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Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 16-03-2015.
1. Opening en mededelingen voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De voorzitter vraagt de aanwezigen om de in het afgelopen jaar overleden leden te gedenken door een minuut stilte in acht te nemen. De namen van de overledenen worden
daarbij niet genoemd.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2014.
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2014.
De voorzitter geeft aan dat het Jaarverslag 2014 wordt opgenomen in het Jaarboek 2014
wat binnenkort uitkomt. Er zijn geen bijzondere zaken te melden.
4. Financieel verslag 2014 en begroting 2015.
De penningmeester licht het verslag toe. Er zijn o.a. enkele verschillen met afgelopen jaren i.v.m. het gebruik van een ander boekhoudprogramma. Het overschot van ongeveer
€ 1.100 is toegevoegd aan de reserve. De reservering voor de apparatuur is toegevoegd
aan de algemene reserve. Deze bedraagt nu ruim € 11.000.
Voor 2015 is een tekort begroot van € 4.750. Als extra uitgaven zijn begroot € 500 voor
activiteiten voor het onderwijs en een éénmalige uitgave van maximaal € 4.500. Zie voor
de toelichting punt 8 van dit verslag. De post “Excursies” heeft per saldo ook een tekort,
vanwege de korting die de leden krijgen in de kosten.
5. Verslag kascontrolecommissie.
De heer Marcel Goedmakers leest het verslag van de kascontrolecommissie voor:
De kascontrolecommissie van de kring Venlo van het LGOG voor het jaar 2014, bestaande uit de leden Jos Feller en Marcel Goedmakers, heeft op donderdag 4 maart
2015 de boeken van de penningmeester gecontroleerd en in orde bevonden.
De commissie beveelt de ledenvergadering dan ook aan, de penningmeester voor het
voeren van de financiële administratie en het bestuur voor het financieel beleid te dechargeren.
Zonder verdere op- of aanmerkingen is de vergadering akkoord.
6. Benoeming kascontrolecommissie 2015.
Zich kandidaat gesteld en ook door de vergadering benoemd voor de kascontrole 2015
zijn de heren Marcel Goedmakers (2e jaar) en Har Huijs.
7. Bestuursverkiezing.
Het voltallige Kringbestuur bestaat uit een voorzitter en zes leden.
Statutair aftredend is de heer Michael Walter, Blerick. Hij stelt zich herkiesbaar.
Per 01-07-2014 is de heer Willem Vroom op eigen verzoek afgetreden als bestuurslid. Hij
is inmiddels voorzitter geworden van de Stichting Erfgoed Venlo. De voorzitter bedankt
Willem voor zijn inbreng binnen het bestuur.
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Ter vervanging stelt het bestuur een kandidaat-bestuurslid aan u voor: de heer Henk
van Dijck, Kessel. Hij is als kandidaat-bestuurslid op 04-09-2014 toegetreden als lid van
de Activiteiten Commissie.
De voorzitter geeft aan dat er geen stemming nodig is als er door de leden geen tegenkandidaten zijn gesteld. De kandidaten Michael Walter en Henk van Dijck zijn dus zonder
nadere stemming benoemd.
De voorzitter vraagt aan Henk van Dijck zich aan de leden voor te stellen.
8. Actuele zaken.
Met betrekking tot de omvang van de reserves deelt de voorzitter mee dat het bestuur
besloten heeft tot besteding van een deel van de financiële reserves, mede vanwege
vragen vanuit de ALV van verleden jaar.
De voorzitter memoreert de overwegingen van het bestuur:
• het aanhouden als apparatuur reserve is niet meer nodig
• als reserve voor de opvang van slechte resultaten van excursies e.d. is het bedrag veel
te groot
• de gelden moeten alle leden ten goede komen en niet alleen de deelnemers aan dure
activiteiten
• daarom zijn we uitgekomen op sponsoring van een nieuw te verschijnen boek dat we
gratis of met een hoge korting aan de leden kunnen aanbieden.
Dit betreft een nieuwe publicatie waarbij Frans Hermans van het gemeentearchief de redactie heeft. Het betreft het deel ‘Venlo’ in de reeks historische stedenatlassen die sinds
enkele jaren door de Nijmeegse uitgeverij Vantilt worden geproduceerd. Tot nu toe verschenen 12 atlassen van even zo vele steden. Elke atlas bestaat uit 35 korte hoofdstukken van 2 bladzijden op groot formaat. De ruimtelijke ontwikkeling van de betreffende
stad (of regio) wordt in beeld gebracht aan de hand van een hoofdkaart en een aantal
ondersteunende afbeeldingen, ondersteund door een bondige toelichtende tekst.
Het belooft een zeer aantrekkelijk boek te worden (het exemplaar over Zutphen wordt getoond), o.a. om de volgende redenen:
• het feit dat het op kaarten is gebaseerd en rijk geïllustreerd
• de keuze aan onderwerpen, waaronder enkele waarover niet eerder werd gepubliceerd
• de keuze voor het te beschrijven gebied: Venlo met de omliggende dorpen
• het formaat: A3, maar toch ook weer niet zo groot (en slap) als de z.g. Stedenatlas.
Het streven is om de Venlose atlas in 2016 uit te brengen.
Het voornemen van het bestuur werd door de vergadering met instemming begroet.
9. Rondvraag en sluiting.
De voorzitter meldt dat de bestelde boeken “Limburg. Een geschiedenis” binnenkort worden geleverd.
Mevrouw Faessen attendeert het bestuur op bestaande lespakketten voor scholen.
Mevrouw van Basten-Batenburg vraagt om de excursies in de toekomst eerder te plannen en tijdig te publiceren.
Er zijn verder geen vragen meer. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de
vergadering.
Frits van Wijlick,
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