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Verslag van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van het Koninklijk LGOG van 6 

oktober 2018 (Ysselsteyn, gemeente Venray)  

  

  

Aanwezig (conform presentielijst): C. Wintraecken, C. Gotink, J. Silvertand, M. Lam-

Jetten, E. Rijders, P. Swinkels, N. Swinkels, E. Thewissen, H. Kuijpers, F. Baltus, L. 

Ortmans, W. Steegs, G. Driessen, H. Clabbers, B. Dackus, J. van der Leeuw, J. Krüll, L. 

Nacken, J. Peeters, F. Bouts, S. Pluijm, L. Colsen, H. Wismans, A. Steen, W. Dekkers, B. 

Dekkers, K. Majoor, E. Lemmens, G. Nelissen, W. Filott, H. Boersma, A. Cremers, R. 

Imkamp, M. van der Weerden, B. Jansen, A. van Eijkhout, M. Storms, M. Clevers-Claessens, 

H. Clevers, A. Jacobs, J. Theunissen, R. Theunissen-van Kan, J. Briers, J. Weekers, J. 

Vogelzangs, F. Vogelzangs, E. Geurts, E. Raedts, H. Kaiser, L. Jacobs, de heer en mevrouw 

Vievermanns, G. Tempelsman, E. Derks, N. Schnitzler, W. Ligtjart, J. Leijssen, A. Sneller, R. 

Ligthart, H. Huijs, P. Huijs-Flos, A. van Dijk, R. van Gastel, M. Cuijpers-Doljé, J. Cuijpers, 

P. Deuss, C. Meens, H. Hegge, M. Hegge, R. Theeuwen, N. Wolters, T. Wolters-Niessen, H. 

Knoors A. Cornelissen, A. Veugen, J. Jongeling, P. Lambriex, W. Jenniskens, M. Janssen, J. 

Schatorjé, B. Fasol, H. Quadvlieg, E. Buchem, I. Buchem-Hermans 

 

Afmeldingen: 

M. Put (HB), M. Heemels (HB), G. Janssen (adv.), J. van Rensch (adv.), L. Wiggers, E. 

Peerboom L. Wiggers, P. Boselie, P. Tummers, H. van der Bruggen, M. Wouters 

 

Voorafgaand aan de vergadering werden welkomstwoorden gesproken door de voorzitter van 

Kring Venray, de heer E. Raets, en wethouder mw. E. Thielen.   

  

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

Cremers.   

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

K.   Majoor en B. Fasol. 

Recent is een brief aan de politieke partijen van Limburg verzonden vanuit de Commissie 

Collecties inzake de collectie Limburgensia. De Provincie Limburg heeft al aangeven een 

extern adviseur te laten kijken naar de problematiek. Daarnaast wordt op maandag 8 oktober 

een brief van het LGOG aan de politieke partijen van Limburg verzonden met input voor hun 

verkiezingsprogramma. Beide brieven zullen onder de aandacht van de leden worden gebracht 

via een link in de volgende nieuwsbrief. 

Op 27 oktober is de feestelijke ondertekening van de nieuwe bruiklenen met het 

Bonnefantenmuseum, Limburgs Museum, Centre Ceramique en RHCL. Er gaat een 

uitnodiging naar alle LGOG-leden. Tijdens de bijeenkomst wordt o.a. aandacht geschonken 

aan een aantal topstukken maar ook aan het collectiebeleid van de musea en het in 

onderbruikleen geven van objecten.  

 

2. Vaststelling notulen 21 april 2018 

De notulen worden zonder verdere opmerkingen vastgesteld. 

 

3. Concept begroting en 2019 en voorgenomen contributieverhoging 

In het kader van alle ontwikkelingen op het erfgoedgebied maakt ook het LGOG belangrijke 

veranderingen door. Zo is het LGOG bezig met de selectie en invoering van een nieuw 

ledensysteem, dat voldoet aan de moderne eisen. Daarnaast wordt ook gekeken naar een 

efficiëntere organisatie. Dit soort projecten kost eerst geld voordat de resultaten zichtbaar zijn. 
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De provincie heeft ons laten weten bereid te zijn in de extra kosten van transitie het LGOG 

tegemoet te komen met een eenmalige ondersteuning van € 50.000. Daarnaast wordt van het 

LGOG ook zelf een extra bijdrage verwacht. In dat licht heeft het bestuur voor de begroting 

2019 voorgesteld de contributie van het gewone lidmaatschap met € 5 per jaar te verhogen. 

De ledenvergadering op 6 oktober heeft met dit voorstel ingestemd. De jaarlijkse contributie 

van gewone leden komt daarmee op € 50,00. De andere contributies blijven ongewijzigd. 

Rob Paulussen vraagt aandacht voor de huidige besluitvormingsprocedure: door de korte 

termijn tussen bekendmaking voornemen en het daadwerkelijke besluit is het niet mogelijk 

met de achterban hierover te beraden. Het hoofdbestuur zegt toe dit serieus te nemen en te 

evalueren.  

 

4. Ontwikkelingen binnen de vereniging incl. Coöperatie Erfgoed Limburg.  

Het LGOG is een genootschap met historie in een snel veranderende samenleving. 

Digitalisering en samenwerking met andere erfgoedinstellingen zijn slechts twee van de 

veranderingen waarmee het in toenemende mate te maken krijgt. In juni 2018 hield het 

hoofdbestuur (HB) een ‘hei-dag’ met als titel ‘LGOG in transitie’. Daarbij stond de vraag 

centraal hoe het LGOG als organisatie zo goed mogelijk kan functioneren in de 21ste eeuw. 

Tijdens de hei-dag werd duidelijk dat het LGOG slechts goed zal kunnen (blijven) functioneren 

als er extra aandacht komt voor bedrijfsvoering en beleid en strategie. Mede daarom moet het 

beleid gericht worden op het functioneren in een ‘veld met veel erfgoedspelers’ (waarbinnen 

het LGOG ‘de spil’ zou moeten zijn), het activeren van de eigen LGOG-achterban (kringen, 

secties commissies en individuele leden), het aanspreken van Limburgers in het algemeen en 

mensen van middelbare leeftijd en jongeren in het bijzonder en het maximaal benutten van de 

positie van het LGOG als drager van erfgoedinformatie in een digitale informatiesamenleving. 

We doen heel veel maar moeten dat met z’n allen meer uitdragen.  

 

De erfgoed Coöperatie is ondertussen opgericht. De hoofddoelen van CEL zijn, in 

overeenstemming met de provinciale beleidsdoelstellingen: 

1. Het vergroten van de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van het erfgoed. 

2. Het realiseren van een groter publieksbereik. 

3. Het vergroten van de samenhang tussen de erfgoedinstellingen en organisaties. 

4. Het vergroten van de maatschappelijke impact.   

Namens LGOG heeft Henk Boersman zitting in het bestuur. Momenteel zijn 15 organisaties 

lid en worden de eerste procedurele zaken uitgewerkt. Er 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. Begin 2019 zal er een 

nieuwjaarsbijeenkomst van het CEL worden georganiseerd.  

 

5. Rondvraag en sluiting 

De heer K. Majoor maakt van de gelegenheid gebruik om zijn waardering uit te spreken 

inzake de nieuwe Publications (jaarboek 2017). 

 

 

 

 

 

 


