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Verslag van de Gecombineerde Algemene Ledenvergaderingen (ALV) van het 

Koninklijk LGOG van zaterdag 26 september 2020 te Roermond 
 

 

De vergadering(en) vond(en) plaats te Roermond, TheaterHotel De Oranjerie. Vanwege de 

coronaperikelen kon er geen educatief programma worden aangeboden, hoewel daartoe wel al de 

nodige initiatieven waren ondernomen door de ontvangende kring.  

De vergadering werd welkom geheten door Hein van der Bruggen, voorzitter van Kring Gelders 

Overkwartier van Roermond. De dag werd besloten met een gezamenlijke borrel. Van de 

hoogtepunten van beide vergaderingen werden filmopnamen gemaakt die via de LGOG-kanalen 

worden verspreid. 

 

Aanwezig (volgens presentielijst): F. Bouts (vicevoorzitter), A. Janssen (secretaris), J. Peeters 

(penningmeester), mw. I. Buchem (HB), W. Filott (HB), M. Heemels (HB), K. Förster (HB), H. 

Boersma (directeur), de ereleden K. Majoor en L. Berkvens en de leden mw. K. Krijntjes, mw. J. 

Camps, A. Jacobs, mw. A. Van de Water, R. Paulussen, C. Dols, E. Homburg, L. Ortmans, P.  

Lambriex, mw. S. Ewalds, V. Mostart, R. Vroomen, R. Ligthart, J. van Cruchten, B. Ligthart, mw. 

W. Ligthart, F. Baltus (gedeeltelijk), B. van Laer, R. Pernot, mgr. H. Smeets (bisschop van 

Roermond), H. van der Bruggen, mw. J. Janssen, G. Driessen, mw. C. Wintraecken-van Banning, 

A. Cremers, L. Wolters, J. van Rensch, mw. J. Jongeling (gedeeltelijk) en mw. J. Bouts.  

 

Afmeldingen: H. Hermans, S. Minis, M. Richter, R. Lauwers, M. van de Munckhof, M. van der 

Weerden, A. Coopmans, mw. L Smits, mw. L.Wiggers, J. Moers, S. Vrancken, P. Wolters, mw. T. 

Wolters en P. Korten. 

  

Voorjaarsvergadering 26 september 2020 

 

1. Opening door de vicevoorzitter van het LGOG, Frank Bouts.  

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

K. Majoor en L. Berkvens en mgr. H. Smeets, bisschop van Roermond. Hij is verheugd dat ondanks 

de coronaperikelen deze vergadering in persoon kan plaatsvinden.  

De vergadering gedenkt staande het overlijden van wijlen oud-penningmeester René Imkamp die op 

1 november 2019 plotseling is overleden. 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 28 september 2019 (Vaals). 

Het verslag wordt conform concept vastgesteld 

 

4. Jaarverslag bestuur over 2019 (secretaris). 

De secretaries verwijst in deze naar de Publications 2019 waarin uitgebreid verslag is gedaan van 

het enorme aantal activiteiten die in 2019 hebben plaatsgevonden.  

 

5. Financiën. 

a. Toelichting op de Jaarrekening 2019. 

Deze Jaarrekening was inmiddels goedgekeurd door het hoofdbestuur en node binnen de 

geldende termijn aan de Provincie Limburg aangeboden (verplichting gesteld in de 

subsidiebeschikking). De penningmeester geeft aan de hand van een 

powerpointpresentatie een korte toelichting en beantwoordt enige vragen.  
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b. Verslag kascontrole commissie. 

Bij afwezigheid van de leden van de kascontrole commissie wordt het door hen 

opgemaakte verslag voorgelezen door Bert van Laer. 

c. Goedkeuring jaarrekening en decharge van penningmeester en bestuur. 

Op basis van de voorliggende Jaarrekening en het verslag van de kascontrolecommissie 

verleent de vergadering bij acclamatie decharge aan de penningmeester en het bestuur. 

d. Benoeming leden kascontrole commissie boekjaar 2020. 

De voorzitter bedankt de leden van de kascontrolecommissie voor hun inzet (de heren R. 

Lauwers en S. Vrancken). De heer Lauwers is na twee termijnen niet herkiesbaar. De 

heer Vrancken blijft nog een jaar aan. Reservelid E. Lemmens heeft zich teruggetrokken. 

De vergadering stemt bij acclamatie in met de benoeming van de mw. C. Wintraecken-

van Banning tot lid en F. Baltus als reservelid van de kanscontrole commissie. 

 

6. Eerbetoon. 

De vicevoorzitter doet uitgebreid verslag van de vele en langjarige verdiensten van Peter Lambriex 

(oud-voorzitter Kring Maastricht en Sectie Monumenten) voor het LGOG. Vanwege deze 

verdiensten wordt aan hem de zilveren LGOG-draagspeld uitgereikt. Gelet op de 

coronamaatregelen moest de laureaat het kleinood zelf op zijn revers aanbrengen.  

