Bodekring Limburg
Opgericht: 1 januari 1992
Beschermheer:
De heer R.K.H. Krewinkel

Notulen jaarvergadering Bodekring Limburg op 13 april 2019 te Weert
Afmeldingen: Jef Roijen.

1. Opening.
John Creemers heet iedereen welkom in Weert.
2. Notulen 2018.
Met een kleine wijziging bij punt 4 (Heerlen moet Peel en Maas zijn) zijn de notulen van
2018 goedgekeurd en zullen op de site geplaatst worden.
3. Ingekomen berichten.
Dhr. J. Roijen heeft zich afgemeld vanwege zijn gezondheid. Mevr. Keulen is helaas het
afgelopen jaar overleden.
4. Jaarverslag.
Wij hebben in 2018 een geslaagde bodedag in Heerlen gehad. De rondleiding was zeer
interessant en de dag was goed georganiseerd.
Sinds de herindeling van 2016 zijn er steeds minder bodes in de provincie Limburg, dit
baart ons enige zorg. In 2018 zijn een aantal bodes met pensioen gegaan maar gelukkig
zijn er ook nog een aantal nieuwelingen bijgekomen. Hopelijk blijven de gepensioneerde
bodes wel lid van de Bodekring zodat wij en zij nog wel het reilen en zeilen van elkaar
meekrijgen.
Het bestuur heeft in 2018 4x vergaderd.
Ralf Krewinkel is door het debacle van Kerkrade in een lastige situatie terecht gekomen,
wellicht daarom is hij op deze bodedag ook niet aanwezig. Er is geprobeerd contact te
leggen met Ralf echter heeft dit op deze korte termijn geen invulling gekregen en zullen wij
moeten afwachten of Ralf nog Beschermheer van de Bodekring blijft. De ontstane situatie
in Heerlen heeft geen betrekking op de BKL en is volgens sommige van ons dan ook geen
reden om er vanuit te gaan dat dit ook het einde van zijn functie als beschermheer is.
Hopelijk krijgen we snel inzicht in de invulling van Ralf.
5. Financiële controle.
De financiën van het afgelopen jaar zijn door de kascontrole, bestaande uit Karin Slagen &
Joep Ruyten (als vervanging voor Irvan Reijnders), gecontroleerd en goed bevonden.
6. Financieel jaarverslag.
We hebben een zeer lage uitgavenpost gehad omdat de Gemeente Heerlen de kosten voor
het organiseren van de Bodedag 2018 voor haar rekening heeft genomen. Hierdoor hebben
we een positief financieel jaar gehad, de cijfers liggen ter inzage bij Ruud Dortant.
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7. Benoeming nieuwe kascontrole.
Karin Slangen heeft 2 jaar de kascontrole gedaan en zal daarom vervangen worden, haar
vervangster is Claire Jansen.
8. Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet verkiesbaar: Har Versteden zal i.v.m. zijn pensioen gerechtigde leeftijd
aftreden en niet herkiesbaar zijn.
aftredend en herkiesbaar: Henk Verhoeven heeft zijn termijn erop zitten maar stelt zich
weer herkiesbaar. Aangezien er geen tegen kandidaten zijn wordt Henk weer herkozen.
9. Bodedag in de toekomst.
Het blijkt de laatste jaren toch steeds weer een uitdaging te zijn om gemeentes over de
streep te trekken om de Bodedag te mogen organiseren. Toch is het ons weer gelukt om
enige rek te hebben in de vervolging van de dagen. Beek heeft zich namelijk gemeld voor
2020 en de onderhandelingen met de verantwoordelijke wethouder in Venray zijn
voorspoedig verlopen waardoor naar alle waarschijnlijkheid de Bodedag van 2021 ook
gewaarborgd is.
10. Rondvraag.
Math Klaasen van de gemeente Bergen LB. wil zijn complimenten uitspreken voor de
presentatie van de website.
Har Versteden wil nogmaals iedereen bedanken vor de laatste 19 jaar.
Voor de nieuwe leden zijn de speldjes van de BKL ook vandaag weer verkrijgbaar bij de
voorzitter.
11. Sluiting.
Om 11:45 wordt de vergadering gesloten en wens John iedereen een hele mooie dag toe in
Weert.
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