
Notulen jaarvergadering 2019 

 

Definitieve verslag jaarvergadering 

Datum: dinsdag 12 februari 2019, 20.00 uur 

Locatie: ‘t Zaelke 
Aanwezigen 

• Bestuursleden: 
o Jos Wolbertus (voorzitter) 
o Geert op het Veld 
o John Raijer 
o Petra Geraads  
o Frans Maas (afgemeld) 
o Gé Jonkers 

Overige leden: Mevr. E. Boermans-Peters, Dhr. P. Boermans, Dhr. Henk Bongaerts, Mevr. Z. Bouwman-Gitmans, Dhr. 
Bart Breuer, Mevr. Kitty de Bruin-Flos, Dhr. Rob Clabbers, Dhr. en Mevr. H. van der Coelen, Mevr. M. Coppers-Huijs, 
Mevr. A. Cremers, Mevr. M. Cup-Ambaum, Mevr. Netty Derks-Mejan, Mevr. G. Dings-Driessen, Dhr. Marcel Dings, Dhr. 
en Mevr. H. Fleuren-Driessen, Mevr. J. Gruiters-Janssen, Dhr. en Mevr. S. van den Ham, Dhr. Frans Hoebens, Dhr. C. van 
Horck, Mevr. W. Huijs-Gommans, Dhr. Jan Janssen, Mevr. Laety Jonkers-Baarda, Mevr. H. Kerkhof-Wekking en dhr. Frans 
Groot Bruinderink, Mevr. Nellie Leenen-Holtman, Dhr. Dré Loosberg, Dhr. Meijboom, Dhr. H. Noten en dhr. D. Noten, 
Dhr. Jan Noten, Mevr. Paulette Noten, Dhr. Herman Peeters, Dhr. Jeu H.J. Quicken, Dhr. Arno en Mevr. Annemie Rayer, 
Mevr. M. Reitsma-Claessen, Dhr. H. Reumkens, Dhr. Piet en Mevr. Anneke Roos-Testroote, Dhr. Jo Sijbers, Mevr. L. 
Stoffels-Gomolka, Mevr. H. Testroote-Vaesen, Dhr. Michel Trepels, Mevr. Henriëtte Vercauteren-Hamans, Dhr. en Mevr. 
J. Willemsen, Dhr. Sjraar Wilms, Dhr. Wim Wolbertus 
 
Afmeldingen ontvangen van: Dhr. Wiel de Bruin, Dhr. Harrie en Mevr. Christie Bovendeerd-Holtman, Dhr. M. Coppers, 
Mevr. Hettie Houba, Dhr. Matthieu en Mevr. Regien Janssen, Mevr. Laety Jonkers-Baarda, Dhr. Piet en Mevr. Els Kessels-
Ehren, Mevr. N. Legveld-Cornet, Dhr. Frans en mevr. Thea Maas, Dhr. Jeu Peeters, Mevr. G. Vercoulen-Huijs. 
 

1. Opening  
Onze voorzitter Jos Wolbertus heet de 
aanwezigen welkom. Met 56 leden een erg 
goede opkomst. Jos bedankt de leden voor hun 
aanwezigheid, maar ook de 15 leden die zich 
netjes hebben afgemeld. Onder hen ook 
bestuurslid Frans Maas die in verband met een 
operatie er niet bij kan zijn.  
 
Jos blikt terug op een bijzonder jaar. Net als in 
2017 (toen Tegelen 200 jaar bij Nederland was), 
was 2018 een bijzonder druk jaar. Het 40-jarig 
jubileum heeft weer veel inzet gekost van 
vrijwilligers en bestuur.  
 
 

2. Mededelingen 
Jos bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet. Maar ook alle leden en bezoekers van onze exposities en van onze lezingen. 
Tenslotte, zonder onze leden zijn wij ook niets. Jos is blij dat steeds meer leden zich melden om zich in te zetten bij 
bepaalde projecten. Mensen die zich niet voor langere tijd willen binden maar graag een handje willen helpen bij een 
bepaalde expositie of presentie. Wij nemen die hulp dankbaar aan.  
 