  

7. Installatie erelid mgr. Harrie Smeets, bisschop van Roermond. 

Het is inmiddels een goed gebruik om de gouverneurs van de beide Limburgen en de bisschop van 

Roermond het erelidmaatschap van LGOG aan te bieden. Bestuur en leden van het LGOG waren 

dan ook zeer verheugd dat bisschop Harrie Smeets het erelidmaatschap wilde aanvaarden. Na een 

uitgebreid vertoog van de vice-voorzitter waarin hij de paralellen tussen LGOG en het Bisdom 

verkende werd aan bisschop Smeets de bijbehorende oorkonde aangereikt, waarmee het 

erelidmaatschap werd bezegeld. Bisschop Smeets dankte de vergadering voor dit eerbetoon en gaf 

een inkijkje op de wijze waarop hij een deel van zijn familiegeschiedenis in een koffer voor het 

nageslacht had veilig gesteld.    

 

8. Bestuursverkiezing. 

Het voorstel van bestuur om in de vacature wijlen René Imkamp mw. J.A.W. (Joyce) van Cruchten 

(Vlodrop) te benoemen werd door de vergadering bij acclamatie gehonoreerd, maar niet eerder dan 

nadat Joyce zich zelf op een uitstekende wijze had gepresenteerd. 

 

9. Rondvraag en sluiting. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de (vice)voorzitter de vergadering onder dankzegging voor een 

ieders inbreng. 

 

 

Henk Boersma/Justine Camps, oktober 2020. 
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Najaarsvergadering 26 september 2020 

 

1. Opening door de (vice)voorzitter van het LGOG, Frank Bouts.  

Na het sluiten van de voorjaarsvergadering gaat de vicevoorzitter onmiddellijk over tot de opening 

van de najaarsvergadering 

 

2. Mededelingen. 

Er zijn geen mededelingen. 

 

3. Begroting 2021. 

De penningmeester geeft een toelichting op de voorliggende begroting. De begroting is in concept 

besproken met de Provincie Limburg. De definitieve begroting dient voor 1 oktober a.s. te zijn 

ingediend bij de Provincie Limburg.  

Door de Provincie is opgelegd om ook voor 2021 een sluitende begroting in te dienen, zoals 

gebruikelijk te doen is. Hierover is ook nog tweemaal op het bureau uitgebreid overleg geweest met 

gedeputeerde Koopmans c.s. Aangezien geen extra middelen ter beschikking (kunnen) worden 

gesteld zal de bezetting van het bureau weer terug moeten naar 2 personen, terwijl juist in 2020 zo’n 

goede resultaten zijn geboekt met een bezetting van 3 personen, waarmee op een goede manier 

invulling kon worden gegeven aan de transitiedoelstellingen. Uiteraard zal dit consequenties hebben 

voor de (snelheid van) uitvoering van de beoogde transitiedoelstellingen. Helaas moet geconstateerd 

worden dat de bezetting van het bureau (lees: de beschikbare middelen voor personeel) als sluitpost 

dient. Mochten er additionele middelen ter beschikking komen dan is het mogelijk (tijdelijk) extra 

personeel aan te trekken. Totdan zal zoveel als mogelijk een beroep moeten worden gedaan op de 

vrijwillige inbreng van de (bestuurs)leden KSC zoals dat eigenlijk ook gebruikelijk is binnen een 

vereniging onder het aloude LGOG motto: vis unita major (vereende kracht maakt sterker). Iedere 

KSC draagt naar vermogen bij en het bureau ondersteunt daarbij. Door de Provincie wordt ook sterk 

aangedrongen om de samenwerking met derden, met name het huis voor de Kunsten te intensiveren. 

Grote punt van zorg is het dalende aantal leden. Om het tij te keren zal een intensieve 

wervingscampagne moeten worden opgezet. 

De vergadering gaat akkoord met de voorliggende begroting. Het bestuur zal deze op de 

gebruikelijke wijze bij het provinciaal bestuur indienen. 

 

4. Ontwikkelingen binnen de vereniging. 

Transitieproces: het op een voorspoedige wijze invulling geven aan het ingezette transitieproces is 

een must: grotere zichtbaarheid, meer en groter publieksbereik, intensivering samenwerken met het 

gehele erfgoedveld. Daartoe werden drie werkgroepen ingericht: bureau, bestuur en strategie, die 

hierin een voortrekkersrol hebben. Inmiddels zijn al diverse succesvolle stappen gemaakt binnen 

LGOG (automatisering, vernieuwing ledenadministratie, interne communicatie) alsook extern (inzet 

social media; samenwerking via CEL en het HvK). Belangrijk aandachtspunt is en blijft het 

formuleren van een nieuwe strategienota. Hiervoor (onder 3) is al aangegeven dat het ledenaantal 

onder druk staat en dat vanwege beperkte financiële middelen de uitvoer van de transitieplannen 

eveneens bemoeilijkt wordt. Over de samenwerking met HvK wordt intensief overleg gevoerd 

(digitaliseringsproject; inzet personeel). Aan de samenwerking met andere partijen wordt actief 

invulling gegeven. 

