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Afgemeld:
Mevr. van Nierop
De heer H. Ermans
De heer M. Dols
De heer M. Ermans
De heer B. Poiesz
Mevr. M. Schwartz
Dhr en mevr. Janssen
Dhr en mevr. Rooding
Mevr. J. Tierney
Mevr. M. van Luxemborg
Mevr. S. Hilkens-Schrijen

Dhr en mevr. Wetzeler
Dhr. J. Bongers
Dhr. J. Hamers
Dhr. en mevr. van Eijs
Mevr. Hunnekens-de Kok
Mevr. M. Schurgers
Dhr. R. Schaeken
Mevr. L. Geerts
Dhr. J. Neilen
Mevr. M. Meeuvis
Mevr. Kreukels

Aanwezig: ca. 90 leden en de bestuursleden Frank Keysers, Peter Vossen, Marijke
Geilen, Jacques Meeuvis, Léon van Binsbergen, René Lauwers, Fons Morel en
Pascalle Peters
Opening en inleiding door Frank Keysers, voorzitter
De voorzitter heet iedereen welkom en is verheugd over de grote opkomst omdat
deze belangstelling aantoont dat de vereniging leeft onder haar leden.
Omdat per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in
werking treedt vraagt hij de aanwezigen toestemming om foto’s te mogen maken.
Hij vraagt een minuut stilte om de leden die ons afgelopen periode ontvallen zijn te
gedenken, te weten:
Dhr. J. van Nunen
Dhr. F.J.M. van Acker
Dhr. P.P. Stassen
Dhr. Jongstra
Dhr. Wim van Ratingen
Zr. Materna Wehrens (2018)
De leden hebben de notulen van de algemene ledenvergadering van 4 april 2017
ontvangen. Hierop komen geen reacties van de aanwezige leden en daarmee zijn de
notulen goedgekeurd.
De leden hebben eveneens de notulen ontvangen van de extra ledenvergadering van
14 december 2017.
Omdat ook hierop geen reacties komen worden ook deze notulen goedgekeurd.

Mededelingen door de voorzitter
Bestuurswisseling
Theo Jöris heeft in het afgelopen jaar afscheid genomen als lid van het bestuur. De
voorzitter memoreert de verdiensten van Theo voor de vereniging en dankt hem
nogmaals hiervoor.
Pascalle Peters is tijdens de bijzondere ledenvergadering van 14 december gekozen
als nieuw bestuurslid. Ze draait alweer een kwartaal mee en heeft aangegeven dat ze
zich thuis voelt in het bestuur en deze taak haar goed bevalt.
De website
De nieuwe website is sinds december 2017 operationeel maar is nog (lang) niet af. Er
wordt nog aan gewerkt.
De voorzitter vermeldt nogmaals het adres: www.verenigingsittardsverleden.nl
HIS2018
De werkgroep HIS2018 is druk bezig met verwerven van de benodigde financiën via
subsidies en sponsoren. Hierbij krijgt men medewerking van gemeente en provincie.
Tjeu de Heus zal dankzij zijn kennis van de digitale techniek medewerking verlenen
aan de realisatie van deze digitale geschiedschrijving.
De penningmeester zal de aanwezige leden tijdens de presentatie van de begroting
goedkeuring vragen voor een aanvullende garantiesubsidie van € 5.000,00.
Tijdens dit herdenkingsjaar zijn en worden er door diverse partijen vele activiteiten
georganiseerd in het teken van 775 jaar stadsrechten.
Zondag 22 april is er een plechtige mis in de Grote Kerk die opgeluisterd wordt door
het Petruskoor.
Het Centrum Management presenteert oude foto’s in de etalages. Veel foto’s zijn
afkomstig uit De Domijnen en de beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed.
Ook op Koningsdag staat een aantal activiteiten in het teken van HIS2018
Er is veelvuldig overleg tussen de werkgroep HIS2018 en de organiserende partijen.
Jaarverslag over 2017
Secretaris Marijke Geilen leest het jaarverslag voor. Er zijn geen opmerking en
daarmee wordt het verslag goedgekeurd.
Bijzonder woord van dank aan alle vrijwilligers en de beheerder van Oos Zittesj Hoes,
Hub Beuten en zijn team
Financieel verslag door Jacques Meeuvis, penningmeester.
De penningmeester doet op een heldere en overzichtelijke wijze verslag van de
stand van zake t.a.v. de financiën in 2017. Inkomsten komen onder meer uit de
contributie van de leden en uit de Sittard-lezingen.
Het jaar 2017 eindigde met een negatief saldo van € 1.074,00. Dit is inclusief de
projecten Geheime Tuinen en Historische Impuls Sittard 2018.

