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                            Jaarverslag over 2020 
 
         

            

 
Overleden deelnemers in 2020: 
 

25 maart: Diny Leijser-Wagener 
13 april: Wiellie Vissers 
30 april: Toon Scholten 
25 juni: Toon Visser 
29 juni: Frits Vermeulen 
19 september: Dina van Kesteren-Bosman 
17 oktober: Riet Derksen-Kloppenburg 
1 november: Jan van Aalten 
29 november: Lies Gerritsen-Röttjers 
 

De kring wenst familie en vrienden sterkte met het verlies van hun dierbare. 

 
Covid-19: 
 

Begin 2020 duikt het coronavirus Covid-19 op in China, het raast vervolgens als een pandemie 
over de aardbol en maakt een groot aantal slachtoffers. Ingrijpende maatregelen volgen 
wereldwijd in een poging het virus in te dammen. In Nederland stokt de economie grotendeels 
en de samenleving valt stil.  
Ook de Angerense inwoners ondergaan de beperkingen. Voor de Historische Kring Angeren 
betekent het dat bijna het hele jaarprogramma komt te vervallen. 
In dit jaarverslag zijn alle voor 2020 geplande lezingen, presentaties en activiteiten 
opgenomen, welke (bijna) alle zijn afgelast of opgeschort in afwachting van betere tijden. 

 
Algemeen: 
 

• Deelnemers: Het jaar 2020 begint met 414 deelnemers aan het einde staan er 411 
ingeschreven. 

• Bezigheden: Voor zover de coronaregels het toelaten blijft de HKA bezig historische 
gegevens te verzamelen en op een overzichtelijke en toegankelijke manier digitaal op 
te slaan. De hoeveelheid niet digitaal materiaal, zoals boeken, documenten, foto’s en 
bidprenten blijft groeien. Deze worden opgeslagen in de kringkamer en gearchiveerd 
in de computer. Het grootste deel van de bibliotheek is nu geïnventariseerd.  

 Er is nog steeds een tekort aan actieve deelnemers voor ondersteuning bij 
 uiteenlopende activiteiten. 

• Secties: De secties zijn ieder op hun eigen gebied actief met allerlei werkzaamheden 
en activiteiten. Helaas liggen de bezigheden dit jaar zo goed als stil. 

• Angers Verleden: In het voor- en najaar wordt ons tijdschrift Angers Verleden 
uitgegeven. 
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• Giften: De coronapandemie heeft geen invloed op de giften van gulle gevers. De HKA 
ontvangt regelmatig giften over uiteenlopende Angerense aangelegenheden. Deze 
worden in dank ontvangen en opgeslagen. Gegevens die b.v. bij huis- en 
zolderopruimingen tevoorschijn komen kunnen zeer waardevol zijn. De kring houdt 
zich aanbevolen voor nieuwe giften. 

• Inloopmiddagen en -avonden: De inloopmiddagen en -avonden worden zo goed als 
geheel afgelast. Voor deelnemers met vragen is op aanvraag een ontvangst mogelijk. 

• Jaarlijkse controle Evacuatiemonument: Op 12 maart voert de ontwerper Paul Kuster 
op verzoek van de HKA, de jaarlijkse controle op het Evacuatiemonument uit. Hij 
constateert dat het monument zich in goede staat bevind. Het straatwerk behoeft enig 
onderhoud. De kring dankt Paul. 

• Rabo ClubSupport 2020: Van de supportactie van de Rabobank in het najaar mag de 
kring € 350,69 ontvangen. Met dank aan alle stemmers. 

 
Wegens corona afgelaste of gewijzigde lezingen, presentaties en activiteiten in 
2020: 
 

• Doorlopend thema Tweede Wereldoorlog: De activiteiten in het kader van 75 jarig 
herdenking Bevrijding en Terugkeer en Wederopbouw zijn vervallen. Alleen in de beide 
uitgaves van het Angers Verleden van 2020 is in artikelen aandacht besteed aan deze 
periode. 

• Lentekriebels afgelast: De op 5 april geplande 
Lentekriebels worden uitgesteld naar 21 juni en 
uiteindelijk afgelast. Het thema zou zijn: de jaren 
1944-1945. Daarbij zou een doorlopende film 
worden getoond met de interviews die 
opgenomen zijn voor de Angerse Aovond in 
november 2019 met: Hennie Helsen, Frits 
Vermeulen, Marietje Visser-Jansen en Toon Visser. 
Ook zouden er foto’s en filmpjes uit die 
oorlogsperiode worden getoond. 

