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1 Opening en welkom. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij deze, weer fysieke, KSC vergadering met 

grote opkomst. 

Er wordt in een minuut stilte stilgestaan bij de leden die ons afgelopen tijd zijn ontvallen. 

Een speciaal welkom voor ere-leden Louis Berkvens en Romée Fasol. 

Ook een bijzonder woord van welkom aan de burgemeester van Horst aan de Maas, de heer Ryan Palmen. 

Zijn aanwezigheid getuigt van zijn belangstelling voor LGOG. Hij ontvangt een exemplaar van ons Jaarboek. 

De voorzitter beschrijft de geschiedenis van Museum De Locht in kerkdorp De Melderse en de bijzondere 

gedrevenheid van de vrijwilligers waar het museum op draait. 

De voorzitter van de Kring Ter Horst, de heer Arie Stas, heet ons welkom in zijn Kring. 

Burgemeester Ryan Palmen heet ons op zijn beurt welkom in Horst. Hij beschrijft hoe hij aan zijn dochter 

heeft uitgelegd wat het belang van geschiedenis is. Geschiedenis geeft inzage in wie we zijn. Het belang 

daarvan is dat we leren waar we vandaan komen en hoe we gevormd zijn. 

 

2 Mededelingen. 

Diamanten jubilarissen zijn geëerd met een oorkonde. 

Aandacht voor Veurvaajers, een genealogie van de familie van Chris Dols, vaste adviseur van het 

Hoofdbestuur van LGOG. Het project omvat een boek en een cd. Het boek wordt ook aan de burgemeester 

aangeboden. 

Directeur Henk Boersma van Bureau LGOG is per 1 januari 2022 uit dienst. Door Corona was een 

afescheidsreceptie rond dit tijdstip niet mogelijk. In de plaats daarvan zal in het najaar van 2022 een 

sympsium worden georganiseerd ter ere van Henk met onderwerpen die zijn interesse hebben. 

De nieuwe directeur, Dory Emming-Essers krijgt kort de gelegenheid om zich voor te stellen en geplande 

vernieuwingen op het bureau toe te lichten. 

Omdat de nieuwe directeur minder uren werkt dan haar voorganger is er ruimte in de bezetting voor een 

financieel administratief medewerker, die is ingevuld door Sharon Custers. Sharon krijgt ook de gelegenheid 

zich voor te stellen. 

Een speciaal woord van dank aan en applaus voor Justine Camps die veel tijd alleen heeft doorgebracht op 

het bureau.  

 

3 Vaststellen notulen ALV van 25 september 2021 in Maastricht. 

De notulen worden vastgesteld. 

 

 



  

4 Jaarverslag bestuur over 2021. 

Het jaarverslag wordt vastgesteld. 

 

5 Financiën. 

a) De cijfers over 2021 worden toegelicht. Deze zijn in dezelfde orde van grootte als voorgaande jaren; 

De boeken en collecties staan voor een symbolisch bedrag in de boeken. 

Het legaat zal worden besteed aan publicaties en de Canon. 

Het onderhoud van de collecties vindt o.a. bij / door het Centre Céramique plaats; 

b) Verslag kascontrole commissie (Fred Baltus en Clementine Wintraecken). Fred Baltus leest het verslag 

namens de commissie voor; 

c) Décharge van penningmeester en bestuur. Décharge wordt verleend;  

d) Benoeming leden kascontrole commissie boekjaar 2022. Fred Baltus en Henk Clevers vormen de 

kascontrole commissie boekjaar 2022. 

 

 

6 Ontwikkelingen binnen de vereniging. 

De Nieuwsbrief geeft een voortdurend overzicht van de ontwikkelingen in de vereniging. Enkele uitgelicht: 

• De sectie Archeologie heeft een nieuw bestuur. 

• In het project voor de herijking van de Canon is er discussie ontstaan met de Provincie waardoor de 

subsidieaanvraag is terug getrokken en eigen geld is gereserveerd. Op 17 mei wordt de digitalisering 

van het project weer opgepakt.  

• Er heeft een positief gesprek plaatsgevonden door de voorzitter en de directeur met gedeputeerde 

Geert Gabriëls.  

• Het Bureau LGOG gaat er toe over om de handling van de tijdschriften vanaf nu door de drukker te 

laten doen waarbij de papieren enveloppen zullen worden vervangen door een sealing. 

• De voorzitter wijst op de folder van het Maascongres. 

• De meerdaagse reizen die weer hervat kunnen worden zullen qua organisatie minder belastend 

worden voor het bureau. De reisleiding blijft in eigen vertrouwde handen. 

• De penningmeester presenteert een voorgestelde wijziging (vereenvoudiging) van de financiële 

procedures. Deze is ingegeven door de nieuwe wet- en regelgeving rondom de bestuurlijke 

aansprakelijkheid. Deze vereist aanpassing van de diverse statuten en regelementen. Dit kwam aan 

het licht bij het voornemen van enkele vrijwilligers om een Commissie Sportgeschiedenis op te 

richten. Clementine Wintraecken maakt alvast reclame voor deze commissie. 

• Geplande uitgaven van Werken: Bijzondere rechtstoestand in Limburg, Een onderzoek naar 

afwijkende wet- en regelgeving tijdens de negentiende eeuw van Joep Martens en Het Limburgs 

Oorkondenboek. 

 

 



  

7 Voorstellen nieuwe bestuursleden. 

Voordat wordt overgegaan tot de verkieizing van twee nieuwe bestuursleden (vacature en aftreden van Wil 

Filott) richt de voorzitter afscheidswoorden tot Wil. 

De voorgestelde nieuwe bestuursleden stellen zich voor: Raoul Boers is docent aan de Kunstacademie van 

Hogeschool Zuyd, Jos Schattorjé was directeur van het Limburgs Museum. 

Beide beoogde bestuursleden worden verkozen. 

 

8 Rondvraag en sluiting. 

Vraag: wanneer kunnen de studiereizen weer opgepakt worden? Antwoord: dat wordt waarschijnlijk najaar 

2022. 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de leden voor hun aanwezigheid. 

 

9 Informele afsluiting. 

Film De verdwenen grafkelder en bezoek aan de grafkelder met afsluitende borrel.  

 

 

 

 

 

 

 

 


