KONINKLIJK
L I M B U R G S G E S C H I E D- E N O U D H E I D K U N D I G G E N O O T S C H A P

Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken

CONVOCAAT
Dames en heren leden

LGOG Sectie Genealogie

Van de Sectie Genealogie

Dhr. ing. F.C.A.J. Baltus
Secretaris
T. 06-21271797
E. secr-sg@fredbaltus.nl

Sittard 18 april 2016

Geacht lid,
Het bestuur van de Sectie Genealogie nodigt U uit voor het bijwonen van onze jaarvergadering

op zaterdag 21 mei 2016
In het Gemeentehuis te Venray
Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray. (0478 523333)
De ALV is alleen toegankelijk voor leden, daarna zijn ook andere belangstellenden van harte
welkom.
Programma:
10:00 uur Genealogische Markt in het Gemeentearchief te Venray.
13:00 uur Ontvangst in het personeelsrestaurant.
13:30 uur Aanvang jaarvergadering.
14:30 uur Pauze en ontvangst overige belangstellenden.
15:00 uur Presentatie WieWasWie door Fred Baltus uit Sittard.
16:15 uur Afsluiting van de Genealogische Markt en jaarvergadering.
Agenda voor de jaarvergadering:
1. Opening door de voorzitter dhr. Bert van Laer.
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 9 mei 2015 (zie Nieuwsbrief Jaargang 6 nr. 2).
4. Secretarieel verslag over 2015 door secretaris de heer Fred Baltus.
5. Financieel verslag over 2015 door penningmeester de heer Kees Hessels en begroting 2016.
6. Verslag van de kascontrolecommissie.
7. Redactioneel verslag LTG over 2015 door hoofd- en eindredacteur de heer Funs Patelski.
8. Verkiezing bestuursleden:
a. Liesbeth Dirks-Jessen aftredend na 1e periode van 4 jaar, stelt zich herkiesbaar.
b. Thieu Wieërs: (na pauzejaar herbenoembaar als bestuurslid), verkiesbaar.
c. Benoeming, respectievelijk herbevestiging van de benoeming (qualitate qua) van de heer Funs
Patelski (hoofd- en eindredacteur van het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie) en de heer
René Vroomen (Voorzitter van de Commissie Heraldiek en Banistiek
LGOG).
Tegenkandidaten kunnen schriftelijk gesteld bij de secretaris worden tot uiterlijk 10
dagen voor de vergadering ondersteund met 10 handtekeningen van leden van de sectie.
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9. Contributie: Het bestuur stelt voor om de contributie voor het jaar 2017 ongewijzigd te
houden.
10. Benoeming kascontrolecommissie.
11. Activiteiten seizoen 2016-2017.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

Presentatie WieWasWie
Na de algemene ledenvergadering geeft Fred Baltus een presentatie en
demonstratie gegeven over WieWasWie. Hij gaat kort in op wat
algemene zaken, zoals het ontstaan van WieWasWie, maar ook de
toekomst van WieWasWie. Andere digitale genealogische databanken
worden ook besproken, waaronder OpenData. Aan de hand van een
demonstratie wordt getoond hoe je eenvoudig kunt zoeken naar je
voorouders in WieWasWie.

Wie is Fred Baltus ?
Fred Baltus, voorzitter van de HCC regio Midden- en Zuid-Limburg, secretaris van de Sectie
Genealogie van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, adviseur van
HCC!genealogie, ICT-er, beheerder en bouwer van genealogische websites en al 20 jaar amateur
genealoog.