• Jaarvergadering afgelast: De Jaarvergadering op 
21 april wordt doorgeschoven naar later in het jaar 
en toch nog afgelast. In juni ontvangen de 
deelnemers met een email-adres het secretariële 
jaarverslag 2019. De kascontrolecommissie, 
bestaande uit de heren G. Tijssen en R. Maters, 
controleert op 24 augustus 2020 de kringkas over 
2019. Decharge wordt verleend aan de 
penningmeester.  

• Onthulling Bevrijdingsboom afgelast: De 
onthulling van de Bevrijdingsboom op 5 mei gaat 
niet door. Op 13 juni vindt in stilte de technische installatie van de boom plaats in 
aanwezigheid van enkele bij de realisatie van dit project betrokken personen. In een kleine 
ceremoniële handeling draaien wethouder Theo Janssen, samenwerkende initiatiefnemers 
Ton van Bon en Geert Bouwman en ontwerper van de boom, Frits Bouwman de eerste 
bevestigingsschroeven aan de boom. Het voornemen is op 5 mei 2021 alsnog de onthulling 
met het georganiseerde programma uit te voeren als de coronaregels dat toelaten. 

• Mei-lezing afgelast: De meilezing op 19 mei die in het teken zou staan van de 
herdenking van 75 jaar bevrijding wordt afgelast. Een van de geplande onderwerpen 
is de Wederopbouw, gepresenteerd door Geert Visser. 

 De Bevrijdingsboom wordt geplaatst. 
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• Ansichtkaart met groet: Alle deelnemers ontvangen in juni een groet van de kring in 
de vorm van een ansichtkaart waarop enige informatie over het coronabeleid is 
vermeld. 
 
 

• Presentatie bij SASA: Als in de zomer de coronaregels wat zijn versoepeld is er op 
maandag 3 augustus een koffieochtend in het Dorpshuis voor de leden van de SASA. 
Enkele leden van de HKA geven acte de préséance met een quiz over Angerense 
wetenswaardigheden en een presentatie over de Angerse kermis. 

• Open Monumenten Dag afgelast: De OMD op 13 september wordt landelijk afgelast. 
Het thema 2020 is: Leermonument. De kring had voor de afgelasting al besloten niet mee 
te doen. 

• Angerse Aovond afgelast: De Angerse Aovond die op 17 november is gepland gaat 
niet door. Het hoofdthema zou het vijftigjarig jubileum van het Dorpshuis zijn. De 
presentatie over het jubilerende Dorpshuis wordt uitgesteld naar 2021. 

 
Kascontrole over 2020: 
 

Decharge 
Op grond van artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek is elke bestuurder1 tegenover de 
rechtspersoon verplicht tot een behoorlijke vervulling van de aan hem opgedragen taak. 
Indien de bestuurder verzaakt zijn taak behoorlijk te vervullen kan hij aansprakelijk 
worden gesteld voor de daardoor ontstane schade. De (interne) aansprakelijkheid van een 
bestuurder geld niet (meer) op het moment dat decharge is verleend aan het betreffende 
bestuurslid. 
Decharge wordt omschreven als het kwijtschelden van aansprakelijkheid aan een 
bestuurder voor het gevoerde bestuur. Door decharge te verlenen wordt afstand gedaan  
 

 
1 Het woord ‘bestuurder’ is mannelijk, maar de functie kan uiteraard zowel door mannen als vrouwen 
worden vervuld. 

Ansichtkaart met een groet uit Angeren die alle deelnemers ontvangen 
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van het recht om vergoeding te vorderen van de bestuurder in verband met schade als 
gevolg van het gevoerde bestuur.  
 

Historische Kring Angeren is een stichting. Stichting Historische Kring Angeren is een 
rechtspersoon. Voor een stichting zijn de eerdergenoemde decharge-criteria niet expliciet 
opgenomen in de wet. In dat geval geldt hetgeen gesteld is in de Statuten. In de Statuten 
van de stichting is verwoord dat het bestuur de jaarstukken vaststelt. En dat deze 
vaststelling van de jaarstukken strekt tot decharge van de secretaris en penningmeester 
(artikel 12, lid 5 van de Statuten). 
Onder normale omstandigheden rapporteert het bestuur van Stichting Historische Kring 
Angeren in de geest van de wettelijke bepalingen jaarlijks tijdens een jaarvergadering aan 
de deelnemers over alle activiteiten en stelt aan de aanwezige deelnemers de formeel niet 
verplichte vraag of men kan instemmen met het besluit tot het verlenen van decharge. Nu 
als gevolg van Corona in 2020 geen jaarvergadering heeft kunnen plaatsvinden, heeft het 
bestuur moeten terugvallen op de formaliteiten zoals deze zijn beschreven in de Statuten. 
 

