
Verslag de Jaarvergadering 2019 (Algemene Ledenvergadering), gehouden op 
dinsdag 2 april 2019 van 20:00 tot 22:00 uur in het MFC de Engelbewaarder, 
Tiendvrij 18, Baarlo. 
 
Agenda: 
1. Opening 
2. Aan- en afwezigen: 

Aanwezig: 
Herman van Megen, Twan Beurskens, Ton van Daelen, Ben Peeters, Sjaan Vaessen, Hub 
Hendriks, Jo Gijpmans, Jac Gerards, Josef Keunen, Ton Grubben,   

  Afwezig met bericht van verhindering: 
Piet Schinck, Henk Nijssen, Hay Hoeben, Frans Kesselmans, Will Holtackers, Jan Wijnhoven, 
Godelieve van Gemen, Hay Nellissen. 

3. Jaarverslag 2018 
Verslag over de activiteiten (inclusief de werkzaamheden in het archief en 
documentatiecentrum het Borchthome) en het gevoerde beleid in het afgelopen jaar door de 
(beoogd) secretaris.  
De volgende wijzigingen/aanpassingen worden voorgesteld: 

De eindejaar bijeenkomst van de vrijwilligers van PeelenMaasnet vond plaats in 
Gemeenschapshuis In Kepèl in Panningen. 
De HWG speelt neemt ook deel aan het toezicht in het streekmuseum. 
Het verslag over de werkzaamheden in het Borchthome van Ton Grubben zal de 
secretaris aan de leden rondsturen. 

Het Jaarverslag 2018 wordt voorts vastgesteld en zal op de website worden gepubliceerd. 
4. Jaarstukken 

Verslag over het financiële beleid over het afgelopen jaar en de financiële voornemens voor 
het lopende boekjaar door de penningmeester. 
a. Jaarrekening 2018 

Alles loopt redelijk recht toe recht aan. Door het niet doorgaan van de uitgave van de 
Sprokkeling loopt de rekening V & W redelijk glad (in plaats van de gebruikelijke 
positieve saldo’s van de afgelopen jaren). 

b. Verslag van de kascommissie (Hub. Hendriks en Jac Gerards) en voorstel tot 
dechargeverlening aan de penningmeester. 
De kascommissie heeft in het Borchthome met de penningmeester de bescheiden 
gecontroleerd. Alles ziet er keurig verzorgd uit. Kascommissie kan zich verenigen met de 
gepresenteerde cijfers. 
De commissie stelt voor om de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering 
geeft middels applaus aan, daarmee in te stemmen. 

c. Begroting 2019 
In de begroting is opgenomen de netto raming van het resultaat van de verkoop van de 
boeken. Verkoop van boeken (en het betalen van BTW op de inkoop daarvan) heeft 
gevolgen voor de lasten van bijvoorbeeld huur (een deel van de BTW daarover kan dan in 
mindering worden gebracht). 
Voorzien is een investering in computerapparatuur. We zouden graag een eigen netwerk 
willen hebben.  
Op voorstel van de vergadering neemt het bestuur het voorstel over om de contributie te 
verhogen naar € 20,- per jaar. Daarmee wordt door de vergadering, met applaus, 
ingestemd. 

d. Samenstelling Kascommissie 
De Kascommissie bestaat uit de heren Jac Gerards en Hub. Hendriks. Hub Hendriks is 
aftredend. Naast Jac Gerards moet een nieuwe lid van de Kascommissie worden 
benoemd. 



De voorzitter dankt Hub. Hendriks hartelijk voor de door hem geleverde inspanning 
in de kascommissie de afgelopen jaren. 
De voorzitter stel de vervulling van de thans ontstane vacature aan de orde. 
Ton Grubben meldt zich als kandidaat; de vergadering stemt daarmee van harte in en 
benoemt Ton Grubben graag tot lid van de kascommissie. 

5. Bestuurssamenstelling 
a. In het afgelopen jaar is het bestuur erin geslaagd een kandidaat te vinden voor de 

vacature van secretaris. De vergadering wordt voorgesteld om Ton van Daelen als 
secretaris te benoemen. 
De vergadering stemt met applaus in met het voorstel van het bestuur. 