Genealogische markt
Voorafgaand aan de jaarvergadering is er in het
Gemeentearchief van Venray een genealogische markt.
Hieraan werkt het gemeentearchief Venray mee alsook
diverse lokale genealogen die hun bestanden en hun
onderzoek naar de personen en families uit Venray en
omgeving zullen tonen. De bibliotheek van het gemeentearchief is ook open en raadpleegbaar met
veel genealogische en historische publicaties. Natuurlijk is hulp en advies bij het zoeken naar
genealogische informatie ook aanwezig.
Meer info in de komende nieuwsbrief (Jaargang 6, nummer 2 en op de site van de Sectie
Genealogie.
Namens het bestuur van de Sectie Genealogie
Secretaris Fred Baltus
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 9 mei 2015 te Weert
1. Opening
De vergadering wordt om 13:35 uur door de voorzitter de heer Bert van Laer geopend.
Behalve de sectieleden heet de voorzitter de bestuursleden van de Aldenborgh, de Kring Weert van
het LGOG welkom. Het bestuur van de Sectie stelt het zeer op prijs dat we vandaag met de
Aldenborgh en het Erfgoedhuis Weert een Genealogische Markt konden organiseren. Deze
genealogische markt werd in de morgen bezocht door meer dan 80 bezoekers.
Het jaar 2014 was het eerste jaar uit het Werkplan voor de toekomst van de sectie Genealogie. In dit
jaar is aandacht gegeven aan een intensieve samenwerking met Kringen en Secties. Wij hebben
hiermee goede ervaringen opgedaan en zetten de ingeslagen weg voort.
De heer Piet Wolters merkt op dat het Hoofdbestuur helemaal akkoord is en het een goed plan
vindt. Punten die gehaald moesten worden zijn gehaald.
Ander punt is de kwaliteitsverbetering van het LTG, deze is verder doorgezet.
In november 2014 heeft het Hoofdbestuur aan het bestuur van de sectie gevraagd om een eerste
evaluatie te doen van het Werkplan, met daarbij de vraag of de gestelde doelen gehaald worden.
Aan de hand van die evaluatie heeft het Hoofdbestuur een positieve conclusie getrokken en staat zij
achter het bestuur van de Sectie in de plannen voor verdere versterking van de sectie. Op deze
plannen wordt verder ingegaan in de verslagen van de secretaris, penningmeester en
hoofdredacteur.
2. Ingekomen stukken
Er zijn vier afmeldingen binnengekomen, namelijk de heren K. Hessels, R. Vroomen, R. Lauwers,
T. van den Berg.
Verder is er een mail binnen gekomen over het “Voorzitters Overleg” van grote genealogische
verenigingen en organisaties. Dit overleg bestaat zo’n twee jaar. De Sectie is hiervoor ook
uitgenodigd. Informatie komt in de nieuwsbrief.
3. Notulen van de ledenvergadering d.d. 17 mei 2014
De notulen worden goedgekeurd.
4. Secretarieel verslag over 2014 door secretaris de heer Fred Baltus
Bestuursmutaties
In het verslagjaar werd afscheid genomen van dhr. M.M.H. (Marc) Lemmens.
Bestuurssamenstelling per 31 december 2014
ing. H.J. (Bert) van Laer, voorzitter & penningmeester, ing. F.C.A.J. (Fred) Baltus, secretaris en
webbeheerder, A.J. (Arno) Coopmans, vicevoorzitter, Mw. E.P.A.M. (Liesbeth) Dirks-Jessen,
R.J.P.M. (René) Vroomen (tevens voorzitter Commissie Heraldiek & Banistiek en M.M.J.A.
(Thieu) Wieërs.
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Bestuursactiviteiten
Het bestuur had in het verslagjaar vijf reguliere vergaderingen. De jaarvergadering vond plaats op
17 mei 2014 te Valkenburg. Het bestuur vertegenwoordigde de sectie bij diverse bijeenkomsten en
onderhield contacten met zusterverenigingen.
Gedurende het verslag is verder gewerkt aan de uitvoering van het Werkplan 2013 – 2015. De
redactie van het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie (LTG) besteedde veel aandacht aan de
kwaliteitsverbetering van het blad. Alle uitgaven van het LTG waren in 2014 in kleur. In 2014
verschenen 5 nieuwsbrieven, waarvan 2 niet reguliere nieuwsbrieven met aandacht voor speciale
activiteiten. De leden van de sectie kunnen nu ook gebruik maken van het intranet.
Hierop staan o.a. de nieuwsbrieven, kwartierstaten, maar ook aanvullende informatie over de
lezingen.
De werkzaamheden voor het samenstellen van het Derde Limburgs Kwartierstatenboek werden in
2014 voortgezet. Het project wordt mede gedragen door de NGV afdeling Zuid-Limburg.
In het verslagjaar, op 25 oktober, is dhr. Arno Coopmans deel gaan uitmaken van het
voorzittersoverleg van enkele grote Nederlandse genealogische organisaties/verenigingen te Delft.
Deelnemers zijn: Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland (BRAIN), NGV, Kon.
Genootschap, Hollandse Ver. Voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, Veluwse Geslachten, Centraal
Bureau voor Genealogie, HCC!genealogie en de Sectie Genealogie van het Koninklijk LGOG.
Leden
De sectie telde 444 leden per 31 december 2014 (op 31 december 2013 waren dat er 449). Er
werden 11 (2013:10) ruilabonnementen onderhouden en 17 personen (2013:10) hadden alleen een
abonnement op het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie.
Activiteiten
15 april