In het bestuur is afgesproken om 2019 iets rustiger aan te doen. Het is de vraag of dat lukt. Gepland zijn twee exposities 
(Middenstand Tegelen en zorg) en onze gebruikelijke lezingen. En dan hebben we natuurlijk nog de inzet voor onze 
projecten: de klok, de grafsteen, de herinneringssteen van school en de eerste steen van het ziekenhuis. Verder zijn we 
nog betrokken bij het mozaïek van Martinushof en starten we dit jaar met rondleidingen in het Trappistenklooster. 
Hoezo rustig aan? Dat betekent dat ook we ook komend jaar weer volop beroep moeten doen op onze leden. 
Jos geeft aan dat hij alle hulp waardeert en iedereen daarvoor bedankt. In het bijzonder richt Jos een dankwoord aan 
onze secretaris John Raijer. Hij heeft afgelopen jaar gigantisch veel werk verricht en met een precisie en kunde die het 
bestuur uitermate waardeert. John krijgt een hartelijk applaus van de aanwezigen.  
 
 
 
Hoewel er slechts een kleine daling in het aantal leden is, hebben wij hierover toch zorgen. Veel van onze leden hebben 
een leeftijd bereikt waarbij het steeds moeilijker wordt om lezingen te bezoeken of reizen mee te maken. Voor de reizen 



wordt het dit jaar een belangrijk jaar. De deelname loopt al enkele jaren terug. Zelfs onze jubileumreis, voor de luttele 
prijs van € 25,- was niet volgeboekt. We kijken dit jaar of er genoeg animo is en of samenwerking met andere 
verenigingen mogelijk is.  
 
Onze archiefgroep kan nog enkele mensen gebruiken. Gelukkig blijven we veel materiaal krijgen, we hebben inmiddels 
voor onze spullen al vier boxen in de kelder van de Bongerdflat. Maar al deze spullen moeten worden geregistreerd en 
goed worden opgeborgen. En dan natuurlijk nog de vele documenten en foto’s. Voelt u zich geroepen, we horen het 
graag. 
 
Ook de locatie die wij nu nog gebruiken voor onze exposities (Kerkstraat 2A) brengt zorgen met zich mee. Tegelen.nl, 
de beheerder van de ruimte, heeft plannen om hier e.e.a. te veranderen. Of wij dan nog passen is de vraag. Ook het 
expositiemateriaal wordt mogelijk verwijderd.  
 
Jos geeft aan dat er nog veel te doen is. Als bestuur blijven we er bovenop zitten, maar zonder uw hulp lukt het ons niet. 
Jos roept de leden dan ook op om zich te melden om ons te helpen. Hoe, dat vullen we samen in. Uw wensen zijn onze 
uitdaging. 
 
Jos vraagt tot slot van dit agendapunt een moment stilte voor de zes overleden leden in 2018: Dhr. Tony Canoy, Dhr. 
Henk Ewalds, Mevr. Susan Genten, Dhr. Piet Janssen, Dhr. Gérard Roggen en Mevr. Tiny Trepels-Claessen. Tevens wordt 
stilgestaan bij het recente overlijden van Maria van Basten Batenburg op 28 januari jl. 
 

3. Notulen van de jaarvergadering van 19 februari 2018 
De notulen worden ongewijzgd vastgesteld. Jos bedankt de secretaris voor de verslaglegging.  
 
 

4. Jaarverslag 2018 van de secretaris  
Secretaris John Raijer geeft met een presentatie een toelichting op het jaarverslag. Het jaarverslag zelf was meegestuurd 
met de agenda. In het bijzonder gaat John in op de ledenmutaties (afname van 2 leden in 2018), de activiteiten die 
georganiseerd zijn, de projecten waar de Heem zich extra voor heeft ingezet én de werkzaamheden van de 
archiefgroepen. Met een aantal interessante lezingen, boeiende excursies en mooie exposities en presentaties voor 
leden en niet-leden hebben we ons goed 
op de kaart gezet. 
 
Met hulp van een aparte jubileum-
commissie zijn diverse extra activiteiten 
georganiseerd.  
 
Afgelopen jaar is ook veel tijd en energie 
gestoken in het verwerken van de 
bidprentjes in een register. Met 
bijzondere dank aan Jeu Peeters zijn alle 
bidprentjes nu verwerkt en bestaat dit 
register ondertussen uit bijna 10.000 
overledenen.  
 