Dit tekort is in hoofdzaak veroorzaakt door de kosten van de uitgave van het boekje
over Klooster Agnetenberg, verminderd met een positief jaarsaldo van het project
Geheime Tuinen als gevolg van de afrekening van de provinciale subsidie.
Het project Geheime Tuinen is per 31 december 2017 afgesloten. De
penningmeester geeft een totaaloverzicht van de in- en uitgaven van dit project over
de jaren 2013-2017. Hieruit blijkt dat het project is afgesloten met een positief saldo
van € 1.392,00. Bovendien hoeft geen gebruik te worden gemaakt van een eerder
door de Vereniging Sittards Verleden toegezegd garantiesubsidie van € 4.500,00.
Per 31 december 2017 bedroeg het nadelig saldo van het HIS-project € 1.290,00. Dit
bedrag wordt ineens afgeschreven uit de opbrengst van de eerder ontvangen Pater
Sangersprijs ten bedrage van € 1.150,00.
De penningmeester verzekert de aanwezigen dat de vereniging er financieel goed
voorstaat. Het banksaldo bedroeg eind 2017 € 42.962,43.
De voorzitter bedankt de penningmeester en nodigt de kascommissie, bestaande uit
de heer Ad Jansen en de heer Niek Wollfs, uit verslag uit te brengen.
Verslag kascommissie
Namens de kascommissie brengt de heer Wollfs verslag uit. De kascontrole heeft
plaats gevonden op 4 april 2018 ten huize van de penningmeester. De leden van de
kascommissie hadden tijdig de benodigde stukken ontvangen. De reguliere
inkomsten en uitgaven waren duidelijk gescheiden van de inkomsten en uitgaven
t.b.v. de projecten. Daarnaast heeft men ook de kas gecontroleerd van diverse
werkgroepen en ook die werden in orde bevonden.
Men is van mening dat de penningmeester zich uitstekend heeft gekweten van zijn
taak.
De kascommissie heeft geconstateerd dat er een lijst aanwezig was van de activa,
zoals geadviseerd door de kascommissie van 2016 maar adviseert om deze lijst te
actualiseren en alleen belangrijke zaken te inventariseren. Er kan een overzicht
gemaakt worden waarop vermeld staat: datum aanschaf, doel en beheer.
De kascommissie vraagt de ledenvergadering om de penningmeester en het bestuur
van VSV te dechargeren. De ledenvergadering gaat akkoord.
De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie. De heer Ad Janssen treedt terug. De
heer Niek Wollfs blijft aan en de heer Jos Coolen meldt zich aan als nieuw lid van de
kascommissie.
De penningmeester deelt mee dat het advies met betrekking tot de lijst van activa
reeds overgenomen is door het bestuur. Hij bedankt de heer Van de Worp voor het
beheer van de kleine kas.
Begroting 2017
De begroting voor 2018 is gebaseerd op de uitgaven in 2017.
Er is een bedrag gereserveerd voor de heruitgave van het boekje “Geheime Tuinen”.
Wat betreft het project HIS2018 is men voorzichtig optimistisch.

De penningmeester vraagt de aanwezige leden toestemming om de eerder voor
HIS2018 toegezegde garantiesubsidie van € 5.000,00 te verhogen naar € 10.000,00.
De leden gaan akkoord met deze verhoging.
Bestuurssamenstelling
Aftredend is: voorzitter Frank Keysers. Hij stelt zich opnieuw verkiesbaar. Er zijn geen
tegenkandidaten en hij is daarmee herkozen.
Rondvraag
De heer Jos Engelen vraagt zich af hoe men in de toekomst met de AVG-regels moet
omgaan. Of er bij lezingen nog afbeeldingen van personen gebruikt mogen worden.
Lezingen worden echter gegeven in een besloten kring.
Hij vraagt zich ook af wat VSV verstaat onder “het woonverleden” zoals in het
verleden door Theo Oberdorf geformuleerd werd. Als dit een heldere doelstelling is
kunnen inleiders daarmee nu al rekening houden bij hun presentaties zodat AEZEL
straks deze input kan gebruiken.
Zou z.i. simpel opgezet kunnen worden door een lijstje daarvan te maken b.v.
kadasterdata, perceel, naam, stadsgezichten, publicaties, privé-archieven, gevelreclame, advertenties, burgerlijke stand, bouwtekeningen, krantenberichten,
interviews en mondelinge input.
De heer Ph. Schaeken geeft VSV een compliment over het tijdschrift en vindt vooral
de verhalen uit de interviews interessant omdat deze nog vaak onbekende
informatie oplevert.
Sluiting jaarvergadering
De voorzitter sluit de jaarvergadering en nodigt de aanwezigen uit voor koffie en
vlaai.
Na de pauze volgde er een korte inleiding door de heer Cor Baltis op de film die werd
gemaakt voor de reünie van Trevianum op 17 maart. Daarna werd deze film
vertoond.
De drie vertellers presenteerden hun nieuwe uitgave en lazen voor uit dit boek
waarna het boek tegen gereduceerde prijs te koop was voor de aanwezigen.

