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(Concept) Notulen van de zevende jaarvergadering over het jaar 2014 gehouden op 16 september 

2015 

 

Aanwezig: De bestuursleden: Gerard Rasing, Peter Tijssen en Rob Harmsen (verslag), de 

werkgroepleden: Gerard Bouwman, Geert Tijssen, Wim Brandts en Hennie Helsen, 

kascontrolelid; Joop Meijer en circa 10 leden.  

Afwezig: (met kennisgeving) Arno van Staalduine en het werkgroeplid Wim Brandts  

 

 

1. Opening 

Gerard Rasing opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom op deze zevende 

jaarvergadering.  In het bijzonder de vertegenwoordiger van K3 Delta, die ons uitvoerig 

zullen meenemen in hun plannen t.a.v. de Angerensche en Doornenburgsche Buitenpolder.  

 

2. Presentatie door vertegenwoordiger van K3 Delta.  

De vertegenwoordigers van K3Delta hebben de aanwezigen uitvoerig meegenomen in de 

stand van zaken t.a.v. hun plannen voor de Angerensche en Doornenburgsche Buitenpolder. 

Deze plannen worden gemaakt in opdracht van steenfabriek Huissenswaard. De plannen zijn 

nog in een pril stadium. Strijdbaar Angeren heeft bij monde van Geert Tijssen en Geert 

Bouwman al in een eerder stadium contact gehad en de wensen van Angeren bij K3 Delta 

neergelegd. 

Afgesproken wordt dat bij de verdere ontwikkeling van het plan Strijdbaar Angeren als een 

serieuze gesprekspartner wordt meegenomen. 

   

3. Mededelingen/vaststelling van de agenda. 

Er zijn geen mededelingen en geen wijzigingsvoorstellen voor de agenda. 

 

4. Notulen jaarvergadering 1 april 2014. 

Er zijn vanuit de vergadering geen aan- of opmerkingen. De notulen worden vastgesteld 

onder dankzegging aan de secretaris. 

 

5. 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 2014 bijzondere aandacht aan heeft besteed. De presentatie gaf geen 

aanleiding tot uitvoerige discussies. De presentatie zal op de website van Strijdbaar Angeren 

worden geplaatst. 

 

6. Verslag van de penningmeester. 

Het financieel overzicht van het jaar 2014 is door Peter Tijssen toegelicht. Dit gaf geen 

aanleiding tot een nadere toelichting. 

De contributie voor 2015 blijft gehandhaafd op € 1,00 per lid. 

 

7. Verslag kascontrolecommissie. 

De kascontrole commissie (Hennie Helsen) heeft geconstateerd dat de boekhouding er prima 

uitziet.  

De vergadering verleent het bestuur decharge. 
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8. Verkiezing kascontrole. 

Joop Meijer is aftreden, Gezien het feit dat de heer A. Hermsen inmiddels geen lid meer is 

van de vereniging worden er twee nieuwe leden voor de kascontrole benoemd, te weten H. 

Helsen en G. Bouwman. 

 

9. Bestuursverkiezing. 

Aftreden en herkiesbaar is Gerard Rasing. Gerard wordt door de vergadering weer 

(her)benoemd.  

 

10. Rondvraag 

Er wordt gevraagd naar de situatie bij Poelzicht. Het bestuur zegt toe contact op te nemen 

met de Karmel en terug te koppelen. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit onder dankzegging voor de inbreng van de aanwezig de vergadering. 


