Heemkundevereniging Landgraaf
An de Voeëgelsjtang 12
6373 BJ LANDGRAAF
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www.heemkundelandgraaf.nl
Openingstijden: woensdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur
_______________________________________________________

OCGL ruim 30 jaar thuis in
Heemkunde

Concept-verslag Algemene Ledenvergadering 24 april 2014.
Aanwezige bestuursleden: Jo Schiffelers, Sjef Drabbe, Hub Dortants, Harrie Mulders, Jo
Kobben, Stef Moonen, Sjef Born, Kees Hessels , Jo Baur.
Aanwezige leden: Ewald Haan, May Offermans, Yvonne Schmitz, Marjo Noël, Peter Wetzels,
Wiel Langius, Ton Berendsen, Hub Brouns, Nicole Jongen, John Smeets, Lei Verhagen, W.
Meulenberg, Hein Quaedflieg, Gertie Thomas, M. Nederpel, Gerda Schiffelers, Piet Schmitz,
Jo Erkens, S. Vievermans.
Afgemeld: May Quaedflieg, Wim Schoenmaekers, Peter Siemensma, Frank Hanssen, Wim
Heinen, Jack Lussenburg, Oswald Ortmanns, Jan Joosten, Jan v.d. Bolt, Frans Schiffelers, Tiny
Stormen-Van Kan, Jean Paulssen, Pierre Peters, Hens Hell.
Agendapunten:
1.Welkom door de voorzitter.
Attendeert op het tekenen van de presentielijst.
2. Herdenking van de overleden leden.
Met een moment van stilte worden de overleden leden herdacht.
3. Vaststelling van de agenda.
Toegevoegd agendapunt: bestuursbenoeming en aanpassing rooster van aftreden.
4. Vaststellen van het verslag van de Jaarvergadering 2013.
Na het doorlopen van dit verslag volgt de vaststelling ervan zonder opmerkingen.
5. Mededelingen bestuur.
- excursie Kriekenbeck/Brüggen. Nog 13 vrije plaatsen. Gaarne aanmelden.
- Rabobank Clubactie. Leden Rabobank kunnen hun stem op OCGL uitbrengen. Aantal
stemmen is bepalend voor de hoogte van het uit te keren bedrag.
-Jo Schiffelers is namens de vereniging afgevaardigd in het overleg met de gemeente in de
Commissie Maatschappelijk Middenveld.
-2015 Jaar van de Mijnen. Aandacht aan besteed in de regio. Verdere aandacht naar kasteel
Strijthagen en Landgoed Slot Schaesberg.
-Samenwerkingsovereenkomst OCGL en Stichting Slot Schaesberg. Uitwisselen van gegevens
en gesprekken met dhr. Aryan Klein.
-Website wordt heel druk bezocht. Website en Facebook worden dagelijks bijgehouden.
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6. Vaststellen van het jaarverslag 2013 met toelichting van de secretaris.
De belangrijkste gebeurtenissen wordt beknopt aangehaald. Het ledenaantal van 400 werd
net niet gehaald. 2013 was in velerlei opzichten een voorspoedig jaar en dat vooral dankzij de
inzet van vele vrijwilligers.
7. Rekening en verantwoording over de inkomsten en uitgaven 2013 door de
penningmeester.
Opbrengsten kwamen voornamelijk uit boekenverkoop, subsidie en contributies.
Door de extra subsidie voor Monumentendag was deze over 2013 iets hoger.
Uitgaven voor bestuurskosten, huisvesting etc., aanschaf netwerk en nieuwe aankopen.
Aan aanschaf netwerk en bijkomend meubilair werd ruim € 20.000,- besteed.
Vanaf 2014 verplicht om onder ANBI bepaalde financiële stukken te publiceren.
8. Verslag van de kascontrolecommissie met voorstel tot verlenen van decharge aan het
bestuur,
De financiële controlecommissie ( Gertie Thomas en Jo Erkens) bevond alle gecontroleerde
stukken in orde. 2013 was een zeer voorspoedig jaar. Dank hiervoor door mevrouw Thomas.
9. Toelichting op de begroting 2014.
Niet alle inkomsten en uitgaven zijn al te overzien. Met de geraamde in- en uitgaven zal
quitte gespeeld worden.
10. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
Dhr. Ton Berendsen verklaart zich bereid om samen met mevr. Thomas in de kascontrolecommissie zitting te nemen.
11. Korte toelichting op de activiteiten 2014.
Activiteiten 2014 worden op de website gepubliceerd. Het aantal vergaderingen wordt
zoveel mogelijk beperkt, goed gepland en gecombineerd.
Projecten die de aandacht krijgen zijn de boekenpublicaties, Monumentendag en Slot
Schaesberg.
Herdruk boek Slot Schaesberg 2600 exemplaren. OCGL is het kenniscentrum voor Slot
Schaesberg.
Monumentendagthema: 70 Jaar Bevrijding – Het leven tijdens de oorlog. Tentoonstelling en
brochure.
Romeins Event te Rimburg. Boek Jean Paulssen over de Worm.
Deze en een aantal andere activiteiten zijn te realiseren dankzij een dertigtal vrijwilligers.
12. Bestuursverkiezing.
De aftredende bestuursleden Hub Dortants, Stef Moonen, Sjef Drabbe en Jo Baur worden
met applaus herkozen. Eén van hen zal in 2015 weer aftredend zijn om evenwicht in de lijst
van aftreden te brengen. Het bestuur mag uit 11 leden bestaan. Twee bestuursleden erbij
zou zeer welkom zijn.
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Sjef Born treedt af vanwege zijn vele verplichtingen privé. Wil wel blijven werken voor OCGL.
Hij stak heel veel energie in het Romeins Event, kasteel Schaesberg en publicaties en
onderwijs. Bedankje met een bos bloemen, enkele cadeaubonnen en applaus van de
vergadering.
In de opengevallen bestuursplaats wordt dhr. Frans Theunissen, wederom met applaus,
gekozen.
13. Rondvraag.
Dhr. Vievermans vraagt aan welk project de te vergaren gelden uit de Rabo-Clubactie
besteed zullen worden. Dit zal zijn aan de verdere digitalisering van de eigen archieven.
Mevr. Yvonne Schmitz wil in haar wijk het verenigingsbulletin verspreiden. Wordt in dank
aanvaard.
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt uit op koffie met iets lekkers.
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