Angeren, april 2019
Jaarvergadering over 2018
Datum: dinsdag 23 april 2019, 20.00 uur.
Locatie: Dorpshuis Angeren.
Aanwezig bestuur: Harrie Arends, Chris van
Asperen, Bert Bolder, Geert Bouwman, Hennie
Helsen, Lenie Pelkman.
Afwezig m.k.: Sjaan Knipping.
Aanwezige deelnemers: 16.
Afmelding deelnemers: P. Boeijen, E. Laurentzen.
Voorzitter: Hennie Helsen.
Notulist: Lenie Pelkman.
Agenda
1. Opening.
2. Overleden deelnemers.
3. Binnengekomen mededelingen.
4. Notulen jaarvergadering over 2017.
5. Secretarieel jaarverslag over 2018.
6. Financieel verslag over het boekjaar 2018.
7. Verslag kascontrolecommissie: J. Knipping, R. Maters, G. Tijssen (reserve).
8. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
9. Plannen 2019-2020.
10. Bestuursverkiezing; aftredend en benoembaar:
Benoemen nieuwe voorzitter: kandidaat Harrie Arends;
Aftredend en niet herkiesbaar: Sjaan Knipping;
Nieuwe bestuurskandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij het
secretariaat.
11. Rondvraag.
PAUZE
Om ongeveer 21.00 uur foto’s van Geert Tijssen-Ben Otters.
Aan de hand van de foto’s stellen we de bijna traditionele vraag: ‘Wie is wie?’
12. Sluiting.

Ad.1. Interimvoorzitter Hennie Helsen opent de vergadering om 20.00 uur en heet de
aanwezigen van harte welkom.
Ad.2. Lenie Pelkman noemt de namen van de deelnemers die ons in 2018 ontvielen, wenst de
nabestaanden sterkte met het verlies van hun dierbare en besluit met een minuut stilte.
19 januari:
Bart Heezen
14 april:
Hennie Molthoff
13 juni:
Koos Mom
12 juli:
Truus Hendriksen-Scholten
4 aug.
Jan van den Broek
26 september: Henk Peters
20 oktober:
Truus Jansen-Thuis
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Ad.3. Er zijn geen mededelingen binnengekomen.
Ad.4. De notulen van de jaarvergadering over 2017 worden goedgekeurd.
Ad.5. Lenie Pelkman somt de belangrijkste punten op uit het jaarverslag over 2018.
De archivering van zowel digitaal als ander historisch materiaal vordert. Er wordt aan
zoveel mogelijk verzoeken voor medewerking aan bijeenkomsten, festiviteiten enz.
meegewerkt. Naast de gebruikelijke activiteiten is dit jaar het project van het vernieuwen
van de trappen en de muur bij het massagraf op het oude katholieke kerkhof afgerond. Alle
sponsors en vrijwillige medewerkers worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage. Er is nog
steeds een tekort aan actieve deelnemers, waarbij, van de gelegenheid gebruik makend,
een dringende oproep wordt gedaan voor meer helpende handen.
Lenie herinnert er aan dat bestuurslid Geert Bouwman op 27 april een verdiende
benoeming als Lid in de Orde van Oranje Nassau ten deel viel.
Ad.6. Het financiële jaarverslag wordt door Bert Bolder voorgelezen en van uitleg voorzien.
Ad.7. Namens de kascontrolecommissie neemt dhr. J. Knipping het woord. Hij prijst de
penningmeester dat hij de boekhouding netjes voor elkaar heeft. Decharge wordt verleend.
Ad.8. Aftredend kascontrolecommissielid is dhr. J. Knipping. De heren R. Maters en G. Tijssen
vormen de nieuwe commissie. Reservelid wordt dhr. J. Meijer.
Ad.9. Geert Bouwman neemt het woord voor de toelichting op de geplande projecten voor 20192020. De plaatsing van de boom die herinnert aan de Wilhelminaboom op Koningsdag
2019 moet worden uitgesteld. Doordat de gemeente Lingewaard en andere betrokken
instanties nieuwe voorwaarden stellen moeten de voorbereidende werkzaamheden worden
aangepast en zal de begroting duurder uitvallen.
Het gedenkmonument voor de gesneuvelde vliegtuigbemanningen, waaraan de HKA
medewerking verleent, wordt met enig ceremonieel onthuld op 1 september 2019.
In het kader van 75 jaar Market-Garden wordt door het hele jaar 2019 aandacht besteed aan
de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor Angeren.
Ad.10. Na een half jaar oriëntatie op deze functie heeft Harrie Arends zich kandidaat gesteld als de
nieuwe voorzitter. Hennie Helsen heet hem van harte welkom in het bestuur en
overhandigt hem meteen de denkbeeldige voorzittershamer. Harrie bedankt Hennie en
Geert Bouwman voor de periode dat zij als interim voorzitters optraden. Hij spreekt de
wens uit dat de samenwerking met de andere bestuursleden prettig en productief zal zijn.
Sjaan Knipping treedt af als bestuurslid. Omdat zij niet aanwezig is wordt op een later
tijdstip op passende wijze afscheid van haar genomen.
Ad.11. a. Dhr. W. Goris vraagt of de HKA in 2020 naast de 75 jarige herdenking van de bevrijding
ook aandacht besteedt aan het uitbreken van de oorlog 80 jaar geleden. Daar heeft de kring
nog geen plannen voor gemaakt maar zal worden overwogen bij de activiteiten voor
volgend jaar.
b. Dhr. G. Visser merkt op dat de bij het Evacuatiemonument geplaatste jutbak volkomen
misplaatst is en vraagt of de HKA iets kan ondernemen deze verplaatst te krijgen. Geert
Bouwman antwoordt dat er met de gemeente Lingewaard en de initiatiefnemers al overleg
is voor een andere locatie voor de bak.
c. Hennie Helsen attendeert op de lezingenavond die gehouden zal worden op 21 mei.
d. Chris van Asperen deelt mee dat deze lezing zal worden gehouden door gastspreker
Bouke Huisman. Hij zal verslag doen over de gevechten in de Betuwe en in Angeren in het
bijzonder.
Pauze: 20.55 uur
Na de pauze toont Geert Bouwman een aantal foto’s uut de ouwe deus van Ben Otters-Geert
Tijssen met de vraag ‘Wie is wie?’ Het levert een aantal nostalgische herinneringen op bij
het herkennen van personen.
Ad.12. Het is aan de nieuwe voorzitter om deze vergadering om 21.30 uur af te sluiten. Hij dankt
de aanwezigen voor hun komst en wenst ze wel thuis.
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