
Notulen Jaarvergadering Bodekring Limburg 23 april 2005 

te Brunssum 

 

Afmeldingen door John: 

Gem. Sevenum/Meyel/Helden. Ere-beschermheer dhr.van Soest. Dhr.Kloprogge en Heynen. 

 

1. Opening: 

De voorzitter heet allen welkom en biedt Dhr.Goof Janssen alsnog de de gebruikelijke 
mergelsteen aan. 

2. Vaststellen notulen 24-04-2004: 

Notulen worden vastgesteld 

3. Ingekomen stukken: Nationale bodedag Kapelle in de provincie Zeeland 

4. Jaarverslag secretaris: 

5. De bodedag Weert was een groot succes. Jammer dat de bodes van Weert niet aanwezig zijn. 

Het ledenbestand is verminderd. Enkele leden zijn van de lijst afgevoerd . Drie nieuwe leden. 
Gem.Echt 2x en de Gem.Mook. 

Na 12 jaar nemen we afscheid als bestuurslid van Leo Voncken. Hier komt het bestuur later nog 
op terug. Door het bestuur is er 4 maal vergadert en werd er 1 een receptie bezocht. 

Er is geen kommentaar vanuit de vergadering. De voorzitter bedankt John. 

6. Jaarverslag kascomissie: 

Hierop zijn geen aanmerkingen door Dhr.Dortrant en Dhr. Heynen. (afwezig maar heeft 
ondertekend) 

7. Jaarverslag penningmeester:  

Thea heeft weinig te vertellen. Degene die dat willen kunnen het verslag bij haar inzien. We staan 
er goed voor. Bij het overmaken van de kontributie worden door diverse gemeenten geen namen 
vermeld. Dit is lastig s.v.p. hiervoor aandacht vragen. 

8. Benoeming kascontrole: Dhr Jorissen Dhr. Linssen Leo Heynen. 

9. Aftreden/ Herbenoeming: 

Voorzitter Dhr.Lodiers treedt af als voorzitter vanwege het behalen van de Vut- gerechtigde 
leeftijd. Hij blijft wel beschikbaar als bestuurslid. 

Dhr. Bemelmans blijft herkiesbaar. 



Het bestuur brengt na onderling overleg Peter Trepels als kandidaat voorzitter naar voren.  

Onder luid applaus van de vergadering wordt Peter gekozen tot nieuwe Voorzitter. 

Er wordt gememoreerd aan het bezoek aan de Nat. Bodedag samen met John. 

Dit beviel hun niet en samen besloten zij tot het oprichten van de B.K.L. Kees wordt bedankt voor 
het 13 jaar trekken van de kar. Kees zegt dat toen John met het voorstel kwam om de B.K.L op te 
richten, hij spontaan ja zei, zonder te weten dat ik later voorzitter zou worden. Na de woorden 
dat hij het altijd graag gedaan heeft en pleit voor meer jeugdig elan in het bestuur geeft hij zijn 
plaats over aan Peter. 

Peter zegt dat het niet gemakkelijk is om Kees zijn taak over te nemen. Ik heb het hart op dezelfde 
plaats zitten als Kees en zal mijn best doen. Ik begin mijn voorzitterschap als bode van Swalmen 
maar vrees dat ik eindig als bode van Roermond. 

Bedankt voor het vertrouwen dat jullie in mij stellen. 

De bodes van de Gemeente Bergen worden voorgesteld als organisator van de Limburgse 
Bodedag 2005. 

Hierna worden de bodes van Brunssum naar voren gehaald die door Kees de gebruikelijke B.K.L. 
horloges worden aangereikt. 

10. Mededelingen: 

11. Rondvraag: 

12. Sluiting: 

Bodedag 2006 te Bergen. Datum: 22-04,-2006 Er wordt overwogen om vanuit het zuiden een bus 
te laten rijden. Over hoe wordt tezijnertijd nog bericht. 

Dhr. Dortrant vraagt hoe het staat met een nieuwe beschermheer. 

Kees geeft aan na mandaat van de vergadering om met de nieuwe Gouverneur te gaan praten. 
Ook vraagt hij of hij in de toekomst betrokken mag worden bij het organiseren van de Bodedag.  

Peter bedankt allen voor hun aanwezigheid en wenst allen een fijne dag toe! 

20-6-2005  


