
Verslag Jaarvergadering Limburgse Bodedag 
21 april 2007 te Kerkrade. 
Agendapunten: 1.Opening. 

Voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Afmeldingen; Beschermheer 
Burgemeester van Soest. Bode Roerdalen. 

2. Vaststellen notulen Bodedag Bergen 22 april 2006. 

Correcties: Rondvraag, Dhr. Lodiers.… vragen, wordt vraagt, De contributie… de, wordt dit. 
Niet iedereen heeft de notulen bereikt. Deze worden nogmaals op web-log geplaatst. 
Verslag wordt vastgesteld. 

3. Ingekomen stukken. 

Het bestuur heeft op uitnodiging van onze oud-beschermheer vergaderd in Boxmeer. 

Er werd op een Burgemeester van Soest-waardige manier afscheid genomen van het 
bestuur. 

Hij blijft Erelid van de Limburgse Bodekring. 

Op uitnodiging werden enkele recepties bezocht: 25jaar bode Dhr. Goffin Nuth: 
Gebruikmakend Vut; 

Dhr.Krautscheid. 

Vraag uitnodiging Nationale Bodedag. 

Deze is alleen aan de bodes verstuurd. 

4. Jaarverslag secretaris. 

2006 was wederom een goed jaar voor de Bodekring. 

Ondanks door herindelingen minder gemeenten staat het totaal op ca. 85 betalende leden. 

De Bodedag in Bergen was prima verzorgd met dank aan de bodes van Bergen. Op 
bestuurlijk vlak diende zich met de komst van Harry de Wildt versterking en verjonging 
aan. 

In 2006 werd er 4x vergadert door het bestuur. 

Datum Limburgse Bodedag 2008 :zaterdag 26 april. 

Bodedag 2008 nog geen kandidaat. Liefst iemand uit Midden of Noord-Limburg. Bodedag 
2009 Gemeente Vaals. 

 



5. Verslag kascommissie. 

Verslag kascontrole Dhr. Jorissen en Janssen. Beide hefen hebben hun huiswerk goed 
gedaan en hebben een oneffenheid ontdekt. Dit wordt samen met onze penningmeester 
rechtgezet en in 2007/2008 verwerkt waarna goedkeuring wordt verleend. Beide heren 
worden bedankt. 

6. Jaarverslag penningmeester. 

Thea meldt dat de bodekring er goed voor staat. 

Voorzitter gaat hierop in met de mededeling dat nieuwe leden gratis een speldje wordt 
aangeboden van de B.K.L. 

Kees zal zorgen voor de bestelling en distributie. Ook worden er nieuwe horloges besteld.  

 

7. Benoeming nieuwe kascontrole 

Dhr. Jacobs en Dhr. Jorissen 

8. Aftredend/ Herbenoeming bestuursleden 

Dhr. P van Hoorn en Dhr. P.Trepels . Beide worden herkozen. 

9. Mededelingen. 

Hierbij wordt uitleg gegeven over de nieuwe web-log van de bodekring. 

De bodes van Kerkrade worden alvast bedankt voor hun inzet en er wordt een blijvende 
herinnering aangeboden in de vorm van een B.K. L-horloge. Bodedag 2011 o.v.b in 
Margraten. 

10. Rondvraag 

Dhr. Jorissen vraagt of er iets gedaan is met het verzoek rondleiding Gouvernement. Kees 
stelt voor om in het kader van het 15-jarig bestaan iets in combinatie met gouverneur/ 
gouvernement te organiseren. Voorzitter vindt het een goed idee en zal dit meenemen in de 
voorbereiding van 

de organisatie 15-jarig bestaan, waarvan de uitvoering medio oktober/november plaats zal 
vinden. 

11. Sluiting. Voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid . 

Aansluitend vind de installatie plaats van onze nieuwe beschermheer Gouverneur Dhr.L. 
Frissen.   


