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Verslag jaarvergadering 2001  

Aanwezig:  45 leden 
	

Afgemeld:  24 leden 

De algemene ledenvergadering werd gehouden op dinsdag 24 april in café 't Witte Paard om 19.30 uur. 

1. De voorzitter opende de vergadering met een welkomstwoord, waarna hij de in het verenigingsjaar 2000 
overleden leden A.Knols, W.Erens en P.Heijnen memoreerde middels één minuut stilte. 

2. M.b.t. de notulen van de jaarvergadering 2000 waren geen op- en/of aanmerkingen; als zodanig vastgesteld. 

3. M.b.t. het jaarverslag (verenigingskroniek) 2000 werd evenals in 1999 door dhr.G.Sleijpen geinformeerd naar 
de stand van zaken m.b.t. het oude gemeentewapen van Houthem, welk zich in particuliere handen bevind. 
De voorzitter kon daarop antwoorden dat het wapen zich momenteel in handen bevind van de stichting de 
Holle Eik. Dat de gemeente eigenlijk rechtmatige eigenaar is, is voor de heemkundevereniging op zich niet zo 
relevant daar het voor haar van primair belang is dat het gemeentewapen niet verloren gaat. 
Het jaarverslag werd als zodanig vastgesteld. 

4. De kascontrolecommissie deelde bij monde van dhr.Chr.v.Vught mede dat ondanks een redelijke tijdsdruk de 
financiële gegevens toch nog goed gecontroleerd konden worden. Vermeldenswaardig vond hij de schenking 
van dhr.J.Schaepkens m.b.t. de restauratie van de Calvariekapel. Bovendien deed hij de suggestie om te kijken 
naar een mogelijkheid tot besparing op de kosten voor enveloppen en postzegels. De voorzitter kon hem echter 
gerust stellen doordat de uitgaven voor de enveloppen een voorraad beslaat ter dekking van de behoeften voor 
de eerste drie tot vier jaren en wat de portikosten betreft wordt er al maximaal huis aan huis bezorgd, maar zeker 
een tachtigtal van onze leden woont te ver af, waardoor verzending per post onvermijdelijk wordt. 
De nieuwe kascontrolecommissie zal bestaan uit dhr.Chr.v.Vught en dhr.J.Moobers. 
De vergadering déchargeerde de penningmeester vervolgens voor de zeer correcte administratie en uitvoering 
van het financiële beleid. 
Het voorstel tot contributieverhoging van f 20,- naar €10,- werd door het merendeel der aanwezigen accoord 
bevonden. 

De bestuursvacatures, welke middels het rooster van aftreden ontstonden, zullen door de herverkiezing van het 
bestuurslid J.Odekerken voor een periode van drie jaar en voor bestuurslid G.de Heus voor een periode van één 
jaar vervuld worden. Door dit laatste feit en doordat dhr.Durville zich niet meer herkiesbaar stelde konden in de 
persoon van dhr.J.Steijns uit Broekhem en R.Suijkerbuijk uit Bemelen twee nieuwe bestuursleden aan de 
bestuurstafel worden toegevoegd. E.e.a. werd bekrachtigd middels een instemmend applaus van de ter 
vergadering aanwezigen. 

6. Aan de aktiviteiten-agenda 2001, zoals deze op de uitnodiging vermeld stond, werd door de aanwezigen geen 



voorstel toegevoegd. Wel werd zeer terecht geinformeerd naar de lopende aktiviteiten gezien het feit dat de 
vereniging toch een behoorlijk kapitaal beheerd. Behalve de genoemde aktiviteiten gaat de vereniging een 
inventarisatieproject starten van alle wegkruisen en kapellen in haar werkgebied. Dit door de stichting Kruisen 
en Kapellen in Limburg te Roermond georganiseerde project vraagt zeer gedetailleerde gegevens die volgens 
een vast schema verzameld en opgeslagen dienen te worden. Daarnaast is onze vereniging zelf intensief bezig 
met het restauratieproject van de Calvariekapel waarin sinds kort een geheel nieuw samenwerkingsverband is 
ontstaan met KJWANIS. Samen zal dit project grootschalig worden aangepakt wat derhalve betekent dat er ook 
van onze vereniging een behoorlijke financiële bijdrage verwacht zal worden. 
Daarnaast zullen er gedurende het jaar 2001 en 2002 filmopnamen gemaakt (gaan) worden van alle 
vermeldenswaardige gebeurtenissen in en rond Houthem, welke moeten resulteren in een filmdokumentaire 
"Houthem rond de eeuwwisseling". Er worden nog steeds filmers gevraagd. Projectleider is ons lid 
dhr.G.Sleijpen. Voor deze film is ook een aanzienlijk budget gereserveerd. 

7. Tijdens de rondvraag werd gevraagd hoe het mogelijk is dat op dezelfde avond de dorpsraad ook een vergadering 
heeft. Naar beste weten van het bestuur was, ten tijde van onze vergaderreservering, niet bekend dat de 
dorpsraad ook zou vergaderen. Toch zal er in het vervolg, met name met de dorpsraad, overlegd worden. 
Dhr.J.Senden deelt mede dat de werkzaamheden van de fotowerkgroep enigszins vertraagd zijn i.v.m. een 
computervirus, maar in het najaar 2001 hoopt hij weer vol aan de slag te kunnen. 
Dhr.R.Suijkerbuijk maakt de complimenten aan dhr.F.Heijnens voor de voortreffelijke opzet en onderhoud van 
de homepage van onze vereniging, waarvoor applaus. 

8. De voorzitter sluit de vergadering om 20.25 uur. 

Na de pauze werd om 20.45 uur gestart met de vertoning van de film "Boerenleven van toen". De door de 
Valkenburgers Frans van Loo en Jean Marx gemaakte film werd eind tachtiger jaren vastgelegd in de omgeving van 
Elsloo alwaar een boer nog op traditionele wijze, d.w.z. met behulp van zijn trekpaard, het land bewerkte en nadien 
de oogst binnen haalde. In de film zijn onder meer mensen te zien die zich bezig houden met oude ambachten, zoals 
het werken met de zeis, het binden en het op ruiters zetten van de oogst. Beelden van het werk van de boer worden 
heel mooi afgewisseld met beelden uit de Leeuw Bierbrouwerij en natuuropnamen uit de omgeving zoals o.a. 
rondom boerderij Erens te Houthem. 
Gedurende een periode van vier jaar heeft men de boer uit Elsloo zeer frequent gevolgd in zijn doen en laten en 
vervolgens alles vastgelegd op film. Gelukkig maar, want onlangs is de boer er mee opgehouden. 

Na afloop rond 22.15 uur volgde nog een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje. 

m.v.g. 
John Odekerken 
(secretaris) 


