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Nieuwsbrief
Datums vergaderingen 2020 en locatie

In dit nummer
Datums vergaderingen
2020

1

Woord van de
voorzitter

2

•
•
•
•
•

Zaterdag 01 februari 2020 = nieuwjaarsreceptie vanaf 18u (graag
op tijd a.u.b.)
Donderdag 26 maart 2020 = onze 22ste USB … afgelast
Donderdag 28 mei 2020 … afgelast
Donderdag 24 september 2020 … afgelast
Donderdag 26 november 2020

De gewone samenkomsten :
telkens van 19u30 tot 22u00.
STADHUIS van GENK, ZAAL 4.
Vlakbij is er ruime parking (=de rode pijl)

Vorige vergadering
28 mei 2020
0 aanwezigen … afgelast
Volgende samenkomst
donderdag 26 november
2020
(als corona dan voorbij
is. We zien wel.)
STADHUIS Genk
Stadsplein 1
3600 Genk

Sinds 27 maart 2020 bestaat de
PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG 27 jaar
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Woord van de voorzitter
Beste lid van PGggLIMBURG,
In deze barre coronatijden heeft ook uw voorzitter weinig tot niets te melden. Ook hij is tot op heden "in zijn
kot" gebleven en zijn druk verenigingsleven is volledig stil gevallen. Het is op alle PG-fronten erg kalm.
Ook op internet is er uiterst weinig genealogische beweging. Corona zorgt nu al vele maanden lang voor een
absolute stagnatie van ons verenigingsleven.
Alhoewel het op dit ogenblik technisch toelaatbaar zou zijn om te Genk een vergadering te organiseren,
heeft het bestuur van PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG gekozen om ook de vergadering van
aanstaande donderdag 24 september 2020 af te gelasten.
Motivatie: zowel alle bestuursleden en heel veel leden behoren tot de gevaarlijke risicogroep.
Dat is natuurlijk jammer, maar ik denk dat de veiligheid primeert. Mocht één persoon na de bijeenkomst
(zwaar) ziek worden, dan gaan we ons daar alleen schuldig om voelen en gaan we ons de bijeenkomst
beklagen...
Hoe moet het verder?
1) Voor onze vergadering van donderdag 26 november 2020 zijn de vooruitzichten nog steeds niet
gunstig. We zien wel…
2) Ook voor onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de maand januari 2021 is nog geen besluit genomen.
3) Aangezien jullie voor het werkjaar 2020 lidgeld betaald hebben en voor dat lidgeld absoluut niets in
de plaats gekregen hebben, heeft het bestuur het volgende besluit genomen:
Het lidgeld 2020 wordt automatisch en kosteloos verlengd tot en met 2021. Huidige leden moeten
voor het werkjaar 2021 dus geen lidgeld betalen. Wij zijn van mening dat het een faire oplossing is
in de gegeven omstandigheden.
4) De enige activiteit die wij dit jaar zeker willen ontplooien is de productie van onze jaarlijkse USB
Genealogie uit Limburg v.2021. De samenstelling ervan is volledig bureel- en thuiswerk. Dat kan
perfect.
De inzendingen zouden zoals alle jaren, ingewacht worden vanaf de maand november 2020 en dat tot
eind december 2020.
Uw voorzitter zou het verschrikkelijk spijtig vinden moest dat initiatief na zovele jaren ook
onderbroken worden door die verdomde corona. Wij gaan ons uiterste best doen om het niet te laten
gebeuren.
Hou het gezond.
Met vriendelijke groet,
Ivo Gilisen
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http://www.pro-gen.be
Maatschappelijke zetel:
Emiel Van Dorenlaan 44
3600 GENK
België
Ondernemings- en btw-nummer: 0887.398.956
E-mail:
ivo.gilisen@pro-gen.be (voorzitter)
joosten.bob@pro-gen.be (ondervoorzitter)
luc.klaps@pro-gen.be (penningmeester)
rik.jaeken@pro-gen.be (verzendingen dvd)
joseph.ory@pro-gen.be (lid)
jaak.simons@pro-gen.be (lid)
usb@pro-gen.be (alles i.v.m. onze jaarlijkse uitgave)

Bezoek ons op het web

http://www.pro-gen.be