17 mei
18 oktober

3 december

20 december

Lezing te Roermond ‘Roermondse adel en kermisadel' op 'den Aje Kirkhaof'
(in samenwerking met NGV Zuid Limburg), door John Vaessen, circa 22
aanwezigen
Jaarvergadering te Valkenburg met aansluitend de lezing ‘Dubbel verwant door
ontvijanding’ door Lou Heynens , circa 16 aanwezigen
Excursie naar Tegelen & Steyl & lezing o.a. over de bewoners van het
Kranenbreukershuis (in samenwerking met Sectie monumenten), circa 55
aanwezigen
Lezing te Maaseik door Bert van Laer, ‘DNA en Genealogie’ (in
samenwerking met Familiekunde Vlaanderen afd. Limburg), circa 25
aanwezigen.
Opening van het Karel de Grote paviljoen in het Internationaal Familiemuseum
te Eijsden met presentatie van het speciale ‘Karel de Grote’ nummer van het
LTG 2014-3 te Eijsden, circa 100 aanwezigen.

5. Financieel verslag over 2014 en begroting 2015 door waarnemend penningmeester de heer Bert
van Laer
De voorzitter deelt mede dat ons bestuurslid/penningmeester buiten onze provincie is gaan wonen
en heeft zijn lidmaatschap beëindigd. Het bestuur wil Marc Lemmens danken voor het werk door
hem gedaan in het bestuur en in de redactie van het LTG.
De financiële overzichten worden uitgedeeld aan de aanwezige Sectie leden. Als waarnemend
penningmeester heeft de voorzitter de jaarrekening opgemaakt; enkele punten van aandacht n.a.v.
de jaarrekening 2014:
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• De werkelijke inkomsten en uitgaven kwamen goed overeen met de gemaakte begroting (de
extra uitgaven hadden te maken met de overloop van vergoeding aan cursusleiders in 2014
die ontvangen werden in 2013)
• De nieuwe leden hebben in 2014 50% korting gehad op de contributie; dit jaar zullen de
contributie inkomsten wat meer zijn. Af en toe komen er een paar nieuwe leden bij
• Het aantal abonnees blijft achter. De losse verkoop van LTG’s verloopt goed
• Kosten voor de druk van het LTG zijn volgens plan. Ook de nieuwste uitvoering op glad
papier houdt dezelfde kostprijs
• Karel de Grote nummer heeft een opbrengst uit de losse verkoop gehad van bijna € 1000,• Het jaar kon met een positief saldo worden afgesloten; het overgangsjaar werd was met een
negatief saldo begroot
Er worden vragen gesteld over de financiële stukken. Deze worden door de waarnemend
penningmeester naar tevredenheid beantwoord. Voorstel is ook om de balans & resultaat meer aan
elkaar te laten aansluiten.
De heer Verstraelen vraag hoe de losse verkoop gaat. Via e-mails en de site komen vragen binnen
over LTG’s. Deze worden door het bureau afgehandeld. Ook is er losse verkoop bij presentaties en
dergelijke. Het LTG ligt ook bij enkelen boekhandelaren. De verkoopprijs is €7,50 waarvan €5,voor de Sectie is.