b. Rooster van aftreden 
Het Rooster van aftreden is als volgt vastgesteld: 
2019: Ben Peeters en Herman van Megen 
2020: Twan Beurskens 
2021: Henk Nijssen 
2022: Ton van Daelen 
Aftredend zijn daarmee dit jaar Ben Peeters en Herman van Megen. 
De Waarnemend Voorzitter, Herman van Megen heeft aangegeven dit jaar nog zijn 
schouders onder de vele te verrichten werkzaamheden, in het kader van Baarlo 800 
en Baarlo 75 jaar bevrijd, te blijven zetten. Het bestuur vraagt daarom de 
vergadering, mede in het licht van de moeizame zoektocht naar een nieuwe 
voorzitter, Herman van Megen, in elk geval nog voor 2019, wederom te benoemen 
tot waarnemend voorzitter.  
De vergadering neemt dit voorstel, zeker gezien de getoonde inzet van Herman, 
graag over.  
Ben Peeters is aftredend, maar wil zich graag opnieuw kandidaat stellen voor het 
bestuurslidmaatschap. Het bestuur stelt de vergadering daarom voor Ben Peeters 
wederom te benoemen tot lid van het bestuur. 
Ben geeft aan, dat hij het nodig acht dat dit jaar hij nog deel uitmaakt van het 
bestuur om zijn inbreng daarmee te kunnen waarborgen. Aldus besluit de 
vergadering om Ben te herbenoemen. 
Daarmee is het rooster van aftreden thans als volgt: 
2020: Twan Beurskens en Herman van Megen 
2021: Henk Nijssen 
2022: Ton van Daelen 
2023: Ben Peeters 

c. Naar een nieuwe voorzitter wordt door het bestuur nog naarstig gezocht. Er is een 
profiel besproken en met een aantal kandidaten zijn contacten geweest. Het bestuur zal 
de leden van de verdere zoektocht op de hoogte houden. 

6. Statutaire zaken 
a. In de huidige statuten is de omvang van het bestuur vastgesteld op 3, 5 of 7 leden. 

Het bestuur ervaart deze dwingende aantallen als erg knellend. Het bestuur stelt 
daarom voor om de statuten aan te passen in die zin, dat de omvang van het bestuur 
wordt bepaald op tussen de 3 en 7 leden. Daarnaast moet dan de werkwijze worden 
vastgelegd bij de besluitvorming in het bestuur. In het geval dat bij besluiten de 
stemmen in het bestuur staken zou het oordeel van de voorzitter doorslaggevend 
gemaakt kunnen worden. 

b. In de huidige statuten is bepaald, dat er een “Raad van Aangeslotenen” moet zijn. 
Dat heeft te maken, met het feit, dat een stichting (HWG de Borcht) geen leden kan 
hebben. Wat we nu als “leden’ beschouwen zijn formeel dus de “aangeslotenen”. 
Het bestuur stelt voor, een nieuw huishoudelijk reglement op te maken, waarin de 
“Raad van Aangeslotenen”, de bevoegdheden daarvan en de wijze van 



besluitvorming van de Raad in de stichting goed wordt geregeld. Dit zal ook in de 
voorgestelde statutenaanpassing (zie voorgaand punt 5a) moeten worden 
meegenomen.  

Na enige discussie over de noodzaak van deze aanpassingen; zijn we het eens over het 
belangrijkste uitgangspunt: de macht binnen de stichting de Borcht moet voor een belangrijk 
deel liggen bij de (betalende leden). Besloten wordt het bestuur uit te nodigen om met een 
voorstel te komen, wat aan de ledenvergadering zal worden voorgelegd alvorens de statuten 
worden aangepast. 

7. Diverse onderwerpen: 
a. Baarlo 800 jaar; activiteiten 

HWG wil zich dit jaar zeker presenteren, deels door eigen initiatief, deels door eigen 
activiteiten. 
Er is een werkgroep opgericht binnen de HWG, die de werkzaamheden rondom Baarlo 
800 en Baarlo 75 jaar bevrijd zal verzorgen. 
De taken zijn als volgt verdeeld: 
Fietstocht 7 april: Herman van Megen 
Kastelendag, 22 april: Geen bijdrage door de HWG 
Lezingenreeks: Henk Nijssen 
Baarlo 75 jaar bevrijd: Herman van Megen met ondersteuning van Sjaan Vaessen 
(fototentoonstelling) 
Tentoonstelling Engelbewaarder (oude kaarten en foto’s): Ton Grubben en Sjaan 
Vaessen. 
 
De planning van de diverse activiteiten is nu: 