Op 12 juli 2021 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit twee zich eerder daarvoor 
aangeboden deelnemers van Historische Kring Angeren, zich positief uitgesproken over 
het door de penningmeester in 2020 gevoerde financiële beleid. Het jaarverslag 2020 is als 
zodanig door het hele bestuur unaniem geaccordeerd. Daarmee zijn secretaris en 
penningmeester formeel gedechargeerd. 
 

Het bestuur dank in het bijzonder beide personen voor hun inspanningen gedurende het 
kalenderjaar 2020. 
 

      Harrie Arends  
      Voorzitter van Stichting Historische Kring Angeren 

 
• Kascontrole: De kascontrole over 2020 is op 12 juli 2021 uitgevoerd door de heren G. 

Tijssen en R. Overweel. 

 
Geplande vaste activiteiten in 2021: 
 

Bij het opstellen in augustus 2021 van dit Jaarverslag 2020 zijn een aantal datums van geplande 
activiteiten voor 2021 al verstreken. Door de nog steeds voortdurende beperkende 
coronamaatregelen zijn een aantal van deze activiteiten vervallen of opgeschoven. Daar waar 
van toepassing is een korte toelichting toegevoegd. 
 

• Kringwerkzaamheden: Het blijven verzamelen en veilig stellen van historisch 
materiaal. 

• Angers Verleden: Een uitgave van het Angers Verleden in het voorjaar en het najaar. 

• Jaarvergadering: De jaarvergadering wordt afgelast. 

• Lentekriebels: Presentatie en fototentoonstelling bij de Lentekriebels. De Lentekriebels 
worden afgelast. 

• Dodenherdenking: Medewerking aan de Dodenherdenking op 4 mei. De herdenking 
vindt plaats in kleine kring met enkele genodigden. 

• Lezingenavond: Een lezingenavond in mei. Het onderwerp dat door een (gast)spreker 
wordt gebracht is altijd verbonden met Angeren. De lezing gaat niet door. 

• Open Monumenten Dag: Medewerking aan de OMD.  

• Angerse Aovond: Op de Angerse Aovond in november worden meerdere Angerense 
zaken op een gezellige wijze onder de aandacht gebracht. 
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• Zoeken naar samenwerking met het basisonderwijs: De bedoeling daarvan is om de 
Angerense geschiedenis onder de aandacht te brengen bij de Angerense jeugd.  

• Exposities in vitrinekast: In de door Ben Otters in het Dorpshuis geplaatste vitrinekast 
worden wisselende exposities gehouden. In de kringkamer staat een vitrine met 
oudheidkundige vondsten. 

• Inloopmiddagen -avonden: De inloopmiddagen en -avonden starten naar alle 
waarschijnlijkheid weer in het najaar van 2021. Raadpleeg daarvoor de data en tijden 
op onze site: www.historischekringangeren.nl 

 
Geplande activiteiten en projecten voor 2021:  
 

• Onthulling Bevrijdingsboom: De op 5 mei 2021 geplande onthulling van de 
Bevrijdingsboom bij het monument voor de gesneuvelde geallieerde 
vliegtuigbemanningen gaat niet door. De onthulling van de door Frits Bouwman 
ontworpen boom van cortonstaal die al in 2020 zou plaatsvinden, wordt 
doorgeschoven naar 2022. De boom is op 13 juni 2021 in stilte geplaatst.  

• Medewerking vijftigjarig jubileum Dorpshuis 2020. De uitgestelde presentatie zal als 
mogelijk later in het jaar worden gehouden. 

• Medewerking honderdjarig jubileum Harmonie St. Caecilia 2021.  

• Viering tienjarig jubileum Historische Kring Angeren 2021. 
• Mogelijk plaatsing plaquette Roode Wald.  

 
Het bestuur vertrouwt er op dat de coronapandemie snel tot een einde zal komen en het 
gewone leven weer opgepakt kan worden. Het zou jammer zijn als die prachtige jubileums 
noodgedwongen in stilte voorbij zouden gaan en niet gezamenlijk gevierd kunnen worden . 

 
Augustus 2021 
           
Secretaris HKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


