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(Concept) Notulen van de achtste jaarvergadering over het jaar 2015 gehouden op 18 mei 2016 
 
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 17 leden.  

Afwezig:  
 
1. Opening 

Gerard Rasing opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom op deze achtste 
jaarvergadering.  In het bijzonder de heer Chris School die ons zal bijpraten over de 
ontwikkelingen t.a.v. de woningbouw in Angeren, met name plan Bolder. 
 

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

3. Notulen jaarvergadering 16 september 2015. 
Er zijn vanuit de vergadering geen aan- of opmerkingen. De notulen worden vastgesteld onder 
dankzegging aan de secretaris. In aanvulling op de in deze vergadering gestelde vraag over 
bewoning van de het complex Poelzicht, geeft de voorzitter aan daar overleg over hebben 
gehad met een vertegenwoordiger van De Karmel. Kort gezegd, komt het er op neer dat door 
allerlei omstandigheden de oorspronkelijk opzet niet gerealiseerd kon worden. Uiteindelijk 
heeft de Karmel besloten alle wooneenheden te huren van de eigenaar voor bewoning van 
clienten van de Karmel.  
 

4. Presentatie CPO project locatie Bolder 
De heer Chris School (Samen Bouwen) heeft uitleg gegeven over de werking van een CPO 
project en in het bijzonder de ontwikkelingen van plan Bolder. Zoals de seinen nu staan, heeft 
dit plan een grote slagingskans mede door het feit dat de gemeente Lingewaard een positieve 
intentieverklaring heeft gegeven en provincie een subsidie ter beschikking heeft gesteld. 
 

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 2015 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 2015 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 (Henny Helsen en Geert Bouwman) heeft geconstateerd dat de 
boekhouding er prima uitziet.  
De vergadering verleent het bestuur decharge. 
 

8. Verkiezing kascontrole. 
Zowel Henny Helsen als Geert Bouwman zijn voor het eerste jaar lid van de 
kascontrolecommissie. Besloten wordt op volgend jaar een van beide te laten afstreden. Voor 
het lopende jaar blijven beide lid van de commissie.  
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9. Bestuursverkiezing. 
Aftreden en herkiesbaar is Peter Tijssen. Peter wordt door de vergadering weer (her)benoemd.  
 

10. Rondvraag 
De heer Maasman stelt een vraag over het standpunt van Strijdbaar Angeren over het afsluiten 
van het verkeer op de dijken. Rob Harmsen heeft het standpunt van Strijdbaar Angeren 
toegelicht..   
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


