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Aan : Leden LZL 

 
Betreft : Lasgroep Zuid-Limburg 2021/2022 
 

 

Beste lezer, 

Aan het eind van vorig jaar spraken we de hoop uit dat we gedurende het jaar 2021 geen problemen 

meer zouden hebben met Corona. Helaas bleek dat ijdele hoop en hebben we nog steeds te maken 

met hoge besmettingscijfers en voorzorgsmaatregelen. De maatregelen belemmeren voor LZL een 

normale jaarplanning met een jaarvergadering, live-bijeenkomsten, een excursie en bedrijfsbezoeken, 

zoals we voor Corona gewend waren. 

In de statuten van LZL is vastgelegd dat we jaarlijks, in het begin van het jaar, een jaarvergadering 

houden. Hierin wordt verantwoording afgelegd naar de leden over het afgelopen jaar. Het jaarverslag 

over het voorgaande jaar wordt geaccordeerd, de penningmeester wordt gedechargeerd na controle 

door de kascommissie, er worden eventueel nieuwe bestuursleden gekozen en het voorlopige 

programma voor het komende jaar wordt gepresenteerd. Volgens goed gebruik volgt na de 

vergadering een gezellige avond met een activiteit en een hapje en een drankje. 

In 2021 is een aantal keren overleg geweest over het organiseren van de jaarvergadering. Als we als 

bestuur, in een digitale vergadering, bijeen kwamen om de organisatie hiervan te bespreken liepen de 

besmettingscijfers alweer op en belandden we in een volgende corona-golf. Uitstel werd uiteindelijk 

afstel. 

In 2021 hebben Pieter Willemse, Jan v.d. Schaft en Peter Debie aangegeven te willen stoppen met 

hun bestuursfunctie. Door het afstel van de jaarvergadering zijn er nog geen nieuwe bestuursleden 

gekozen en zijn Pieter, Jan en Peter hun werk als bestuurslid blijven doen, waarvoor we ze als bestuur 

zeer dankbaar zijn.  

 

 



 

 

 

Inmiddels is door Esther van Venrooij en Steven Custers aangegeven dat ze interesse hebben in 

toetreding tot het bestuur. Hun mogelijke verkiezing zal conform de statuten tijdens de jaarvergadering 

door de leden plaatsvinden. 

Tijdens een bestuursvergadering in januari 2022 zal besloten worden om begin 2022 wel of geen live 

jaarvergadering te houden. Uiteraard zal dit met in achtneming van de landelijke regels gebeuren.  

Indien er geen live bijeenkomst mogelijk is, zal de jaarvergadering in 2022 een online of TEAMS 

vergadering worden, zodat we, de tijdens een jaarvergadering gebruikelijke agendapunten, kunnen 

afhandelen.  

Als bestuur zijn we blij dat we in 2021, ondanks dat er geen live-bijeenkomsten konden plaatsvinden, 

toch een aantal online lezingen hebben kunnen organiseren. Jammer is, dat hierbij het netwerken en 

het onderlinge persoonlijke praatje niet mogelijk is. Het positieve is dat de lezingen zeer druk bezocht 

waren en dat de leden, die een vakdiploma moeten verlengen, de hiervoor vereiste punten konden 

vergaren. 

Tijdens de laatste bestuursvergadering van LZL is de financiële positie besproken. De kaspositie was 

goed bij de start van 2021. Door het niet doorgaan van de live bijeenkomsten, de excursies en 

fabrieksbezoeken waren de uitgaven in 2021 laag en vooralsnog worden geen hoge uitgaven in 2022 

verwacht. Om deze reden stelt het bestuur voor om voor 2022 wederom geen contributie aan de leden 

te vragen en geen sponsorgelden aan ons ondersteunende firma’s. Mochten we in 2022, ondanks alle 

huidige corona-perikelen, toch in staat gesteld worden om alsnog een leuke en interessante excursie 

te organiseren, dan zullen we hiervoor mogelijk een bijdrage van de deelnemende leden vragen.  

 

Als bestuur willen we graag al onze leden fijne kerstdagen en een “goeie roetsj” naar 2022 wensen en 

vooral….  blijf gezond !! 

 

 

Namens het bestuur, 

Wim Welten 

 

 

 

 

 


