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Secretariaat: Aan de Dijk 152; 6049 CK Herten 
Tel.: (0475)-58 49 25 
E-Mail: secretaris@kvg-roermond.nl 
www.kvg-roermond.nl 
 

  

Notulen Algemene Ledenvergadering KVG-Roermond 21-10-2021 
 
Plaats: Het Paradies Roermond 
Aanwezig: 36 leden 
Afwezig: 16 leden met kennisgeving 
Notulist: Willemien Dirkx 
Aanvang: 14.00u. 

 
1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter opent de jaarlijkse algemene ledenvergadering en heet 
iedereen van harte welkom. Zij steekt traditiegetrouw de kaars aan met de 
woorden dat het onze vereniging goed mag gaan. 
Zij vermeldt de namen van de leden die met kennisgeving vandaag niet 
aanwezig kunnen zijn. 
Het bestuur heeft een mail ontvangen van Leny Kuperus. Zij meldt zich af 
voor de vergadering. Zij bedankt het bestuur voor de grote inzet van het 
afgelopen jaar. 

 
Daarna geeft de voorzitter een kort overzicht van het afgelopen jaar. 
Er zijn dit jaar maar een beperkt aantal activiteiten mogelijk geweest 
vanwege de coronapandemie. Naast al het persoonlijke leed, dat ook leden 
van onze vereniging heeft getroffen, is voor het 2e jaar een groot gedeelte 
van het programma geannuleerd. Het gedeelte dat wel is doorgegaan tot half 
december was met de nodige beperkingen. Om het contact met de leden te 
behouden is er maandelijks een convocaat uitgegeven.  
In de maand augustus van dit jaar hebben alle leden het nieuwe jaarboekje 
2021-2022 ontvangen met weer een volledig programma. Hopelijk kan het dit 
gildejaar ten uitvoer worden gebracht. 
 
Het nieuwe gildejaar is hoopvol gestart. Op dit moment zijn er weer 
activiteiten mogelijk die erg goed bezocht zijn. Er was een grote deelname bij 
de openingsbijeenkomst, het septemberreisje en de film. Voor een aantal 
activiteiten is een coronatoegangsbewijs vereist. Dit gold en geldt voor het 
septemberreisje, de openingsdag, de excursies en de film. Voor de andere 
activiteiten geldt een beperkte zaalbezetting.  
De coronamaatregelingen zullen voorlopig nog van kracht blijven en 
regelmatig worden aangepast conform de richtlijnen van de overheid. Het 
bestuur zal daar naar handelen. De leden worden hierover via het 
maandelijkse convocaat en via de website geïnformeerd.  
Afgelopen gildejaar is het ledenaantal teruggelopen en telde eind augustus 
2021 406 leden. Inmiddels telt onze vereniging 410 leden. 
 
De voorzitter bedankt Annie Heussen voor haar grote inzet gedurende 30 
jaar voor het KVG. Zij bezorgde 30 jaar de maandelijkse convocaten bij 
leden. Ook heeft zij 8 jaar het ziekenbezoek verzorgd. Annie heeft 
aangegeven hiermee te willen stoppen. Zij krijgt een envelop met inhoud 
aangeboden. Annie blijft nog wel aanspreekpersoon van de fietsclub. 
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2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 6 oktober 2020 
De secretaris leest het verslag voor, waarna  goedkeuring volgt door de leden en 
ondertekening door voorzitter en secretaris. 
De voorzitter bedankt de secretaris. 
 

3. Samenvatting jaarverslag 2020-2021 
De secretaris geeft een korte samenvatting van het verslag. 
Het jaarverslag ligt ter inzage en kan eventueel worden meegenomen tegen betaling 
van € 1,-.  
Er zijn geen op- / aanmerkingen of toevoegingen op het jaarverslag. 
De voorzitter bedankt de secretaris. 

 
4. Financieel jaarverslag 

De penningmeester presenteert het financieel jaarverslag. Door de lockdown is er 
een positief saldo.  
Het verslag ligt ter inzage. Er zijn geen vragen n.a.v. het verslag. 
De voorzitter bedankt de penningmeester. 

