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         Openingstijden: woensdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur  
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Verslag jaarvergadering d.d. 18 april 2019. 

 

 

Aanwezige bestuursleden: Jo Schiffelers, Sjef Drabbe, Jo Kobben, Harrie Mulders, 

Stef Moonen, Jean Kölgen, Kees Hessels, Jo Baur. 

 

Aanwezige leden: H. Moerkerk, Hub Brouns, Marcel Klasens, Wiel Langius, Fer 

Konsten, Guido Verreck, S. Vievermans, Rob Silvertand, Jan Bonten, Johan Trijbels, 

J. Vaessen, Ewald Haan, J. Theunissen, J. Jung, Gerda en Jo Schiffelers, Ton 

Berendsen, Stef Moonen, Peter Wetzels, John Maassen, Kees Hessels, Helga 

Kobben, Jo Kobben, Wim Schreijen, Sjef Drabbe, Hens Hell, Rinus Caenen, Piet 

Rijnders, Harrie Mulders, Hein Quaedflieg, May Offermans, J. Reinheckel, John 

Smeets, Jo Baur, Ger Heinen, Sjef Born, Jean Kölgen, Martin van Loo. 

 

Afgemeld: Catharina Scholtens, Wim Schoenmaekers, Jules Janssen, Frans 

Bremen, Gertie Thomas, May Quaedflieg, LLP Tillmans, Frans Schiffelers, Annie 

Kreukels, Frans Theunissen, René Lauwers, Riet Palmen, Jan Joosten, Thea Gielen, 

Piet Diederen, Tiny Stormen. 

 

Agendapunten: 

 

1.Opening en welkom door de voorzitter, die in zijn openingswoord met enige trots 

enkele hoogtepunten uit het verenigingsjaar 2018 de revue laat passeren. 

 

2.Met een moment van stilte worden de overleden leden herdacht. 

 

3.Vaststellen agenda. Geen toevoegingen. Evenals het jaarverslag en het verslag van 

de jaarvergadering werd ook de agenda digitaal naar de leden toegestuurd. De 

papieren versie behoort daarmee tot het verleden.  
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4.Mededelingen bestuur. 

Net voor de jaarvergadering kreeg het bestuur helaas het bericht dat Frans 

Theunissen om persoonlijke redenen zijn bestuursfunctie wenst neer te leggen. De 

PR- en communicatietaken worden door Jo Schiffelers overgenomen. 

Het bestuur blijft op zoek naar nieuwe bestuursleden, die enige verlichting in het werk 

van het zittende bestuur kunnen bieden. 

 

5.Zowel het verslag van de jaarvergadering alsook het Jaarverslag 2018 worden met 

dank aan de samensteller zonder opmerkingen vastgesteld.  

De secretaris memoreert in zijn toelichting op het jaarverslag aan de voornaamste 

verenigingsactiviteiten gedurende het jaar. 

 

6.Verantwoording door de penningmeester over de inkomsten en uitgaven in 2018. 

Voornaamste inkomsten komen uit de gemeentesubsidie waarvan een belangrijk deel 

naar de huisvesting gaat. Ook de Rabobank Clubactie en de boekenverkoop 

gedurende het gehele jaar dragen ertoe bij dat de inkomsten en uitgaven in balans 

blijven. Er is zelfs sprake van een klein positief saldo over 2018. 

Geïnvesteerd werd er in duurzame middelen zoals apparatuur en nieuwe stoelen in 

de studiezaal. 

De financiële verantwoording kan op de website geraadpleegd worden. 

 

7.De kascontrole vond plaats op 1 april 2019 door de heren Ton Berendsen en Martin 

van Loo. Zij troffen bij de penningmeester, als gevolg van prima boekhouding, een 

uitgebreide en correcte kas aan.  Onder applaus van de aanwezigen werd aan de 

penningmeester en het bestuur décharge over het boekjaar 2018 verleend. 

 

8.Begroting 2019. De verwachtingen voor 2019 beloven een klein negatief saldo. 

De penningmeester brengt de a.s. excursie naar Overloon en IJsselstein onder de 

aandacht van de aanwezige leden, evenals de Rabobank Clubactie. 

 

9. De vergadering stemt in met de benoeming van dhr. Ewald Haan als nieuw lid van 

de kascontrolecommissie. 

 

10.Toelichting bij enkele activiteiten in 2019. 

 - 75 Jaar Bevrijding. Een aantal activiteiten zijn afgestemd op dit thema. In overleg 

met de wethouders Schiffelers en Lucassen. Gehoopt wordt op gemeentesubsidie. 

Het thema “Vrij, maar niet veilig” wordt verwerkt in een gelijknamig boek en een 

fototentoonstelling. 

-het boek 70 Jaar Bevrijding wordt opnieuw uitgegeven. 

-de tentoonstelling is bijna de gehele maand oktober in het Burgerhoes te 

bewonderen. Daarvoor in het Cultuurhuis b.g.v. het Bevrijdingsconcert met 

medewerking van Guido Dieteren, harmonie Laura en fanfare Eendracht 

Nieuwenhagerheide. 
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-de opmaak van uit te geven boeken zal in de toekomst kunnen problemen opleveren 

en duurder worden. 

-de Archeologisch Werkgroep Landgraaf is ter ziele. 

-activiteiten rond het herstel van de Germaanse grafheuvel in Landgraaf. 

-bestuursbesluit om op de zondag geen medewerking meer te verlenen aan 

activiteiten.   

  

11.Bestuursverkiezing. 

De wens tot bestuursuitbreiding is al vaker geopperd. Er is vooral behoefte aan 

mensen met specifieke kennis van o.a. digitalisering en archivering. 

Martin van Loo die al langere tijd vrijwilligerswerk binnen de Heemkundevereniging 

verricht, stelt zich kandidaat voor een bestuursfunctie. De vergadering stemt met 

applaus in met zijn benoeming. 

De heren Kees Hessels, Jo Kobben en Jo Schiffelers worden op eenzelfde wijze als 

bestuurslid herkozen. Frans Theunissen stopt wegens privéomstandigheden per 

direct als bestuurslid. Daardoor wordt een functie binnen het bestuur vacant. Jo 

Schiffelers neemt voorlopig de taken van Frans over. 

 

12. Rondvraag. 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

De secretaris ontvangt vanwege secretaresse dag (!) een presentje. 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. Hij nodigt uit op koffie 

met gebak.    


