Toespraak van de nieuwe voorzitter van de Kring, Peter Schulpen

‘De nabije toekomst van onze Kring’
Bij gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van onze Kring schreef de vandaag
terugtredende voorzitter Kees Schutgens: ‘Er is veel reden om tevreden te zijn. Rest de
vraag hoe het verder zal gaan. Voor de Kring Sittard is het een uitdaging om op de
groeiende historische belangstelling in de regio in te spelen. De Kring zal een breder publiek
dan wel iets te bieden moeten hebben!’.
Nu, zes jaar later, kunnen we
nog steeds tevreden zijn over
de belangstelling voor de door
onze Kring georganiseerde
activiteiten. De afgelopen jaren
telden we immers gemiddeld
zo’n 60 bezoekers per lezing.
Wat de ontwikkeling van het
ledenaantal betreft, kunnen we
echter zeker niet in
tevredenheid omzien. Het
ledenaantal van de Kring is de
afgelopen jaren namelijk
dramatisch gedaald van 416 in
2001 naar 326 leden in 2007.
Daarbij komt nog dat ongeveer
een derde van onze leden niet heeft aangegeven of men de convocaten per mail of per post
wenst te ontvangen. Hierdoor dreigt de verbondenheid met onze Kring en dus met het LGOG
in gevaar te komen. Het opzeggen van het lidmaatschap kan een volgende stap zijn.
Het bestuur van onze Kring wil de komende jaren de terugloop van het ledenaantal keren en
de band met de leden versterken door:
• De naam van de Kring te wijzigen, om ons zo binnen de regio beter te positioneren.
• Het hoofdbestuur nogmaals te verzoeken die leden aan te schrijven die nog niet
kenbaar hebben gemaakt of ze hun convocaat per mail of per post willen ontvangen
en hun in dit schrijven te vragen dit alsnog te doen;
• De leden die hun mailadres kenbaar hebben gemaakt naast het reguliere convocaat
ook geregeld een digitale nieuwsbrief van de Kring te sturen;
• Het organiseren van ledenwerfacties;
• Het zoeken naar sponsors voor onze Kring;
• Het organiseren van kwalitatief hoogstaande lezingen/activiteiten die een breed
publiek in de Westelijke Mijnstreek aanspreken.
In deze geest is ook het najaarprogramma ingevuld. Zo spreekt de gerenommeerde
archeologe Tessa de Groot op 27 september aanstaande over Romeinse villae in het ZuidLimburgse lössgebied. Op 30 oktober vindt het reeds gememoreerde congres plaats ter ere
van onze scheidende voorzitter Kees Schutgens. Het jaar wordt afgesloten op 22 november
met een lezing van ons nieuwe bestuurslid Eric van Royen over de Nederlandse
mijnondernemingen en het silicosevraagstuk.
Naar onze inschatting zullen deze activiteiten veel belangstelling wekken en laat het LGOG
hiermee daadwerkelijk zien wat onze Limburgse historie waard is. Wanneer wij erin slagen
deze Limburgse historie in de komende jaren goed voor het voetlicht te brengen, zijn wij
ervan overtuigd dat ook de bewoners van deze regio laten zien dat de Limburgse historie
hun iets waard is en lid worden van onze vereniging.

