AGENDA 69e JAARVERGADERING op 22 maart 2022
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening door de voorzitter
Mededelingen
Notulen jaarvergadering 19 oktober 2021 (zie de bijlage)
Jaarverslag secretaris
Verslag opleidingsactiviteiten
Verslag financiële commissie
Jaarverslag penningmeester
Benoeming leden financiële commissie
Bestuursverkiezing*
Rondvraag
Sluiting

Toelichting op punt 9 van de agenda:
Periodiek aftredend zijn Lianne Jacobs en Jack Sarneel. Beiden hebben te kennen gegeven zich
herkiesbaar te stellen. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen als bestuurslid.
Eventuele tegenkandidaten dienen zich, ondersteund door ten minste vijf stemgerechtigde leden,
schriftelijk te melden bij het secretariaat vóór 15 maart aanstaande.

VERSLAG JAARVERGADERING LAC-Zuid d.d. 19 oktober 2021
Plaats : Kasteel Vaeshartelt te Maastricht
Aanwezig: volgens presentielijst 36 personen
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een korte toespraak en heet iedereen welkom.
Een speciaal woord van welkom aan onze voor onze ereleden Corrie Terlingen en Wim
Capel. Hierna wordt 1 minuut stilte gehouden voor allen die ons afgelopen tijd zijn
ontvallen met een bijzonder woord voor ons overleden erelid Mart Beckers.

2.

Mededelingen
Afmeldingen ontvangen van onze erevoorzitter Wiel Stevens en van ons erelid Giel
Bastings. Lid van de kascommissie Roger Quaden is eveneens verhinderd.

3.

Notulen Jaarvergadering 10-03-2020
Deze notulen worden door de vergadering vastgesteld.

4.

Jaarverslag secretaris
Dit verslag wordt verzorgd door de secretaris. De secretaris stelt de vergadering voor
de naam van de kascommissie voortaan te wijzigen in: financiële commissie. De
vergadering is hiermee akkoord. Er zijn verder geen vragen vanuit de vergadering.

5.

Verslag opleidingsactiviteiten
Secretaris doet verslag aan de vergadering verslag van de opleidingsactiviteiten.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen van de vergadering.

6.

Verslag financiële commissie
In deze commissie zijn benoemd Roger Quaden en Vera Gommans
Beiden hebben de stukken bij de penningmeester gecontroleerd en akkoord bevonden.
Vera Gommans doet, bij afwezigheid van Roger Quaden, verslag aan de vergadering
en stelt voor om het bestuur décharge te verlenen. De vergadering is hiermee akkoord.

7.

Jaarverslag penningmeester:
Jack Sarneel neemt het financiële verslag voor zijn rekening. Hij geeft een toelichting
aan de vergadering op de cijfers van het jaar 2020 en de begroting 2021.
Er zijn, buiten een kleine typefout in de balans, geen vragen over dit verslag.

8.

Benoeming financiële commissie
Roger Quaden heeft twee jaar gefunctioneerd in deze commissie en wordt door de
voorzitter bedankt voor zijn werkzaamheden. Een attentie wordt aan hem bezorgd.
Vera Gommans blijft lid van deze commissie, toegevoegd wordt Scarlett Schumacher.
De vergadering is akkoord.

-1-

9.

Bestuursverkiezing
Periodiek aftredend zijn de heren Cadier en Habets. Beiden hebben te kennen gegeven
zich herkiesbaar te stellen.
Voor de herbenoeming van beiden zijn geen tegenkandidaten gesteld door de leden
zodat zij zijn herbenoemd als bestuurslid.
Vicevoorzitter Kim stelt voor om Ralph Cadier te herbenoemen als voorzitter van LAC
Zuid. De vergadering gaat met een applaus akkoord met deze benoeming.

11.

Rondvraag
Vanuit de vergadering komt de vraag of wij in 2023, LAC Zuid bestaat dan 70 jaar,
aandacht willen besteden aan dit jubileum.
De vergadering is van mening dat wij dit niet onopgemerkt voorbij moeten laten gaan.
Bestuur gaat dit verder oppakken en komt hierop terug.
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder
dankzegging voor eenieders belangstelling.

Maastricht, 19 oktober 2021
L.M.C. Habets, secretaris
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