Overall insteek is om met de beperkte middelen zoveel als mogelijk geschiedenis een plaats te 

geven in de belevingswereld van de mensen, juist in coronatijd.  

 

Canon van Limburg: de nieuwe voorzitter van de Commissie Educatie, Maurice Heemels, geeft een 

uitgebreide toelichting op het plan om de Canon van Limburg (eerste editie 2009) in de komende 

twee jaar te vernieuwen en te herzien, in ieder geval digitaal, zo mogelijk ook in gedrukte versie. 

Het projectplan is in wording. Vanuit de provincie Limburg wordt dit plan ten zeerste ondersteund 
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en zijn ook financiële middelen in het vooruitzicht gesteld. Het is de bedoeling om alle geledingen 

binnen LGOG bij de totstandkoming te betrekken. Ook externe partijen worden hierbij betrokken. 

Het is ook nadrukkelijk de bedoeling om ‘over de grenzen’ heen te kijken gelet op de bijzondere 

ligging van Limburg. Wellicht dat dit ook nog van belang is bij het verwerven van subsidies. 

De Commissie Educatie is ook bezig met de organisatie van het tweejaarlijks onderwijssymposium 

Truuk Noa Hoes. Bezien wordt op welke wijze en wanneer dit plaats kan vinden onder corona-

omstandigheden.  

     

5. Bestuursverkiezing. 

De beoogt nieuwe voorzitter is reeds geruime tijd ziek en herstellende van corona. Vooralsnog blijft 

zij (historica, verbonden als universitair hoofddocent aan de UM) voorlopig in de running voor het 

voorzitterschap. Vanwege toenemende gezondsheidproblemen heeft Frank Bouts besloten zijn 

bestuurslidmaatschap (vicevoorzitter) te beëindigen, hoewel hij liever was aangebleven in 

afwachting van de aanstelling van een nieuwe voorzitter, ondanks dat zijn bestuurstermijn 

verstreken is. Van het zittende bestuur is niemand beschikbaar voor het vicevoorzitterschap. Totdat 

de beoogd nieuwe voorzitter (uitsluitsel in januari 2021) of iemand anders kan worden 

aangetrokken heeft Jacques van Rensch zich bereid verklaard het voorzitterschap tijdelijk op zich te 

nemen. Voor de beide andere vactures konden wel kandidaten worden aangetrokken. Het betreft 

Joyce van Cruchten (die in de voorjaarsvergadering werd gekozen als bestuurslid) en Cees Kole. 

Cees Kole heeft zich echter op het laatste moment teruggetrokken. Hij stelt zich wel kandidaat als 

bestuurslid (voorzitter) van de Sectie Archeologie. Hij wil zich vooralsnog alleen inzetten voor de 

Sectie Archeologie. 

 

Het bestuur stelt voor in de vacature Armand Cremers, voorzitter, te benoemen Th.J (Jacques) van 

Rensch (Gronsveld). Het voorstel wordt bij acclamatie door de vergadering gehonoreerd.  

De vacature van F.L.M. (Frank) Bouts wordt aangehouden.  

 

6. Rondvraag en sluiting. 

Joke Jongheling informeert naar de gedragslijn die LGOG volgt terzake Covid. LGOG volgt de door 

de overheid afgekondigde maatregelen (RIVM). Deze worden ook op de website van LGOG 

geplaatst. Daarnaast dienen de gedragsregels gerespecteerd te worden die op locatie gelden.  

Rob Paulussen informeert naar de rol die de nieuwe voorzitter zich toemeet m.b.t. het transitieproces. 

Van Resch gaf aan reeds in eerdere rollen binnen LGOG kennis te hebben genomen van de 

problematiek en zich daarin te zullen verdiepen.    

Jacques van Rensch bedankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen en gaf in zijn 

maidenspeech aan aangenaam verrast te zijn dat hem deze eer te beurt is gevallen. 

 

Namens bestuur en leden bedankt de secretaris Guus Jansen de scheidend vice-voorzitter Frank 

Bouts. Hij doet dat met een uitgebreide toelichting van de doopceel van Frank. De woorden gaan 

vergezeld van een aantal boeken voor Frank en een boeket voor echtgenote José.  

 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 15.45 uur gesloten onder dankzegging voor 

een ieders inbreng.   

 

 

 

 

Henk Boersma/Justine Camps, oktober 2020 

 


