Angeren, april 2018
Jaarvergadering over 2017
Datum: Dinsdag 10 april 2017, 20.00 uur.
Locatie: Dorpshuis Angeren, zaal Viswei.
Aanwezig bestuur: Chris van Asperen, Bert
Bolder, Geert Bouwman, Hennie Helsen, Sjaan
Knipping, Lenie Pelkman.
Aanwezige deelnemers: 18.
Afmelding deelnemers: P. Boeijen, I. van Cuijk,
D. Mom, F. Vermeulen.

Agenda

Interim voorzitters: Hennie Helsen, Geert Bouwman.
Notulist: Lenie Pelkman.

1. Opening
2. Overleden deelnemers
3. Binnengekomen mededelingen
4. Notulen jaarvergadering over 2016
5. Secretarieel verslag over 2017
6. Financieel verslag over het boekjaar 2017
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
9. Plannen 2018
10. Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar: Sjaan Knipping
!2. Rondvraag
PAUZE
Om ongeveer 21.00 uur ‘foto’s uut de ouwe deus’ door Ben Otters.
Ben zal ook tijdens deze jaarvergadering, aan de hand van de foto’s, die bijna traditionele
vraag stellen; ‘Wie is wie?’
!3. Sluiting
Ad.1. Interim voorzitter Hennie opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte
welkom.
Ad.2. Overleden deelnemers in 2017:
1 februari: Riet van Deelen-Hendriks
5 april: Leo Jansen
4 september: Mariet Mhonen-Meijer
26 september: Henk Peters
24 oktober: Geert Kuster
De overledenen worden staande herdacht met een minuut stilte. Daarna draagt interim
voorzitter Geert het gedicht Angers Volkslied, geschreven door Henk Peters, voor.
Ad.3. Er zijn geen binnengekomen mededelingen.
Ad.4. Geert noemt de volgende opvallende punten uit de notulen van de jaarvergadering over
2016. Chris van Asperen trad af als voorzitter en werd herkozen als bestuurslid. En hij
licht toe op welke wijze de kring het verzoek van dhr. Frits Botterblom bij de rondvraag
om gegevens over de Pietershof en dokter Pieters, heeft ondersteund.
De notulen worden goedgekeurd.
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Ad.5. Geert belicht enkele kenmerkende punten uit het secretarieel verslag over 2017. Het
verzamelen en uitdragen van historisch materiaal is een van de hoofddoelen. Het
tijdschrift Angers Verleden wordt altijd goed ontvangen. Er is al een grote verzameling
bidprenten, die zowel digitaal als op papier aangeboden kunnen worden. Dat giften in
welke vorm dan ook welkom zijn. En dat de historie zichtbaar wordt gemaakt door
plaatsing van plaquettes en monumenten.
Geert bedankt dhr. Paul Kuster die de jaarlijkse controle uitvoert op het
Evacuatiemonument op de dijk.
Bij het noemen van de activiteiten benadrukt Geert het belang van samenwerking met
particulieren en andere verenigingen. Als voorbeeld haalt hij de Open Monumenten Dag
aan. Toen werd samen met de SASA, de Oldtimer Club, de familie Van Alst en anderen
een prachtig dagprogramma neergezet. En het extra Angers Verleden over de
Huissenswaard, van auteur Eef Hofs, werd in samenwerking met de Historische Kring
Doornenburg uitgegeven.
Ad.6. Het financiële jaarverslag wordt door Bert voorgelezen. Vanwege enkele dure aankopen,
waaronder een nieuwe pc, is er een klein tekort over het boekjaar 2017.
Op een vraag over de hoge portokosten antwoordt Lenie dat het versturen van de
tijdschriften prijzig is. Er is dit jaar voor het eerst niet van PostNL maar van Sandd
gebruik gemaakt, waardoor de portokosten een stuk lager uitvielen.
Ad.7. Voor de kascontrolecommissie neemt dhr. Jan Knipping het woord en prijst de
penningmeester voor zijn accurate boekhouding, ook namens dhr. Joop Meijer die
afwezig is. Decharge wordt verleend.
Ad.8. Aftredend kascontrolecommissielid is dhr. Meijer. Dhr. Knipping en dhr. René Maters
vormen de nieuwe commissie. Reservelid is dhr. Geert Tijssen.
Ad.9. Geert benoemt de plannen voor 2018. Ook hier geeft hij aan dat door samenwerking veel
tot stand kan komen. Hij memoreert aan het herstel van de trappen bij het massagraf, dat
door medewerking van vrijwilligers en sponsoring van stenen door steenfabriek Caprice
gerealiseerd werd.
Op de vraag van dhr. Jaap Stienstra over de te plaatsen plaquettes, antwoordt Geert dat
deze bij de geplande Wilhelminaboom komen. Een met het zicht op het Roode Wald en
een richting de oude Maliebaan.
De vraag van de hr. Rook Overweel waar de Wilhelminaboom op het oude
schoolplein geplaatst wordt, kan nog niet met zekerheid worden beantwoord.
Geert toont een maquette van het monument voor omgekomen geallieerde vliegers dat
met ondersteuning van de kring een plaats krijgt in Angeren. Hij noemt drie mogelijke
locaties.
Ook vraagt hij de aanwezigen om ideeën en / of ontwerpen waarmee de geschiedenis van
Angeren in beeld zichtbaar kan worden gemaakt.
Ad.10. Sjaan Knipping treedt af als bestuurslid en wordt met algemene stemmen herkozen.
Ad.11. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
PAUZE om 20.50 uur.
Na de pauze toont Ben Otters een aantal foto’s die betrekking hebben op de omgeving
van de Wilhelminaboom en een aantal klassefoto’s. Er is, zoals gewoonlijk bij het tonen
van foto’s, een levendige discussie over wie en wat er allemaal op te zien is.
Ad.12. Geert en Hennie danken de aawezigen voor hun komst en sluiten de vergadering om
21.30 uur.
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