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1 Opening en welkom. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij deze, en met een redelijke opkomst. 

Presentielijst wordt aangeboden ter ondertekening. Er wordt gevraagd of er bezwaren zijn tegen opname 

van de vergadering voor de verslaglegging. Kring Maas en Niers wordt bedankt voor de ontvangst. Bijzonder 

welkom wordt geheten wethouder de heer Frank Pubben. Bestuur laat de heer Pubben aan het woord. 

 

2 Mededelingen. 

2 ereleden worden welkom geheten namelijk Karel Majoor en Louis Berkvens. Joyce van Cruchten heeft te 

kennen gegeven afscheid te nemen van het bestuur. In de voorjaarsvergadering zullen er 2 nieuwe 

bestuursleden aan u voorgesteld. Justine Camps gaat ons verlaten voor een andere baan en zal ons definitief 

verlaten per 1 januari 2023. Vrijwilligers op het bureau worden bedankt voor hun inzet. Het Bureau is van 

plan om in 2023 te gaan verhuizen naar Roermond en uiteindelijk naar Sittard.  

Het afscheid van Henk Boersma zal plaatsvinden op 28 oktober in Centre Céramique.  

Rob Paulissen heeft de zilveren draagspeld ontvangen. 

Redactie van de Publications wordt bedankt voor de nieuwe uitgave. 

20 oktober wordt de Habetslezing door professor Oosterman gehouden in Roermond. 

18 en 19 november word in Roermond door de Niederhein Acedemie een congres georganiseerd over 

Spanje Maas en Rijn. 

 

3 Vaststellen notulen ALV van 23 april 2022 in Melderslo 

De notulen worden vastgesteld. 

 

4 Begroting 2023 

Jos Peeters aan het woord over nieuwe wet bestuurlijke aansprakelijkheid van stichtingen en verenigingen. 

De begroting wordt gepresenteerd. Begroting is in lichte mate hoger dan vorig jaar. Reserves worden 

hierdoor niet aangetast. Meer vrijwilligers op het bureau dus meer reiskosten begroot. Er zijn alleen 

(eenmalig) extra kosten begroot voor de verhuizing. Verwachting dat kosten drukwerk omhoog gaan. 

Meerdaagse studiereizen worden volledig uitbesteed aan reisbureau. Verder geen vragen en begroting 

wordt goedgekeurd. 

 

5 Ontwikkelingen binnen de vereniging 

19 september jl vond de presentatie plaats van het eerste deel van het Oorkondenboek Houthem-Sint 

Gerlach. Hier is een aparte stichting voor opgericht. En wij geven als genootschap de boeken uit. Er volgen 

hierna nog andere locaties. Ambitieus project en kost veel geld namelijk zo’n half miljoen. Voorzitter van het 

Oorkondenboek is Ad Veenhof en is meester in het vinden van fondsen. Ad Veenhof krijgt alle waardering. 



  

Er is een werkgroep bezig over de herziening van de statuten. Dat is nodig i.v.m. het verenigingsrecht. De 

wijze waarop de financiën van de kringen ten opzichte van de totale vereniging moeten goed geregeld zijn.  

Studiereizen zullen volgend jaar weer plaatsvinden o.a. naar Duitsland.  

Afgelopen jaar vervelende ervaringen gehad met de redactie van de Maasgouw. Er is inmiddels een nieuwe 

redactie en Louis Berkvens is de nieuwe redactievoorzitter.  

De Canon van 2009 wordt herzien hier zijn 2 werkgroepen mee bezig. Provincie heeft aangeraden dit te doen 

met het Limburgs Museum. Het wordt een digitale Canon maar hopen dit ook uit te kunnen brengen in 

boekvorm. Hopelijk begin 2023 kan er een nieuwe Canon gepresenteerd worden.  

Het bestuur denkt na over de toekomst binnen de vereniging. Er is hierover ook al een eerste bijeenkomst 

geweest geleid door Roel Boersma. Denkend aan drukte media, publieksbereik, vergrijzing, financiën. Stijging 

van kosten en andere onzekere ontwikkelingen worden besproken tijdens deze sessies. 

Er komen wat veranderingen aan met name op het gebied van de openbare ruimte. Overheid wil 

overstappen naar 1 grote omgevingswet. Inbreng van Kringen en Secties zijn van harte welkom.  

 

6 Rondvraag en sluiting 

Karel Majoor spreekt zich uit over de vrijwilligers op het bureau en geeft aan waardering en respect hiervoor 

te hebben. Gevraagd wordt of de voorraad uit Maastricht mee wordt verhuisd naar Roermond. Kantoor gaat 

deze in opslag geven en kunnen dus niet mee naar Roermond. Tijdschriften worden tevens gedigitaliseerd. 

Dory krijgt applaus voor alle vrijwilligers die worden aangestuurd.  

Iedereen wordt bedankt voor de aanwezigheid en vergadering wordt gesloten. 

 

7 Informele afsluiting. 

Lezing Olga van den Broek en afsluitende borrel.  

 

 

 

 

 

 

 

 