 
5. Verslag kascontrolecommissie 

Mevrouw Rini Heck en mevrouw Babs Fakkert hebben in augustus de kas 
gecontroleerd bij de penningmeester Loes Schouten en Annie Mooren. Er zijn geen 
onregelmatigheden vastgesteld.  
Aan de penningmeester wordt decharge verleend.  
Kascontrolecommissie 2021-2022 zijn mevrouw Babs Fakkert en mevrouw Annie 
Heussen. Er biedt zich niemand aan als reservelid. 

 
6. Begroting 2021-2022 

De penningmeester presenteert de begroting voor 2021-2022. 
Er zijn geen vragen of bezwaren. De begroting wordt goedgekeurd. 
Het bestuur stelt de vergadering voor de contributie voor 2022-2023 te handhaven 
op € 25,- per jaar. Ondanks een beperkt aantal activiteiten worden er wel kosten 
gemaakt: 
- drukkosten: jaarboekje, maandelijkse convocaten 
- vaste kosten: huur zalen, verzekering, Kamer van Koophandel, bankkosten,   
  website 
- presentatoren van lezingen en van enkele cursussen die gegeven zijn 
- presentje en kaart met Kerstmis en voorjaar 
- sinds 2010 is er geen contributieverhoging meer geweest 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel; de contributie 2022-2023 wordt 
vastgesteld op € 25,- 

 
7. Website 

Deze wordt door Els Prins verzorgd samen met de dames Zus Smeets en Riet van 
Herten.  
In het convocaat wordt regelmatig verwezen naar de website voor de actuele 
situatie.  
Beide dames worden bedankt voor hun zorg om de website up-to-date te houden. 

 
8. Aftredend maar herkiesbaar: mevrouw Loes Schouten, penningmeester 

Loes voert al 8 jaar met grote inzet en nauwkeurigheid het financiële beheer van de 
vereniging. Zij stelt zich opnieuw beschikbaar om het penningmeesterschap op zich 
te nemen. Met schriftelijke stemming wordt Loes Schouten met 36 stemmen 
wederom gekozen als penningmeester voor de volgende 4 jaar. 
 
Aspirant bestuursleden:  
José Brouns ziet af van een bestuursfunctie. 
Marjo Aarts wil ook dit gildejaar nog deelnemen als aspirant bestuurslid. Door de 
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coronabeperkingen heeft zij zich onvoldoende kunnen oriënteren op activiteiten 
waar ze iets in wil betekenen. 
 

9. Mededelingen 
- De secretaris vraagt of de leden haar zoveel mogelijk willen benaderen via de mail. 
Zij is niet altijd bereikbaar via de telefoon. Het aanmelden voor een lezing bij de 
secretaris zal zolang we te maken hebben met een beperkte zaalbezetting van 
kracht blijven. 

 - Anke wil als organisator van de excursies bij de aanwezige leden inventariseren 
wat zij bereid zijn te betalen voor een excursie. Bus excursies zijn veelal duur. Dit 
stuit niet op bezwaren bij de meeste aanwezige leden. 
Anke geeft ook aan dat er dit jaar verschillende workshops worden aangeboden die 
niet zo duur zijn: speculaas bakken, parels knopen.  

 - Een speciaal aanbod aan de leden is de voorstelling van ‘het muziektheater 
Cuypers’ in de Oranjerie op 13 maart 2022. 

 
10. Rondvraag 

- het jaarverslag kan digitaal aangevraagd worden bij de secretaris. Het jaarverslag 
wordt vanaf volgend jaar op de website geplaatst. 
- de lezingen worden zoveel mogelijk verspreid over de week. Het bestuur is echter 
afhankelijk van de beschikbaarheid van de zalen. Hierdoor kan het voorkomen dat 
lezingen vaker op dezelfde dag van de week gegeven worden. 

 
11. Sluiting 

De voorzitter sluit om 15.00u. de vergadering en blaast de kaars uit. Zij bedankt de 
aanwezige leden voor hun aanwezigheid en inbreng. 
 
 