- Kastelendag 22 april (Baarlo Leeft) 
Er vinden dan heel veel buitenactiviteiten plaats, moeten we daar dan nog 
lezingen verzorgen. Besloten is om dat niet te doen 
- Binnen HWG is een werkgroep 800 jaar Baarlo gevormd. Deze heeft een 
tweetal bijeenkomsten gehad. 
Er worden een aantal kernactiviteiten verzorgd: 
- Fietstocht op 7 april a.s., samen met IVN. 
IVN beheert de mailbox voor de aanmeldingen. Jan Wijnhoven en Herman van 
Megen zullen meegaan als gidsen voor het historische deel. Het IVN verzorgt 
de natuurhistorische gidsen. ’s Ochtends start de groep op de markt en eindigt 
in de Engelbewaarder. ’s Middags start de groep vanuit de Engelbewaarder en 
eindigt op de markt. In de Engelbewaarder wordt koffie en thee mét 
geserveerd (Ton Grubben) 
- Lezingenreeks; Henk Nijssen zal deze trekken 
a. Carnaval in Boalder (is al gehouden in februari) 
b. NACO-lezing (Robert Willems) 
c. Kwestie Burgemeester de Pollaert (19e eeuw) (mei) Jan Wijnhoven 
d. De veldtocht van Karel de Stoute  (Henk zoekt nog een spreker) 
e. Brieven van Pertan Görtz  (Herman van Megen) Ben Peeters heeft 

kopieën van de volledige dagboeken van Petran. 
f. Grafheuvels (juni) (in samenwerking met de Gemeente P&M) 

Mevrouw Konings vragen om de urn tentoon te stellen? 
g. Lezing 75 jaar bevrijding en fototentoonstelling in kerkzaaltje (in 

samenwerking met de parochie (Jan Berden) (weekend van 17 en 24 
november) Piet Deuss van het herenkoor: willen graag mis (17/11) 
verzorgen. Geert Beeks: lezing over bevrijding door de Schotten op 
23 november. Op 24/11 een Vera Lynn middag in de Engelbewaarder. 



h. Tentoonstelling door Ton Grubben, kaarten van Baarlo, met 
historische objecten aangeduid. En met foto’s van de huidige situatie. 

i. Lezing door Piet Schinck (13 oktober) bij de presentatie van 
Sprokkeling 50, 800 jaar Baarlo. 

j. Samenwerking met VVV rondom de presentatie van een trommel 
met boekweitmeel en recept voor boggeskook. 

k. Herman en Jan verzorgden een lezing bij basischool de Diamant over 
de kastelen en de riddertijd. 

- Voorstel van Herman aan Piet van der Haas om van alle activiteiten 
foto’s te maken: straks kan dan een fotoboek worden verzorgd. 

- Publiciteit: denk ook aan Publiciteit via LGOG, Website “Baarlo Leeft”, 
en Facebook: 800 jaar Baarlo. 

- Ben Peeters: Oerijzer vergaren in Dubbroek was de eerste industriële 
activiteit in Baarlo. 

b. Baarlo 75 jaar bevrijd 
Is opgenomen in bovenstaand besproken punt 

c. Sprokkeling 50: 800 jaar Baarlo door Piet Schinck, verschijnt 13 oktober 2019. 
Werkzaamheden vorderen gestaag. 

d. Jaarprogramma 2019. 
Excursie: voorstel van het bestuur: Romeins museum naar Xanten (september?) en 
Barbecue bij Jo Gijpmans inclusief bezoek aan het museum (juni?). (Data bepalen) 

8. Mededelingen 
Geen mededelingen. 

9. Rondvraag 
Twan:  heeft foto’s ontvangen van het IVN voor de presentatie van 7 april 2019 in de 

Engelbewaarder. 
Sjaan:  Komt er nog een toelichting over de Sprokkeling 2018 (met name het niet verschijnen 

daarvan)? 
  Baarloos Verleden ontvangen: zag er goed uit 

Met de verwerking van de bidprentjes zien we ook wel een aantal (overleden) 
abonnees voorbijkomen. Zorgen over de aantallen. Voor 2018 is de Sprokkeling 
verzekerd. In 2021 een Sprokkeling i.s.m. Sjiwa, Suggesties voor 2020: bijvoorbeeld 
een index op de verschenen Sprokkelingen; Henri De l’Escaille: La Seigneurie de 
Baerlo uit 1897, met annotaties heruitgeven; Baarloos Verleden toegankelijk maken. 

Hub.:  Registreren van bezoekers in het HIP. Vraag ook informatie aan mensen terug. Ton 
Grubben geeft via het Dorpsinformatiepunt een registratiesysteem door aan de 
secretaris. Bestuur denkt hierover na en komt hierop terug (Mailadres instellen?) 

 
Jacq:   In Tegelen organiseert men “Foto-kijkdagen” wie is wie?  Verdient dat navolging? 
 Facebookpagina lijkt daar op dat gebied wel te werken. Ervaringen van Kessel.? 
 Ben: Grensstenen: Ben wordt hierover uitgenodigd voor de volgende werkgroep “800 jaar 

Baarlo”. 
 Bospartizanen: Wim Hermans heeft overleg gehad met Ben. De gevolgen voor de 

Baarlose mensen. Dit bespreken we in het bestuur. 
10. Sluiting. 
 
Baarlo, april 2019. 
 
Ton van Daelen, secretaris. 
  
 