6. Verslag kascontrolecommissie
De kascontrole is voorafgaand aan de vergadering uitgevoerd door mw. Marlies Huijs-Oostveen en
de heer Funs Patelski. Tijdens de vergadering stelt mw. Marlies Huis-Oosterveen voor om de
penningmeester (en daarmee het bestuur van de Sectie) decharge te verlenen betreffende het
gevoerde financiële beleid in het jaar 2014. De vergadering gaat hiermee akkoord.
7. Redactioneel verslag over 2014 door de hoofdredacteur/eindredacteur de heer Funs Patelski
De 42e jaargang (2014) van het LTG verscheen, gelijk voorgaande jaren, in vier afleveringen die
samen 128 bladzijden inclusief de omslagen omvatten. Het bleek wederom mogelijk de hele
jaargang in kleur te laten drukken. Het decembernummer was een speciale uitgave geheel gewijd
aan de afstamming van bekende en onbekende Limburgers van de legendarische keizer Karel de
Grote. De presentatie vond op 20 december plaats in het Internationaal Museum voor
Familiegeschiedenis te Eijsden gelijktijdig met de opening van het Karel de Grote-paviljoen in het
museum. Het eerste nummer werd aangeboden aan hotelier en restaurateur Camille Oostwegel uit
Houthem-St.-Gerlach, die met Mylène de la Haye, Hadewich Minis, André Rieu en Guido Dieteren,
een van de verre nazaten van Karel de Grote is aan wie in het artikel aandacht werd besteed.
Drukkerij De Econoom in Beek sponsorde een op speciaal papier gedrukte extra oplage die gretig
aftrek vond.
De artikelen werden verzorgd door elf verschillende auteurs, te weten: de heren ing. F.C.A.J. (Fred)
Baltus, ing. A.P.J.H. (Ton) van den Berg, drs. H.J.L.M. (Henk) Boersma MBA, A.J. (Arno)
Coopmans, M. (Rinus) Flokstra, J.H. (Jan) Hanssen, dr. R.M. (Régis) de la Haye, ing. H.J. (Bert)
van Laer, A.S.M. (Funs) Patelski, G.M.T. (Gerard) Trienekens en M.M.J.A. (Thieu) Wieërs,
Een volledige inhoudsopgave is terug te vinden op de pagina van de Sectie Genealogie op de
website van het Koninklijk LGOG.
Op 1 januari 2014 trad ing. A.P.J.H. (Ton) van den Berg toe de redactie. Op 31 december 2014
bestond de redactie uit de heren ing. A.P.J.H. (Ton) van den Berg, J.H. (Jan) Hanssen, ing. H.J.
LGOG, Postbus 83, 6200 AB Maastricht – T. 043-321.25.86 - E. info@lgog.nl - W. www.lgog.nl

