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Notulen van de jaarvergadering van de Historische Kring Maastricht van het 

Koninklijk LGOG op 9 april 2018 

 

Aanvang 19.00 uur; locatie: Stayokay te Maastricht; aanwezig: 42 personen. 

 

 

1. Opening en mededelingen 

 

Voorzitter Lita Wiggers opent de vergadering met een woord van welkom. Er zijn 

afmeldingen ontvangen van de heren T. Panhuysen, oud-voorzitter en W. Philippens, lid van 

de kascommissie.  

 

2. Ingekomen en verzonden stukken 

 

Er zijn geen bijzonderheden te melden. 

 

3. Notulen van de jaarvergadering op 3 april 2017 

 

Het verslag van de jaarvergadering d.d. 3 april 2017 wordt doorgenomen.  

N.a.v. het verslag (agendapunt 1: zorgen over de culturele infrastructuur van de stad) wordt 

gemeld dat er een gemeentelijke werkgroep is gevormd waarin het LGOG vertegenwoordigd 

is. Door deze werkgroep is een voorstel geformuleerd om o.a. de bekostiging op peil te 

houden. Het is nu afwachten op besluitvorming na de verkiezingen. 

Het verslag wordt vervolgens ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld, onder dankzegging 

aan de notulist. 

 

4. Verslag van de secretaris over het jaar 2017 

 

Het jaarverslag 2017 wordt toegelicht door de secretaris; de activiteiten worden kort 

nagelopen. 

Op verzoek van de heer L. Spronck geeft bestuurslid Kris Förster een nadere toelichting op de 

actuele stand van zaken bij het project "De school adopteert de stad". Van de vijf 18-19-

jarigen van het United World College zijn er drie hun opdracht af aan het ronden; twee zijn er 

nog t/m mei bezig. Alle vijf hebben op 29 maart een presentatie gegeven. Bij het 

museumbezoek met de brugklassers is de tweede 2e groep (van de drie groepen) praktisch 

klaar. Het buurtproject met Porta Mosana was eerder al afgesloten. Het project met de stad 

(met 4 VWO) is ook afgesloten. Al met al is het oordeel over het verloop van het project zeer 

positief. 

Het verslag wordt vervolgens ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 

 

5. Financieel overzicht van de penningmeester over 2017 en begroting 2018 

 

Penningmeester Monique Dickhaut geeft een toelichting op de gepresenteerde 

resultatenrekening over 2017, de balans van 2017 en de begroting voor 2018.  

In het overzicht dient i.p.v. "uitgaven 2018" gelezen te worden: "uitgaven 2017". 

De rekening lijkt een groot tekort te zien te geven, maar dat heeft te maken met het project 

"De school adopteert de stad": de subsidie van de gemeente hebben we namelijk al in 2016 

ontvangen.  

We hebben ruim 200 euro positief gedraaid op het activiteitenprogramma. We hadden meer 

inkomsten door de bijdragen van niet-leden bij lezingen. De familiedag hebben we positief 
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kunnen afsluiten. We hebben geen gebruik hoeven maken van de reserves. Het sponsorbedrag 

van Team Notarissen voor 2017 is in 2018 overgemaakt. Deze sponsorbijdrage is zeer 

belangrijk en dat geldt ook voor de inkomsten die we verwerven doordat leden de 

Publications rondbrengen. Veel dank aan Team Notarissen en de leden die de boeken 

bezorgen!  

M.b.t. 2018 meldt de penningmeester dat er voorzichtig is begroot. De excursies worden 

geacht kostendekkend te zijn. 

 

6. Verslag van de kascommissie 

 

De kascommissie is samengesteld uit de leden W. Philippens, H. Paping en reservelid P. 

Mestrom. Namens de commissie meldt de heer Paping aan de vergadering dat alle stukken in 

orde bevonden zijn. Hij stelt daarom de leden voor om de penningmeester en het bestuur te 

dechargeren. Door middel van een applaus besluit de ledenvergadering overeenkomstig dit 

voorstel. 

 

7. Benoeming van de nieuwe kascommissie 

 

De heer W. Philippens treedt terug uit de kascommissie; de voorzitter dankt hem voor zijn 

inzet. De heren H. Paping en P. Mestrom zullen de nieuwe kascommissie vormen. Daarnaast 

benoemt de vergadering de heer N. Bollen tot reservelid. 

 

8. Provinciaal beleidsplan Koninklijk LGOG 

 

Er is een nieuwe en verbeterde website ontwikkeld en het LGOG heeft een nieuw logo. De 

werkgroep Imago is bezig met een frissere uitstraling voor het LGOG. ledenwerving blijft 

zeer belangrijk, vandaar de oproep: kijk om u heen! 

 

9. Samenstelling bestuur 

 

Bestuurslid Fred Cammaert beëindigt zijn eerste termijn als bestuurslid en is herkiesbaar. Er 

zijn geen tegenkandidaten en Fred Cammaert wordt bij acclamatie herkozen. 

 

10. Jubilarissen 

 

De heren A.H. Jenniskens en P.T.H.R. Mestrom zijn beiden 50 jaar lid. De voorzitter dankt 

hen voor hun trouwe lidmaatschap en speldt hen het jubileumspeldje op. Mevrouw H.M. Goes  

is eveneens 50 jaar lid. Zij heeft laten weten niet aanwezig te kunnen zijn en krijgt het speldje 

thuisbezorgd. 

De 40 jarige jubilarissen de heer L.J.A.M. Gelissen, T.H.F.W. Krebber en J. Maenen krijgen, 

onder dankzegging voor hun langjarige betrokkenheid bij het LGOG, het  jubileumspeldje 

overhandigd. De heren L.M.J. Bessems, H.M.G. Busard, W.A.M. Cozijnsen en R.A.W.J. 

Hackeng - allen 40 jaar lid - krijgen hun speldje thuisbezorgd. 

25 jaar lid zijn: mevrouw M.H.J. Bollen-Bussemakers, de heer N.J.G. Bollen, de heer C.G. 

Habermehl, mevrouw J.M.F. Paulussen-van Delft en de heer P.J. te Poel. De heer en 

mevrouw Bollen en mevrouw Paulussen zijn aanwezig en krijgen onder applaus van de 

vergadering het jubileumspeldje overhandigd. De beide andere 25-jarige jubilarissen krijgen 

het onderscheidingsteken thuisgestuurd. 
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11. Rondvraag 

 

De heer H. Paping vraagt hoe het LGOG aan zijn nieuwe logo is gekomen. Kris Förster meldt 

dat het hoofdbestuur een ontwerpbureau heeft gevraagd een logo te ontwerpen. Er is een 

gestileerde Limburgse leeuw in te herkennen; de blauwe kleur staat voor de Maas; door de 

blauwe en gele golven over elkaar heen te plaatsen ontstaan er velden die de akkers en weiden 

van Limburg vertegenwoordigen. 

De heer A. Jenniskens dankt voor het speldje t.g.v. zijn 50-jarig jubileum.  

 

12. Sluiting 

 

De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng. Zij doet een oproep aan de 

leden zich te melden voor het rondbrengen van de Publications. Vervolgens sluit zij de 

vergadering. 

 


