Nieuw correspondentieadres:
Dorpsstraat 90
6456 AE Bingelrade

Zoals aangekondigd heeft op vrijdag 29 maart
2019 de jaarlijkse ledenvergadering van De
Veersjprunk plaatsgevonden. Deze keer waren we
bij Café de Mert in Schinveld. In 2020 zullen we
Jabeek of Merkelbeek aandoen. Er waren iets
meer dan 20 leden aanwezig, dus een goede
opkomst.
We hebben het verslag van de vorige
ledenvergadering, de jaarrekening en het
jaaroverzicht 2018 behandeld en vastgesteld. Wat
betreft de kascontrolecommissie is Gabrielle
Mastenbroek voor twee jaar benoemd en is mevr.
Jacobs-Snijders reservelid geworden.
Leon Stevelmans twee jaar geleden aangegeven in
2019 met het penningmeesterschap te stoppen.
De voorzitter heeft deze vrijdagavond Leon
Stevelmans uitgebreid bedankt en hem voorzien
van een passend presentje en de bos bloemen.
Penningmeesters zijn dun gezaaid en het is
tegenwoordig een hele kunst om iemand te
vinden. Gelukkig hebben we een deskundig
persoon bereid gevonden de functie in te vullen en
dat is Harry Vreuls uit Bingelrade. Harry maakt
deel uit van diverse besturen en is financieel goed
onderlegd. Onder luid applaus en bij acclamatie is
Harry
Vreuls
benoemd
als
nieuwe
penningmeester.

Afscheid van Leon Stevelmans en welkom Harry Vreuls

Tevens heeft binnen het bestuur een ruil van
functies plaatsgevonden. Mia Lamerichs, sinds
1989 secretaris (dus 30 jaar) gaat het iets rustiger
aan doen en wordt bestuurslid. Carmen Snackers
zal haar functie als secretaris overnemen. Dat
houdt tevens in dat het correspondentieadres
wijzigt en overgaat naar Bingelrade (Dorpsstraat
90, 6456 AE). De leden hebben met luid applaus
ook met deze mutatie ingestemd.

Wisseling van de wacht. Mia Lamerichs voortaan als bestuurslid en
Carmen Snackers in de functie van secretaris.

Tenslotte de positie van voorzitter. Bert
Kannegieter heeft de laatste 10 jaar deze positie
bekleed en heeft aangegeven beschikbaar te zijn
voor een nieuwe periode. De vergadering was
enthousiast en hij werd bij acclamatie
herbenoemd.
Tegenwoordig worden heel wat eisen gesteld aan
communicatie en informatie. Zoals bekend hebben
we sinds enige tijd geen bestuurslid ICT en zijn er
ook helaas niet in geslaagd om een opvolger te
vinden. Tegelijkertijd is de website nog wel in de
lucht, maar deze wordt niet ververst of
onderhouden. Ook de technische omgeving van de
website en opmaak verdienen een opfrisbeurt.
Via een bestuurslid van de stichting Beschermd
Dorpsgezicht Amstenrade zijn we uitgekomen bij
een bedrijf genaamd Swaptoo die voor ons de site
in de lucht kan houden en een en ander kan
moderniseren en onderhouden. We hebben het
voorstel die avond toegelicht en besloten in zee te
gaan met Swaptoo. Dat betekent overigens niet
dat we niet meer op zoek zijn naar een bestuurslid
ICT. Juist doordat we veel werk nu professioneel
laten doen, is de kans dat iemand zich gaat melden
juist groter geworden. Kent u iemand die - met
deze achtergrond - interesse heeft? Laat haar of
hem
contact
opnemen
via
bertkannegieter.deveersjprunk@gmail.com of 0611122762 (telefoon en app).
Daarna heeft Mia Lamerichs iets vertelt over het
leggen van de Stolpersteine, Ton Theunissen heeft
aangegeven hoe het met de verbouwing van de
vide in de Sjinskoel is gesteld en of er ook plek
voor de Veersjprunk in die ruimte zal zijn en zijn

Carmen Snackers en Bert Kannegieter ingegaan op
de aanstaande Kroniek van Onderbanken.

Omdat over de opzet en achtergronden van de
Kroniek, d.w.z. een boek over de geschiedenis van
37 jaar Onderbanken, heel veel vragen en
suggesties waren, is besloten op vr 29 april 2019
(om 20.00u) in de bibliotheek van de Sjinskoel een
speciale avond te beleggen. Dhr. Hub Bertrand,
gepensioneerd journalist, is gevraagd om samen
met een collega het boek samen te stellen. Die
avond is Hub Bertrand aanwezig en zal de opzet
van de Kroniek toelichten en wanneer het boek
uitkomt.
Ook is stilgestaan bij de viering van 75-jaar
bevrijding dit jaar. Het Limburgs Geschied- en
Oudheidkundig Genootschap (LGOG) heeft aan
alle heemkundeverenigingen in Zuid-Limburg
gevraagd om namen van personen die de oorlog
(als kind) bewust hebben meegemaakt. Indien u
overweegt om uw medewerking te geven, dan
kunt u zich melden via 06-11122762 (telefoon en
app) of bertkannegieter.deveersjprunk@gmail.com.

Tenslotte nog een formeel punt. Sinds een half
jaar is de regelgeving wat betreft privacy
aangescherpt. Een daar is niets mis mee. Voor een
vereniging zoals die van ons levert het ook
problemen op. Formeel mogen we uw
persoonsgegevens (zoals een emailadres) niet
meer zonder uw toestemming gebruiken om aan u
bijvoorbeeld deze nieuwsbrief te sturen. De
vereniging kan dan eigenlijk niet meer
functioneren. Om die reden is vrijdag 29 maart
besloten dat de vereniging aan haar leden de
gebruikelijke verenigingse-mails mag blijven
versturen. Indien wij uw persoonsgegevens (zoals
een emailadres) aan een derde willen geven, dan
zullen wij eerst met u contact opnemen en
toestemming vragen.

Tijdens de rondvraag zijn een aantal vragen
gesteld die het bestuur zal uitzoeken. Ook kwam
het maken van een reisje met een heemkundige
achtergrond nog eens aan de orde. Bert
Kannegieter zal met een voorstel komen.
Voorwaarde is uiteraard dat er voldoende
belangstelling is.

