Sectie Genealogie
Dames en heren leden
van de Sectie Genealogie
Sittard, maart 2012
Geacht lid,
Het bestuur van de Sectie Genealogie nodigt U uit tot het bijwonen van onze
jaarvergadering

op 12 mei 2012
in de Proosdij en Tiendschuur
Propsteiweg, Millen,
Selfkant, Duitsland
(gelegen achter de kerk alwaar ook parkeergelegenheid is)

Sectie Genealogie
Secretariaat:
Irma Lommen - Salden
Horatiuslaan 15
6135 HW Sittard
Tel: 046-4514600
E-mail:
irmalommen@home.nl

Middagprogramma:
13.00 uur Ontvangst en welkom door de Heimatverein Selfkant in de Tiendschuur,
gelegen naast de Proosdij.
In de benedenruimte is de ontvangst, alwaar koffie/thee en de vlaai zal
worden geserveerd voor de gasten.
13.30 uur Aanvang van de jaarvergadering.
14.30 uur Pauze en ontvangst van overige belangstellenden met alleen koffie.
15.00 uur Aanvang van de lezing door René Lauwers uit Sittard over
grensoverschrijdend genealogisch onderzoek in het aangrenzende Land van
Heinsberg, getiteld Genealogie zonder Grenzen.
15.45 uur Bezoek aan de heemkamer in de Proostdij van de Heimatverein Millen, deze
ruimte is alleen per wenteltrap bereikbaar.
16.15 uur Aansluitend een bezoek en rondleiding in het Romaanse Sint Quirinuskerkje
van Millen door de koster Gotthard Grein.
17.15 uur Afsluiting.

Agenda voor de jaarvergadering:
1. Opening door de voorzitter mevr. Riet Palmen.
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 7 mei 2011 (zie LTG 2011-2, blz.
39) en notulen van de extra-ledenvergadering d.d. 21 nov. 2011 i.v.m. verslag
van kascontrolecommissie.
4. Secretarieel verslag over 2011 door secretaris mevr. Irma Lommen-Salden.
5. Financieel verslag over 2011 door penningmeester dhr. Bert van Laer en
begroting 2012.
6. Verslag van de kascontrolecommissie.
7. Redactioneel verslag over 2011 door hoofdredacteur dhr. Marc Lemmens.
8. Verkiezing bestuursleden.
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Sectie Genealogie
Mevrouw Irma Lommen-Salden is helaas genoodzaakt de werkzaamheden
binnen het bestuur van de Sectie Genealogie te beëindigen. Inmiddels heeft het
bestuur een nieuwe kandidaat gevonden in persoon van mevr. Liesbeth DirksJessen, die haar sporen in de genealogische wereld al ruim verdiend heeft.
Het bestuur stelt dan ook voor mevr. Liesbeth Dirks-Jessen als bestuurslid van
de Sectie Genealogie te benoemen.
Vanzelfsprekend kunnen er tegenkandidaten worden ingebracht bij het
secretariaat. Een voordracht dient per voordracht slechts één kandidaat te
vermelden, door tenminste 10 leden en de kandidaat ondertekend te zijn en bij
het bestuur te zijn ingediend uiterlijk 10 dagen voor de vergadering.
9. Benoeming kascontrolecommissie.
10. Vaststellen van de contributie voor het kalenderjaar 2012.
Het bestuur stelt voor de contributie voor 2013 te handhaven op het niveau van
2012 (€ 19,50 per kalenderjaar voor leden van de Sectie Genealogie die tevens
lid zijn van het LGOG, € 25 per kalenderjaar voor alléén het abonnement op het
LTG, alleen lid Sectie Genealogie-LGOG € 29,50 per kalenderjaar, deze laatste
optie is niet meer mogelijk voor nieuwe leden).
11. Activiteiten in het seizoen 2012-2013.
In de loop van 2012 zijn diverse lezingen gepland. In 2012 zal de Sectie
Genealogie vertegenwoordigd zijn tijdens de genealogische dag in het kader
van het Internationaal Congres voor Genealogie en Heraldiek te Maastricht. In
2013 zal in het kader van het 150-jarig bestaan van het LGOG ook door de
Sectie Genealogie een activiteit worden georganiseerd in de vorm van een
genealogische dag.
Driejaarlijks schema van activiteiten: Limburgdag, Limburgse Genealogische
Dag en Regionale Contactdag.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

Lezing René Lauwers
D.J.J. (René) Lauwers (1949) studeerde Chemische Techniek aan de HTS te Heerlen.
Na enkele jaren gewerkt te hebben bij Philips in Eindhoven sinds 1975 werkzaam als
leraar Chemie bij Leeuwenborg opleidingen in Sittard.
Publiceerde onder andere over de organisatie van het Guliks ambt Born, Huize
Watersley en genealogische onderzoeken in de Euregio.
Bij genealogisch onderzoek over onze landsgrens in het Duitse grensgebied stuit men
op meerdere problemen en vragen. Hoe zat het met de grenzen in ons gebied in de
geschiedenis? Wanneer en vooral hoe is uiteindelijk de oostgrens tot stand gekomen?
Waar vind ik de genealogische gegevens voor en na 1800 van onze streek en vooral
ook van het Duitse grensgebied? René Lauwers zal ook kort aandacht besteden aan
PersonenstandReader2 en aan igi-index welke ‘Fundgruben’ nog tamelijk onbekend
zijn aan de Nederlandse kant van de huidige grens
Kortom, vele vragen waarop René Lauwers zal proberen een antwoord te geven.
Het belooft weer een zeer interessante en gezellige middag te worden en daarom
hopen wij u te mogen verwelkomen op 7 mei a.s. in Millen.

Namens het bestuur van de Sectie Genealogie
Secretaris Irma Lommen - Salden
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