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Verslag van de 23e Algemene Ledenvergadering
5 april 2016
De algemene ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 5 april 2016 om 19.30 uur in
dorpscentrum De Holle Eik in Houthem.
1.
Voorzitter Jos Lodewick opent de vergadering met het gebruikelijke welkomstwoord. Daarna
vraagt de voorzitter een ogenblik stilte om de in het verenigingsjaar 2015 overleden leden te
herdenken, te weten pater Th. (Thei) Hustin, de heer J.Th.H. (Théo) Coonen, mevrouw
M.H.R. (Rosalie) Lodewick-Curfs, mevrouw M.G.E. (Miet) Essenhuis-Geuskens, mevrouw
J.E.(Johanna Elisabeth) Niessen, de heer H.J.H. (Sjef) Ackermans, mevrouw H.M.T. (Lenie)
Crutzen-Zurstrassen, de heer P.W.G. (Piet) Boreas, de heer H.J.J.G. (Harry) Bergsteijn,
mevrouw G.L.M. (Mia) Ronckers-Heijnens, mevrouw H. (Lenie) Lataster-Lahaije en de heer
J.M. (Giel) Bemelmans.
De voorzitter memoreert vervolgens in grote lijnen de activiteiten van het jaar 2015, deze zijn
uiteraard in de verenigingskroniek opgenomen.
Ook stipt de voorzitter het 25 jarig jubileum aan. Dit vindt weliswaar pas in 2018 plaats, maar
hij roept de vergadering nu al op na te denken over eventueel te organiseren activiteiten in het
jubileumjaar.
2.
Uit de vergadering komen geen op- of aanmerkingen op het verslag van de algemene
ledenvergadering van het jaar 2015 en eveneens niet op het jaarverslag (verenigingskroniek)
2015. Beide verslagen worden met een instemmend applaus van de vergadering vastgesteld
en wordt het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid.
De voorzitter spreekt nog een woord van dank uit richting secretaris Harry Becker.
3.
Penningmeester Mathieu Laheij geeft toelichting op de gepresenteerde cijfers in het financieel
jaarverslag 2015. De heer Giel Franssen vraagt of de betaalde vrijwilligersvergoeding van 2 x
€ 1.500 ook weer is teruggestort in de kas van de vereniging. De penningmeester kan dit
volmondig beamen. De volgende vraag van Giel Franssen is of de contributie wordt
verhoogd? Antwoord van de penningmeester: Nee, er is een inhaalslag gepleegd op het gebied
van de contributie, er waren nogal wat leden met een contributieachterstand.
Namens de kascontrolecommissie doet de heer Johan Ondrejka verslag van de bevindingen
van deze kascontrole. Hij deelt mede dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd en dat
alle gecontroleerde posten juist waren geboekt. De heer Ondrejka vraagt de vergadering om
de penningmeester decharge te verlenen. Dit wordt met een instemmend applaus verleend.
Uit de vergadering komen verder géén vragen of opmerkingen meer over het financieel
verslag. Ook nu spreekt de voorzitter weer een woord van dank uit richting penningmeester
Mathieu Laheij.
De nieuwe kascontrolecommissie wordt gevormd door mevrouw Kreusch-Caelen en de heer
Bert Martens. De heer Ruud Drukker heeft zich als reserve lid aangemeld.
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4.
De heren Ger Sleijpen en Rinus Suijkerbuijk hebben zich voor een nieuwe periode van drie
jaren herkiesbaar gesteld. De heren worden met een instemmend applaus van de vergadering
herkozen.
5.
De geplande activiteiten worden voor kennisgeving aangenomen.
6.
Bij de rondvraag merkt de heer Ger Jongen op dat de parkeerplaats bij dorpscentrum De Holle
Eik in slechte staat verkeert en vraagt de heemkundevereniging hierover contact op te nemen
met de gemeente Valkenburg aan de Geul.
Mevrouw Marij Franssen-Frijns deelt mede dat zij de dag vóór de vergadering hierover al
telefonisch contact heeft gehad met de gemeente.
Voorzitter Jos Lodewick sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar inbreng.
Na een korte pauze houdt de heer Maurice Stevens, lid van de onze vereniging, een
interessante presentatie met als thema: Kadastrale registers bij onderzoek naar huizen,
percelen en eigenaren. De presentatie van Maurice is als volgt opgebouwd: Hoe het allemaal
begon, het grote geheel, doel, onderzoek naar eigenaren, de legger, OAT’s (Oorspronkelijke
Aanwijzende Tafels) en Kadastrale registers en de transcriptie. De presentatie wordt aan de
hand van een aantal voorbeelden uit Broekhem en Houthem toegelicht.
Harry G.M. Becker
secretaris
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