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CONCEPT NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING CINELOVA 2019 
23 januari 2019  20:00 – 21:32 uur. SportPlaza Het Anker te Buchten. 
 
Aanwezig: Jef Caelen (voorzitter CineLOVA), Jack Troquet (penningmeester CineLOVA), Hans Oijen (secretaris 
CineLOVA), Con Soeters, Laurent Beckers (CineLOVA laat Zien), Noud vd Biggelaar, Jan Reinders, Mat Janssen, Frits 
Wehrens, Irene Cals, Henk Teunissen, Schra Rijkx, Henk Dost, Jan Basten, Hay Peeters. 
Afgemeld: Hay Joosten, Ton Polman, Theo Janssen, Harry Bonné, Arie Stas, Arno van Herpen, J. van Aernsbergen, 
Ton Kauffman, Patricia Peters (consulent film & fotografie Huis voor de Kunsten Limburg). 
 
1. Opening en welkom 
De voorzitter heet iedereen welkom in Buchten voor deze 1e ALV van CineLOVA.  
 
1a. Vaststellen definitieve agenda ALV voor verenigingsjaar 2019  
De agenda wordt zonder wijziging definitief vastgesteld.  
 
2. Status CineLOVA 
We hebben de gezamenlijk voorgenomen integratie van LOVA en CineLOVA doorgevoerd.  
Daarvoor zijn nieuwe statuten en huishoudelijk reglement opgesteld. Deze zijn in de speciaal hiervoor gehouden ALV 
op 15 december 2018 waarna enkele wijzigingen zijn doorgevoerd en bij de notaris te Beek zijn vastgelegd. 
De voorzitter heeft het reeds afgelegde tracé nogmaals verwoord. 

3. Vaststellen notulen ALV 2017 (06 maart 2018 en 05 september 2018)  
Volgens Schra Rijkx zijn hiervoor te weinig leden aanwezig. Er wordt besloten om dit op een extra in te lassen ALV 
voorafgaand aan gepland CineLOVA filmcafé af te handelen d.d. 12 februari 2019. 
 
4. Jaarverslag 2018 (LOVA) 
Het beknopt verslag is ook naar de NOVA gestuurd. De NOVA wil graag weten wat er per regio gedaan wordt, dit 
wordt opgenomen in het jaarverslag van NOVA. 
Het jaarverslag 2018 wordt vastgesteld.  
Hans Oijen wordt bedankt voor het samenstellen van dit jaarverslag.  
 
5. Programma CineLOVA 2019, voornemens bestuur 
Vooraf was dit programma met de uitnodiging mee gezonden. Het inplannen van de cursussen zal in overleg met 
HKL en cursusleiders verdeeld over het jaar worden doorgevoerd. Over het algemeen is men tevreden over de opzet.  
Ieder CineLOVA lid krijgt na melding op het platform een inlog en wachtwoord voor de website. 
 
6. Vaststellen financieel jaarverslag 2018 LOVA  
Penningmeester Jack Troquet geeft een presentatie van de cijfers via de beamer.  
Voor het vaststellen geldt volgens Schra Rijkx hetzelfde als onder 3. Te weinig aanwezige leden. Derhalve wordt de 
vaststelling in de extra ALV op 12 februari gedaan. 
 
 7. Bevindingen kascontrolecommissie 
Theo Janssen was/is ziek. Kascontrole uitgevoerd door Laurent Beckers en reserve Frits Wehrens. Geheel was prima 
in orde. 
 
8. Décharge Bestuur 
De kascontrolecommissie vraagt de vergadering het bestuur décharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in. 

http://www.cinelova.nl/


 CineLOVA (Limburgse Organisatie van audioVisuele Amateurs) 
Secretariaat           Hans Oijen 
                                 Hubert Ummelsstraat 3 
                                 5953 PT  Reuver 
                                 06-29352859 (avond/weekend) 
                                 LOVAsecretariaat@gmail.com 

Platform              CineLOVA@gmail.com  

_____________________________________________________________________________________________ 

Pagina 2 van 2                              www.cinelova.nl                                        KvK 40188689 

 

 
9. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie  
Laurent Beckers voor de tweede keer, Jan Reinders meldt zich aan als tweede lid. Reserve is Theo Janssen.   
 
10. Begroting CineLOVA 2019  
Presentatie Jack Troquet via beamer. Hij beantwoordt vragen en het geheel wordt akkoord bevonden. 
 
11. Bestuurssamenstelling CineLOVA. 
Het dagelijks bestuur stelt zich herkiesbaar, er zijn geen tegenkandidaten en allen worden herkozen. 
Als extra bestuurslid heeft het bestuur Con Soeters voorgedragen. Er zijn geen tegenkandidaten Con wordt gekozen. 
Het bestuur zal voor volgend jaar een schema van aftreden maken. 
 
12. Samenstelling activiteiten commissie, ter ondersteuning van organisatie programmaonderdelen CineLOVA 
Kort besproken, maar door afwezigheid van enkele mensen die hier voorheen bij betrokken waren niet verder 
behandeld. 
 
13. Rondje vragen, opmerkingen, suggesties van leden 

• Frits Wehrens; CineLOVAtheek dv + dvd op harde schijf plaatsen als archief digitaliseren.  
o Jack geeft aan hiermee bezig te zijn. Basis is harde schijf van LOVA laat Zien. Er zal info komen op de 

website hierover.  

• Jan Reinders; Is subsidie HKL gewaarborgd nu LOVA CineLOVA is geworden ?  
o Ja, HKL was een groot voorstander van de integratie van LOVA en CineLOVA.  

 
14. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de komst en actieve deelname. Allen een goede 
thuisreis gewenst. Hij hoopt dat velen ook aanwezig zijn op de volgende bijeenkomst 12 februari waar dan 
voorafgaand aan het reguliere Filmcafé de punten 3 en 6 van deze ALV worden behandeld. 
 
Notulen opgemaakt door Hans Oijen, secretaris CineLOVA. 
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