocaten leest, de 

social media volgt en af en toe op de LGOG-website kijkt kan niet anders dan constateren dat 

LGOG bij voortduring een groot aantal activiteiten aanbiedt en ook steeds weer nieuwe 

activiteiten ontwikkelt.  

Een paar bijzondere zaken betreffen: 

MijnLGOG: De nieuwe ledenadministratie is in gebruik genomen. Het is van groot belang dat 

de leden nu zelf zoveel als mogelijk hun gegevens bijhouden op ieders MijnLGOG. De 

functionaliteiten daarvan zullen in de toekomst uitgebreid worden. 

Canon van Limburg: de eerder op initiatief van LGOG uitgegeven Canon van Limburg is toe 

aan vernieuwing (boek en website). Plannen daartoe zijn in ontwikkeling. Tevens wordt de 

mogelijkheid onderzocht of aan iedere leerling die zijn middelbare school diploma haalt een 

exemplaar daarvan aangeboden kan worden. 

Limburgs Oorkondenboek: een aloude wens komt dichterbij: de uitgave (boek en website) van 

de oudste oorkonden van Limburg (ca. 400 stuks) en deze voor iedereen toegankelijk maken.   

  

7. Rondvraag en sluiting 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering om 14.50 

uur onder dankzegging voor een ieders inbreng en wenst de aanwezigen een genoeglijke 

middag toe. 

 

 

Henk Boersma, 

oktober 2019 

 


