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KONINKLIJK LIMBURGS GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIG GENOOTSCHAP 

SECTIE MONUMENTEN 

 

Onderwerp  Verslag ALV sectie Monumenten via MS Teams dd. 13 maart 2021 

 

 

Participanten van het bestuur  

Mw. ir. J.M.M. (Joke) Jongeling-Rooth (voorzitter), H.M.J. (Hubert) Hermans (penningmeester), A.M.F. 
(Arthur) Coppes, lid en drs. S.E. (Servé) Minis (secretaris).  

Aangemeld: 16 leden van de Sectie Monumenten: Ingrid Buchem (namens het hoofdbestuur 

6LGOG) Truus Beelen; Pauline Tomlow; Els Vleeshouwers; Clementine Wintraecken – van Banning; Nico 

Bollen; Ton Hendricks; Kees Hessels; Wiel Jenniskens; Rob Ligthart; Ton Kleinegris; Frans Savelkouls;  

Norbert Schnitzler; Jos Tomlow; Peter Vossen;  Herman Van Wersch; Harry Wuts;  

Aangemeld voor het bijwonen van de lezing van Erik Caris: de heer Leon van Hoof.  

Afgemeld:  Mw. Brigitte Souren-van der Putten   

1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter mw. Joke Jongeling opent de vergadering om 10.30 uur en heet iedereen welkom, in het 

bijzonder Ingrid Buchem, die namens het hoofdbestuur deze vergadering bijwoont. De voorzitter maakt 

melding van het feit dat wij geschiedenis schrijven met deze eerste digitale ALV van de sectie 

monumenten. 

 

2. Mededelingen vanuit het bestuur 

Er werd in Meerssen afscheid genomen van Ellie Peerboom en Frank Bouts als bestuurslid van de sectie 

monumenten. 

 

3. Verslag van de Jaarvergadering van 15 februari 2020 in Meerssen 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris. 

  

4. Jaarverslag 2020 van de secretaris 

De secretaris geeft een toelichting bij het jaarverslag: Dit jaar telde onze sectie  259 leden en 67 

gezinsleden, waaruit blijkt dat het aantal leden ondanks de coronaperikelen toch is toegenomen.  Het 

Jaarverslag wordt vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris. 

 

5. Financieel Jaarverslag over 2020 van de penningmeester  

Penningmeester Hubert Hermans geeft een toelichting bij het financiële verslag over het jaar 2020 en de 

begroting voor 2021. Er is het afgelopen jaar ten gevolge van de Coronacrisis weinig uitgegeven. Er waren 

geen vragen. 
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6. Verslag Kascontrolecommissie over het jaar 2020 

De heer Ligthart doet verslag van de kascontrolecommissie, die hij over het jaar 2020 samen met de heer 

Vossen heeft uitgevoerd. De commissie heeft geconstateerd dat de gevoerde administratie naar behoren 

is uitgevoerd. Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. De commissie stelt dan ook voor de 

penningmeester te dechargeren voor het financieel beheer en het voeren van de administratie. De 

voorzitter dankt de commissie voor het adequaat uitvoeren van haar taken. 

 

7. Decharge van penningmeester en bestuur over het jaar 2020 

Op voorstel van de kascontrolecommissie verleent de vergadering onder “digitaal handopsteken” 

decharge aan zowel de penningmeester alsook aan het bestuur. 

 

8. Benoeming Kascontrolecommissie 2021. 

Peter Vossen is bereid om ook volgend jaar aan de Kascontrolecommissie deel te nemen. Clementine 

Wintraecken meldt zich eveneens aan voor de kascontrolecommissie 2021. [ zie echter ook de bemerking 

onder punt 11 Rondvraag].   

 

9. Vacatures bestuur 

Omdat Hubert Hermans dit jaar zijn laatste termijn heeft volgemaakt zoekt het bestuur een nieuwe 

penningmeester.  Rob Ligthart stelt zich beschikbaar als penningmeester van het bestuur. Met “digitaal 

handopsteken” wordt zijn voordracht in stemming gebracht en zijn benoeming door de vergadering 

geaccepteerd. De voorzitter maakt tevens melding van het feit dat zij haar functie tot het begin van 2022 

kan vervullen omdat zij dan een nieuwe uitdaging aangaat als vrijwilliger voor de Rotary in 

districtsverband. 

De voorzitter dankt Hubert Hermans voor de prettige samenwerking en het consciëntieuze financiële 

beleid. In de volgende bestuursvergadering zal op gepaste wijze afscheid van hem worden genomen.  

 

10. Jaarprogramma 2021;  perspectief op mogelijkheden & ideeën voor compensatie niet doorgaan 

activiteiten 2020. 

Het bestuur overweegt om een bijzondere gratis excursie te organiseren zodra dat ivm de vaccinaties 

mogelijk is.  De voorzitter constateert dat een deel van het programma van 2020 overgenomen kan 

worden en zelf doet zij daarnaast de suggestie om de pas gerestaureerde Nieuwe Bavo in Haarlem te 

bezoeken. Dit meesterwerk van Jos Cuypers staat volop in de belangstelling en Bernadette van 

Hellenberg Hubar zou het bezoek kunnen begeleiden.  

Clementine Wintraecken meldt dat de Heemkundevereniging Geleen de laatste editie van het 

driejaarlijkse magazine geheel gewijd heeft aan Joseph Cuypers en daarnaast stelt zij voor om 

Herzogenrath, Rolduc en de hanzestad Deventer op te nemen in het excursieprogramma.  

 

11. Rondvraag 

Ingrid Buchem wil bij Joyce van Cruchten van het Cuypershuis nagaan wat de mogelijkheden zijn voor 

excursies en nieuwe bestuursleden.  

Rob Ligthart stelt voor om Dusseldorf een keer te bezoeken. 

Op het scheiden van de markt weet de voorzitter Clementine Wintraecken nog tot nieuw bestuurslid te 

bewegen. De benoeming van Clementine wordt door de vergadering toegejuicht. Deze benoeming heeft 
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echter consequenties voor de kascommissie waarvoor nu een ander toegevoegd lid benaderd moet 

worden in de plaats van Clementine.  

 

12. Sluiting 

De voorzitter dankt allen voor hun aandacht en inbreng. Zij sluit deze algemene ledenvergadering om 

11.10 uur, waarna het programma wordt vervolgd met een digitale presentatie over de geschiedenis van 

de Munsterkerk te Roermond door Erik Caris.  

 
S.E. (Servé) Minis  
Secretaris van de Sectie Monumenten 


