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Jaarverslag secretaris 2011
Bestuur en leden
Bestuursmutatie
Vanaf de Algemene Ledenvergadering van 22-03-2010, toen twee bestuursleden statutair
aftraden, heeft het bestuur veel moeite gedaan om nieuwe bestuursleden te werven. Dat
bleef vooralsnog zonder resultaat. In april 2011 meldden zich kort na elkaar twee kandidaten,
mede door in het Convocaat van maart een oproep te plaatsen voor nieuwe bestuursleden,
welke ook door Omroep Venlo op TV is uitgezonden. Met beide kandidaten zijn door de
waarnemend voorzitter en de secretaris gesprekken gevoerd, wat geleid heeft tot een kennismaking met het gehele bestuur. Vanaf midden 2011 functioneren beiden als kandidaatbestuurslid. Tijdens de Jaarvergadering in 2012 zullen de kandidaten aan de leden worden
voorgesteld en zal gevraagd worden in te stemmen met de voordracht. Éen van de kandidaten zal door het bestuur als voorzitter worden voorgedragen. Daarmee zal een (te) lange
periode van onderbezetting worden afgesloten.
Samenstelling bestuur per 31-12-2011
H. Huijs, waarnemend-voorzitter en penningmeester, F. van Wijllick, secetaris en de leden
mw. L. van Hees, mw. H. Kerkhof-Wekking en M. Walter.
In het verslagjaar 2011 vergaderde het bestuur zevenmaal.
Aantal leden
Per 31-12-2011 telde de kring 312 leden. Dat zijn twee leden minder dan op 31-12-2010.
Lezingen en excursies
De convocaten voor de lezingen en de excursies werden naar, vooraf geselecteerde, persdiensten en naar andere bevriende verenigingen toegezonden.
Alle lezingen werden gehouden in gemeenschapshuis “De Bantuin”. Niet-leden betaalden
voor het bijwonen van een lezing € 3.
Lezingen
14-02-2011
21-03-2011
18-04-2011
09-05-2011
19-09-2011
14-11-2011
12-12-2011
Excursies
29-01-2011
04-06-2011

“Franse wegenbouw” door Guido Corten, 75 belangstellenden.
“De Bokkenrijders” door Ton van Reen, 76 belangstellenden.
“Akkermansgilde” door Jan Voss, 58 belangstellenden.
“Gilden Venlo” door Ad Bogers, 62 belangstellenden.
“Vrijmetselarij” door Maarten van Dijk, 55 belangstellenden.
“Archeologische opgravingen Venlo” door Maarten Dolmans. Wegens ziekte
van de spreker vervallen.
“Stille Nacht, Heilige Nacht” door Reinier Thissen, 54 belangstellenden.
Middagexcursie: Limburgs Museum Venlo, 53 deelnemers.
Dagexcursie Groesbeek: Bevrijdingsmuseum en Nijmegen: Stadswandeling.
Wegens te geringe deelname is de dagexcursie afgelast.
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15-10-2011
21-10-2011
18-11-2011
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Na afloop van de ALV LGOG: middagexcursie, bestaande uit een lezing
“Werken voor de vijand” door Gerard Sonnemans en een rondleiding in het
Streekmuseum ’t Land van Peel en Maas in Helden, 53 deelnemers.
Dagexcursie: Archeologische opgravingen Venlo, omgeving Maaskade o.l.v.
archeoloog Jacob Schouten, 60 deelnemers.
Bezoek aan het Gemeentearchief Venlo, 22 deelnemers.

Overige Activiteiten
Uitreiking LGOG verenigingsspeld
Van het LGOG Kring Venlo waren in 2011 drie leden méér dan 50 jaar lid van het LGOG.
Van hen waren twee leden aanwezig bij de uitreiking van de verenigingsspeld in het Provinciehuis in Maastricht. Het opspelden werd gedaan door de voorzitter van het LGOG de heer
Drs. C. Majoor.
Aan de drie leden die in 2011 meer dan 40 en de 60 leden die meer dan 25 jaar lid van het
LGOG waren, heeft het bestuur van Kring Venlo hen de keuze voorgelegd om de verenigingsspeld thuis bezorgd, danwel in een feestelijke omgeving opgespeld te krijgen. Door de
waarnemend-voorzitter is aan 19 jubilarissen de verenigingsspeld opgespeld.
F. van Wijlick,
Secr. LGOG Kring Venlo