 
 

5. Financieel overzicht 2018 en de begroting 2019  
Penningmeester Geert op het Veld geeft een toelichting op de inkomsten en uitgaven in 2018, het banksaldo op 31 
december 2018 en de begroting 2019. We hadden in 2018 een negatief saldo van € 844,-, waar in verband met het 
jubileumjaar € 4.449,- negatief begroot was. We houden voldoende middelen om niet tot een contributieverhoging te 
hoeven overgaan. De begroting van 2019 is € 700,- negatief.  
 
Chrit van Horck vraagt waarom er voor het uitbrengen van boeken over de metaalindustrie geen bedragen zijn begroot. 
Geert geeft aan dat er een bedrag is begroot voor de publicatie van één boek, maar dat dit er mogelijk ook meerdere 
kunnen worden. De focus ligt, in verband met het 75 jaar bevrijd zijn in 2020, op het publiceren van een boek over de 
bevrijding. Mochten andere publicaties ook gereed zijn, dan brengen we ze graag uit. Geert geeft verder aan dat we 
enkele teksten op de plank hebben liggen, maar dat daar nog tekstueel een goed lopend verhaal van gemaakt moet 
worden. Hiervoor zijn we nog op zoek naar een redacteur.  

  



6. Verslag kascommissie 
Door Frans Hoebens en Jo Sijbers zijn de financien gecontroleerd. Frans geeft aan dat de financiele administratie 
accuraat beheerd en verwerkt is: is alles is netjes en volledig bijgehouden. De kascommissie stelt voor het bestuur 
decharge te geven voor hun werkzaamheden. Met een applaus stemt de ledenvergadering hiermee in.  
 
Frans vraag aan het bestuur om de begrote kosten voor de restauratie van de klok duidelijker te maken, zodat het 
bestuur beter weet waar we aan toe zijn. Jos geeft aan dat we de kosten nauwlettend in de gaten houden en zoeken 
naar sponsors. 
 
Jo Sijbers treedt af als lid van de kascommissie. Hij heeft voor de ledenvergaderingen van 2018 en 2019 de kas 
gecontroleerd. Jos bedankt Jo voor zijn inzet. Herman Peeters stelt zich kandidaat voor de kascommissie in 2020. 
 
 

7. Bestuursverkiezing 
Reglementair aftredend zijn Geert op het Veld en John Raijer. Beiden stellen ze zich herkiesbaar. Ze worden beide met 
applaus voor de komende periode benoemd. 
 
Voor de vacature in het bestuur heeft het bestuur Netty Derks-Mejan benaderd. Zij heeft al een tijd als aspirant be-
stuurslid meegelopen en heeft de taak opgenomen om activiteiten te organiseren. Netty stelt zich voor. Voorheen 
maakte Netty deel uit van het bestuur van KVG en KBO. Netty wordt met applaus gekozen. Jos bedankt Netty voor haar 
kandidaatstellen en heeft volle vertrouwen in een goede samenwerking. Netty neemt plaats achter de bestuurstafel. 
 
 

8. Voorlopig programma 2019 
Het voorlopig programma van 2019 ziet er als volgt uit:  

• Donderdag 7 maart 2019 - Lezing: Jan Klerken over de beugelsport en beugelen. 

• Dinsdag 9 april 2019 - Herken je Oma en Opa. 

• Zaterdag 18 mei 2019 - Halve dagreis: stadswandeling Venlo. 

• Donderdag 20 juni 2019 – Lezing Wiel Schins opgravingen Dubois 

• Zaterdag 29 juni 2019 - Halfjaarafsluiting. 

• Dinsdag 8 oktober 2019 - Lezing i.s.m. KVG Tegelen over ‘Een enkeltje Venray’ door Harry Frencken.  

• Donderdag 19 september 2019 - Hele dagreis/excursie per bus. 

• Donderdag 7 november 2019 – Lezing i.s.m. KVG Tegelen over vastelaovend door Sander Mattheijssen 

• Dinsdag 10 december 2019 - Jaarafsluiting. 
 
 

9. Gelegenheid tot het stellen van vragen 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen. Jos bedankt de leden voor hun aanwezigheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelen Quiz 
Na de jaarvergadering verzorgde Jos een quiz 
met vragen over de historie van Tegelen. In 
totaal waren 120 punten te scoren.  
 
De uitslag was als volgt:  

1. Chrit van Horck, 80 punten 
2. Marcel Dings en Gé Jonkers, beide 75 

punten. 
De winnaars werden verblijd met een flesje wijn. 

 


