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secretariaat: Onderstestraat 32 
6301 KB Valkenburg a/d Geul 

JAARVERSLAG 1993 HEEMKUNDEVERENIGING HOUTHEM ST.GERLACH 

De eerste algemene ledenvergadering werd gehouden op 13 april 1993 in 
'otel 'Vue des Montagnes' te Geulhem om 20.00 uur. 

Van het totale ledenbestand van 58 personen hebben zich 10 leden afgemeld 
en waren 34 leden aanwezig. 

1. De 'voorzitter' Jos Lodewick opent de vergadering en heet 
iedereen van harte welkom. 

2. M.b.t. de statuten worden door de vergadering geen aan- of 
opmerkingen gemaakt. Dit houdt in dat de statuten door de notaris 
bekrachtigd kunnen worden. Daarna kan de vereniging zich laten 
inschrijven bij de Kamer van Koophandel. 

3. De kandidaatstelling van J.Lodewick als voorzitter wordt door de 
vergadering bevestigd, zodat hij bij deze rechtstreeks tot 
voorzitter is benoemd. 

4. Door de vergadering wordt besloten om voorlopig met 6 bestuursleden 
te starten en eventueel in de loop van het jaar het bestuur uit te 
breiden met personen die bereid zijn om een bepaalde werkgroep te 
leiden, met dien verstande dat het totaal aantal bestuursleden het 
aantal van 9 niet zal overschrijden. 

5. Het voorlopige bestuur (zoals hierna genoemd) wordt door de 
vergadering eveneens definitief benoemd. 
Het bestuur bestaat derhalve uit de volgende personen of 
functionarissen: J.Lodewick 	- voorzitter 

J.Odekerken - secretaris 
P.Odekerken - penningmeester 
A.Heijnens 	- archivaris 
J.Keulers 	- bestuurslid 
G.de Heus 	- bestuurslid 

6. Als kascontrole-commissie hebben zich de volgende leden 
opgegeven: L.Odekerken, H.Beckers, G.Sleypen(reserve). 



M.b.t. de voorgenomen aktiepunten, zoals de verzamelgroep en het 
verenigingsblad, wordt een en ander nog nader toegelicht. 
A.Heijnens houdt m.b.t. de te starten verzamelgroep een heel betoog 
over wat er allemaal verzameld kan worden. Tot de te verzamelen 
stukken behoren o.a. foto's, bidprentjes, overlijdensannonces, 
krante-artikelen en andere publicaties over Houthem, verenigings-
gegevens, gebruiksvoorwerpen zoals vaandels, bekers, zegels, 
stempels, etc. 
Voorwaarde voor het goed functioneren van een werkgroep is, dat er 
archiefruimte is waar de medewerkers e.e.a. kunnen verzamelen en 
ordenen. 
J.Lodewick geeft vervolgens een toelichting op de intentie om met 
een verenigingsblad te starten. Hierbij spelen de volgende vraag-
stukken een belangrijke rol: 

- continuïteit m.b.t. materiaal en schrijvers 
- vormgeving en uitvoering 
- de verschijningsfrequentie (tweemaal per jaar ?) 
- de oplage d.w.z. alleen voor de leden of 
middels publicaties in het Parochieblad waardoor ook 
niet-leden bereikt worden ? 

Al deze vragen dienen uiteraard niet op de vergadering opgelost te 
worden, maar zullen er hopenlijk wel toe bijdragen dat menigeen er 
toch eens over zal nadenken. 

8. Tijdens de rondvraag blijkt dat Dhr. Sluysmans per abuis niet als 
lid is genoteerd en als zodanig derhalve ook geen formele 
uitnodiging voor deze vergadering heeft ontvangen. E.e.a. zal door 
de secretaris en de penningmeester worden recht getrokken. 
A.Heijnens merkt op dat Broekhem ook onder het aandachtsveld van 
onze vereniging valt, maar dat er helaas tot nu toe weinig leden uit 
Broekhem genoteerd staan. Het houden van een van de volgende 
vergaderingen in het Broekhemse, zou wellicht menigeen uit deze 
streek kunnen bewegen om alsnog lid te worden. Deze mogelijkheid zal 
t.z.t. zeker benut worden. 
Dhr.Wehrens, die zich tijdens de vergadering als lid heeft opgegeven 
merkt op, dat hij over een aardige publicatie beschikt over het 
onderwerp "waranda's". Hij is bereid deze informatie ter publicatie 
aan de vereniging af te staan. 
Onze vers benoemde penningmeester Dhr.P.Odekerken maakt de vergade-
ring erop attent dat nog 7 leden hun contributie verschuldigd zijn. 

De voorzitter sluit de vergadering met de mededeling dat door 
geïnteresseerden deelgenomen kan worden aan de rondleiding door 
bepaalde, minder toegankelijke, delen van het Geulhemse grotten-
stelsel. Onder leiding van ons lid Frans Bergsteijn wordt vervolgens 
een zeer interessante wandeling gemaakt door de 'Koepelgrot', 
'Studentengrot' en andere bezienswaardige plaatsen. 
Het geheel wordt door veel leden en ook niet-leden als zeer boeiend 
ervaren. 

Om ca. 22.00 uur wordt de bijeenkomst dan ook officieel afgerond met 
het overhandigen van een fles wijn aan de gids. 


