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Bestuur en leden
Bestuursmutatie
Tijdens de Jaarvergadering op 3 maart 2012 was mevrouw H. Kerkhof-Wekking statutair
aftredend als bestuurslid. Zij had vooraf aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen.
Zonder tegenkandidaten zijn tot nieuwe bestuursleden benoemd: J. Peeters en W. Vroom.
Benoemd tot voorzitter is J. Peeters. Daarmee vervalt het waarnemend voorzitterschap van
H. Huijs. Het bestuur heeft een vacature.
Samenstelling bestuur per 31-12-2012
J. Peeters, voorzitter, H. Huijs, penningmeester, F. van Wijlick, secretaris en de leden, tevens Activiteitencommissie, mw. L. van Hees, W. Vroom en M. Walter.
In het verslagjaar 2012 vergaderde het bestuur achtmaal.
Aantal leden
Per 31-12-2012 telde de kring 293 leden. Dat zijn 7 leden minder dan op 31-12-2011.
Lezingen en excursies
De convocaten voor de lezingen en de excursies werden naar, vooraf geselecteerde, persdiensten en naar andere bevriende verenigingen toegezonden.
Alle lezingenen werden gehouden in gemeenschapshuis “De Bantuin”. Niet-leden betaalden
voor het bijwonen van een lezing € 3.
Lezingen
9 januari
5 maart
16 april

Paul Seelen, Gemak in Venlo, (78 belangstellenden).
George van Dam, Historie Vrijwillige Brandweer Venlo (68 belangstellenden).
Frans Hermans, Van Hetje en omgeving tot Maasboulevard (100 belangstellenden).
14 mei
Xavier van Dijk, Opgravingen Floriadeterrein: 5000 jaar landbouwinnovatie (51
belangstellenden).
17 september Drs. Wim Rhebergen, De sprekende Trappist (102 belangstellenden).
12 november Lou Moonen, Glazeniersdynastie Nicolas (86 belangstellenden).
11 december Edmond Staal, 80 Jaar Limburgs Landschap, erfgoed/natuurbeheer (37 belangstellenden).
19 juni
Excursies
23 maart
22 juni
20 oktober
7 december

Peter Raedts, De ontdekking van de Middeleeuwen, georganiseerd door het
LGOG en gehouden in het Stadhuis van Venlo, (ongeveer 100 belangstellenden).
Bezoek aan het Gemeentearchief Venlo (19 deelnemers).
Fietstocht Blerickse buitengebieden (12 deelnemers).
Dagexcursie Zollfeste Zons en Kloster Knechtsteden, Duitsland (53 deelnemers).
Bezoek aan het Gemeentearchief Venlo (20 deelnemers). Door weersomstandigheden is deze excursie niet doorgegaan en verschoven naar voorjaar 2013.
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Overige activiteiten
Uitreiking LGOG verenigingsspeld
Van het LGOG Kring Venlo waren in 2012 drie leden 40 jaar en 7 leden 25 jaar lid. Aan 7
leden is op eigen verzoek de verenigingsspeld opgestuurd naar het huisadres en aan twee
leden is de verenigingsspeld persoonlijk uitgereikt. Eén lid heeft om persoonlijke redenen de
vereniginsspeld niet in ontvangst genomen.
Enquête
In het voorjaar van 2012 heeft het bestuur besloten om een enquête te houden onder haar
leden, waarbij twee vragen van belang zijn geweest:
- Komen wij met ons huidige aanbod nog tegemoet aan de verwachtingen van onze leden?
- Op welke wijze kunnen we bewerkstelligen dat ook andere doelgroepen dan senioren zich
aangesproken voelen door de activiteiten van onze Kring en bereid zijn daaraan deel te
nemen?
Van de 300 gezinsleden heeft 32% deelgenomen aan de enquête.
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:
- Een ruime meerderheid is positief over het activiteitenaanbod met een gemiddelde waardering van 7,3.
- De leden vinden het belangrijk dat het bestuur activiteiten organiseert (76%), maar ook
vindt men belangrijk (56%) dat belangenbehartiging van het erfgoed gestalte wordt gegeven.
- Tweederde van de leden maakt drie keer of vaker per jaar gebruik van een activiteit. Bij het
niet deelnemen aan een activiteit speelt voor 24% een fysieke beperking een rol.
- De gemiddelde waardering voor excursies (7,7) ligt hoger dan voor lezingen (7,3).
De belangrijkste aanbevelingen op basis van deze uitkomsten zijn:
- Van de leden maakt 1/3 deel geen gebruik van de activiteiten. Het verdient aanbeveling te
onderzoeken of deze verhouding ook bij de andere Kringen en Secties voorkomt.
- Het bestuur zal de leden tegemoet komen door het aantal excursies te verhogen.
- Het verdient aanbeveling te bezien hoe meer rekening kan worden gehouden met fysieke
beperkingen van de leden.
- Hoe om te gaan met “belangenbehartiging van erfgoed” kan moeilijk genegeerd worden en
hierover zal overleg met het hoofdbestuur noodzakelijk zijn.
- Een drietal aanbevelingen zullen bij de activiteiten worden betrokken, n.l. “Gluren bij de
buren”, cursus “Geschiedenis Venlo” en het vaker bezoeken van archeologische vondsten,
ruïnes, e.d.
De leden zullen op 14 januari 2013 over het resultaat worden ingelicht. Hierna is het resultaat van het onderzoek ook ter beschikking voor het LGOG en alle Kringen en Secties.
Project “Venlo in kaart”
Einde 2011 is op initiatief van het LGOG Kring Venlo een werkgroep gestart met als doel om
plattegronden en overige tekeningen uit het archief van de Gemeente Venlo voor eenieder
digitaal ter beschikking te krijgen. Het project is bij de Gemeente Venlo positief ontvangen en
is als zodanig zelfs overgenomen door het Gemeentearchief Venlo. Aan het project zullen
ook een 20-tal vrijwilligers gaan deelnemen om de analoge tekeningen om te zetten naar
digitale tekeningen. Ofschoon in eerste instantie positief door alle partijen is meegewerkt,
laat de voortgang van het project nog te wensen over.
Contacten over de grens met Duitsland
Kring Venlo heeft het afgelopen jaar (wederom) contacten gelegd met het bestuur van het
Historischer Verein für Geldern und Umgegend. De bestuursleden van Kring Venlo zijn voor
een eerste kennismaking uitgenodigd in het verenigingsgebouw van de Historischer Verein
in Geldern. Een tegenbezoek heeft inmiddels ook plaatsgevonden, met o.a. een rondleiding
in het stadscentrum van Venlo en bezichtiging van het Stadhuis en de St Martinuskerk. Deze
contacten hebben ertoe geleid dat de beide verenigingen gezamenlijk de invulling zullen verzorgen van het, door Kring Venlo, te houden symposium op 27-04-2013 in Kasteel Well. Dit
naar aanleiding van het 150 jarig jubileum van het LGOG.
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Erfgoedoverleg
Op initiatief van de Heemkundige Kring Tegelen is een regulier erfgoedoverleg ontstaan met
de Gemeente Venlo. Het LGOG Kring Venlo neemt ook deel aan dit overleg. De Gemeente
wil niet dat er een nieuwe overleglaag ontstaat, maar staat open voor de inbreng van de
deelnemende organisaties in het cultuurhistorisch beleid. Ook het meedenken bij de herbestemming van historische panden, zoals bijvoorbeeld kerken, kan het overleg vruchten afwerpen.
F. van Wijlick,
Secr. LGOG Kring Venlo.