(Bert) van Laer, secretaris, en A.S.M. (Funs) Patelski, hoofd- en eindredacteur. De redactie gaat
voort met de hechte samenwerking van de redactie van de Nieuwsbrief en de webpagina van de
Sectie Genealogie bestaande uit de heren ing. F.C.A.J. (Fred) Baltus en A.J. (Arno) Coopmans.
De redactie verkent de mogelijkheden om een breder publiek te interesseren voor genealogie en
familiegeschiedenis, zonder dat zij de functie van het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie als
verenigingsorgaan uit het oog verliest. Evenals het vorige jaar wil de redactie met de artikelen een
spreiding over de hele provincie Limburg realiseren. Zij streeft naar redactionele uniformiteit in de
presentatie van stambomen en kwartierstaten. Educatieve artikelen en duidelijke kleurenillustraties
genieten haar voorkeur en verder al hetgeen het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie voor de
huidige en de toekomstige lezer aantrekkelijker maakt.
De voorzitter bedankt de heer Funs Patelski voor zijn passie.
8. Beleid t.a.v. publiceren van convocaten en notulen van ledenvergaderingen.
De voorzitter stelt dat het versturen van convocaten op papier zo’n €200,-/jaar kost. Daar de meeste
leden over internet en e-mail beschikken, worden de convocaten met ingang van dit jaar op
elektronische wijze verspreid, namelijk via e-mail, de LGOG site en via nieuwsbrieven. Er zal ook
in het LTG ruimte beschikbaar komen om de activiteitenagenda op te nemen.
Leden die geen internet hebben, zo’n 10 stuks, blijven een papieren convocaat ontvangen. De
notulen kunnen ook opgevraagd worden bij het bureau LGOG.
Mw. Veugen vraagt of de 10 bekend zijn. De voorzitter antwoord met ja. De Sectie is eigenlijk de
laatste die nog convocaten afdrukt en meestuurt. Het voorstel wordt aangenomen.
De notulen van de ledenvergadering komen ook in de nieuwsbrief.
9. Verkiezing bestuursleden
Tijdens de vergadering wordt afscheid genomen van de heer Thieu Wieërs als bestuurslid. Hij kan
niet herkozen worden. Thieu zal het bestuur ondersteunen als adviseur. Daar er zich geen
tegenkandidaten schriftelijk hebben aangemeld wordt Fred Baltus voor een periode van vier jaar
herkozen en wordt de heer Kees Hessels gekozen als nieuw bestuurslid.
10. Benoeming kascontrolecommissie
Mevrouw Huijs is na 2 jaren aftredend. De heer Funs Patelski kan benoemd worden. Tijdens de
vergadering stelt mw. Ans Veugen zich beschikbaar voor de kascontrolecommissie. De heer Rene
Lauwers heeft dit al eerder laten weten, hij is hierbij reserve.
11. Contributie
De voorzitter geeft aan dat vorig jaar er een behoorlijke verhoging van de contributie heeft plaats
gevonden. Het bestuur stelt voor om de contributie in 2016 onveranderd te laten. Dit voorstel wordt
door de ledenvergadering aangenomen.
12. Activiteiten seizoen 2015-2016
De voorzitter geeft aan dat lezingen en andere activiteiten samen met Kringen, Secties en
Familiekunde Vlaanderen worden voortgezet. In het najaar van 2015 is er o.a. een lezing over
DNA en Genealogie in de Kring Maas en Niers.
Verder zal er in het voorjaar van 2016 een Genealogiedag Limburg plaatsvinden in het RHCL te
Maastricht. Deze dag is een samenwerking tussen de Sectie Genealogie, NGV Zuid-Limburg en
Kempen- en Peelland en Familiekunde Vlaanderen.
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13. Rondvraag
Mw. Ans Veugen meldt dat zo’n 250 bezoekers de genealogische markt hebben bezocht. De
voorzitter meldt dat de drijvende kracht achter de markt Mw. Ans Veugen was en dat er lokaal veel
aandacht voor is geweest, zowel in de media als op internet.
14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 14:38 uur.
Na een korte pauze geeft de heer Funs Patelski een boeiende lezing over “Verwantschappen tussen
bekende Limburgers met speciale aandacht voor Midden-Limburgers. Deze lezing trok zo’n een 60
bezoekers.
De ALV werd bezocht door 21 leden waarvan er 19 de presentielijst hebben getekend.
Notulist,
Fred Baltus
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