
Notulen Strijdbaar Angeren 2019 
   

 
 
 
 
 
 
(Concept) Notulen van de twaalfde jaarvergadering over het jaar 2020 gehouden op 15 
september 2021 
 
Aanwezig: De bestuursleden: Gerard Rasing en Rob Harmsen (verslag) 

De werkgroepleden: Wim Brandts, Geert Bouwman en Geert Tijssen. 
 Afwezig met kennisgeving; Peter Tijssen en Hans Buurman 

Aantal leden: 4 (Harrie Arends, Ben Hofs, Theo Buurman, Lenie Pelkman)  
 

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

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

3. Notulen jaarvergadering 21 oktober 2019. 
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 aanwezige leden bijgesproken over datgene waar 
Strijdbaar Angeren in 2020 bijzondere aandacht aan heeft besteed. 
N.a.v. een aantal punten ontspon zich een discussie: 

 Harrie Arends gaf het bestuur -in het kader van de renovatie van het sportpark- in 
overweging om bij de gemeente de parkeerproblematiek nog eens aan de orde te stellen. 
Een mogelijkheid zou zijn een parkeerhaven aan de Kampsestraat (tegenover het huis 
van Harrie). Daarnaast is er een verzoek om de “gele streep” in de Poelsestraat te 
herstellen. Het bestuur zal overwegen een brief van B&W te sturen. 

 Naar aanleiding van een toelichting op de stand van zaken Windpark Caprice (met name 
de discussie over de parallelweg) zegde de secretaris toe het betreffen  
verkeersonderzoek aan Harrie Arends te mailen.  

De presentatie zal op de website van Strijdbaar Angeren worden geplaatst. 
 

5. Verslag van de penningmeester. 
Het financieel overzicht van het jaar 2020 is door Gerard Rasing toegelicht. Dit gaf geen 
aanleiding tot een nadere toelichting. 
Het bestuur heeft bepaald dat op grond van de (positieve) financiële positie en de beperkte 
uitgaven de contributie over het jaar 2020 niet zal worden geïnd. De vergadering kan hiermee 
instemmen 
De contributie voor 2021 blijft gehandhaafd op € 1,00 per lid. 
 

6. Verslag kascontrolecommissie. 
De kascontrole commissie (Ben Hofs en Theo Buurman) heeft geconstateerd dat de 
boekhouding er prima uitziet. De vergadering verleent het bestuur decharge. 
 

7. Verkiezing kascontrole. 
Aftredend is Theo Huisman. Nieuw benoemd: Harrie Arends.  

   
8. Bestuursverkiezing. 

Aftreden en herkiesbaar is Rob Harmsen. Rob wordt door de vergadering weer (her)benoemd.  
Aftreden en niet herkiesbaar is Gerard Rasing.  
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Gerard heeft besloten uit het bestuur van Strijdbaar Angeren te gaan omdat zijn rol als 
voorzitter van Strijdbaar Angeren en zijn politieke activiteiten in de gemeente Lingewaard niet 
goed verenigbaar zijn. 
Wim Brandts spreekt als “strijder van het eerste uur” Gerard toe en bedankt hem voor zijn 
deskundige en grote inzet voor Strijdbaar Angeren. 
Daarnaast krijgt Gerard als dank voor al het werk een replica van de  angerense 
bevrijdingsboom uit handen van Geert Bouwman. 
 
N.a.v. het besluit van Gerard is er wel een dilemma. Het bestuur is van mening dat we met 
twee bestuursleden (en 3 zeer actieve werkgroepleden) onder een kritisch grens komen. Het 
bestuur gaat proberen een bestuurslid te vinden c.q. zich beraden over de gevolgen als dit niet 
zou lukken. 
 

9. Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 

10. Sluiting 
De voorzitter sluit onder dankzegging voor de inbreng van de aanwezigen de vergadering.  
 


