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Notulen van de vijfde jaarvergadering 27 november 2012 
 
Aanwezig: de (aspirant)bestuursleden: Gerard Rasing, Peter Tijssen , Harrie Arends, Arno 

van Staalduine en Rob Harmsen (verslag), de werkgroepleden: Gerard 
Bouwman, Geert Tijssen en Hennie Helsen en daarnaast 6 leden.  

Afwezig: Aspirant bestuurslid Esther Molthoff  en werkgroepleden Wim Brandts en Jo 
Kuster  

 
 
1. Opening 

Gerard Rasing opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom op deze vijfde 
jaarvergadering. 
 

2. Mededelingen/vaststelling van de agenda. 
Er zijn geen mededelingen en geen wijzigingsvoorstellen voor de agenda. 
 

3. Notulen jaarvergadering 23 november 2011. 
Er zijn vanuit de vergadering geen aan- of opmerkingen. De notulen worden vastgesteld onder 
dankzegging aan de secretaris. 
 

4. Jaarverslag in de vorm van een presentatie door Gerard rasing. 
Op basis van de presentatie worden de aanwezig leden bijgesproken over datgene waar 
Strijdbaar Angeren in 2012 bijzondere aandacht heeft besteed. De presentatie staat op de 
website van Strijdbaar Angeren. De presentatie gaf geen aanleiding tot uitvoerige discussies.  
 

5. Verslag van de penningmeester. 
Per 31-12-2011 heeft Strijdbaar Angeren en banksaldo van € 536, 90 en een kas saldo van € 
681,60.Vanuit de vergadering zijn er geen vragen. 
De contributie voor 2013 blijft gehandhaafd op € 1,00 per lid. 
 

6. Verslag kascontrolecommissie. 
De kascontrole commissie vraagt bij het bestuur aandacht voor de nog gedeeltelijk te innen 
contributie over 2011. Zij hebben inmiddels van de penningmeester begrepen dat deze ter 
gelijkertijd met de contributie voor 2012 wordt geïnd.  
Van alle uitgave zijn belegstukken aanwezig. Uitgaven zijn gedaan in het belang van 
Strijdbaar Angeren. Met in achtneming van de opmerking over de contributie inning stelt de  
commissie voor om decharge te verlenen.  
De vergadering verleent decharge. 
 

7. Verkiezing kascontrole. 
Geert Bouwman is aftredend. Joop Meijer wordt benoemd. Joop zal samen met Hennie Helsen  
volgend jaar de boeken controleren. 
 

8. Organisatie Strijdbaar Angeren 2013. 
In de loop van 2012 heeft Frank Kuster bedankt als werkgroeplid. Gerard Rasing spreekt zijn 
dank uit voor de inzet van Frank voor Strijdbaar Angeren. Strijdbaar Angeren blijft ook in 
2013 functioneren in haar huidige structuur (bestuur met werkgroepen). Op basis van de 
“strijdpunten” uit het Dorpsplan 2009 zijn voor 2013 de volgende prioriteiten vastgesteld: 

• Woningbouw. We blijven strijden om zo snel als mogelijk huizenbouw te 
bewerkstelligen. De bouw van huizen is essentieel voor de veelbaarheid van Angeren. 
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• A15. In de kielzog van de milieufederatie blijft Angeren strijden voor een tunnel, dan 
wel voor een voor Angeren acceptabele inpassing. 

• Huissensche Waarden (Angerense buitenpolder). 
• Evenemententerrein. Dit voor het geval Maliebaan op korte termijn wordt bebouwd. 

 
Wat we niet doen zijn een aantal “platformachtige” onderwerpen. Zoals: meedenken over 
gemeentelijk handhavingsbeleid, instellen 30 km zones, onderhoud speelvoorzieningen, 
afvalstoffenbeleid en deelname aan de stuurgroep Veiligheid en wijkbeheer. Dit doen wij niet 
i.v.m. het gebrek aan tijd binnen het bestuur. Mochten er vrijwilligers zijn om in een aparte 
werkgroep aan deze onderwerpen aandacht te besteden, staat Strijdbaar Angeren daar zeer 
welwillend tegenover. 
 
Een artikel over het bovenstaande wordt in de Bazuin gepubliceerd. 

   
9. Bestuursverkiezing. 

Aftreden en herkiesbaar is Harrie Arends.  Harrie wordt door de vergadering weer 
(her)benoemd. Tevens benoemt de vergadering de door het bestuur voorgedragen aspirant 
bestuursleden Esther Molthoff en Arno van Staalduine tot bestuurslid. 
 

10. Rondvraag 
Hennie Helsen attendeert het bestuur  dat er vanuit de Stichting Historisch Kring Angeren het 
initiatief is genomen om aandacht te besteden aan het 1200 jarige bestaan van Angeren in 
2014. Strijdbaar Angeren staat positief t.o.v. dit initiatief en wil op uitnodiging daar best wel 
over meedenken.   
 

11. Sluiting 
De voorzitter sluit onder dankzegging voor de inbreng van de aanwezig de vergadering en 
nodigt iedereen uit na de vergadering aan de bar nog één consumptie te nuttigen op kosten van 
Strijdbaar Angeren. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


