Vergaderverslag Algemene ledenvergadering 30 maart 2017.
Lokatie: Engelenburcht Engelen.






Voorzitter, Frans Lucas opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom en ziet met
blijdschap dat ook dit jaar de opkomst weer bijzonder is. Voorzitter vraagt eerst 1 minuut
stilte voor de overleden leden het afgelopen jaar, te weten mevr. Schute-Kempenaars en
mevr. Bindels.
Voorzitter neemt de agenda voor deze avond door en vraagt of er nog vragen zijn over de
notulen van de vergadering van 24 maart 2016.
Penningmeester Henriette Sars-Muskens licht met behulp van een power point presentatie
het financieel jaarverslag van 2016 en de begroting voor 2017 toe.
Besloten wordt om de contributie voor 2017 niet te verhogen en blijft dus staan op € 15,00
en voor de partner €10,00 per jaar.



De leden van de kascommissie bestond dit jaar uit de heren Desmense en Jongejans. Dhr.
Jongejans als plaatsvervanger van dhr. van der Vall die wegens werkzaamheden in het
buitenland verstek moest laten gaan. Penningmeester wordt gedechargeerd voor het
gevoerd beleid in 2016. Voor 2017 hebben zich dhr. Desmense en dhr. Marjot zich
aangemeld om plaats te nemen in de kascommissie.



Volgens het rooster van aftreden is dit jaar(2017) de secretaris, Hans Kant aan de beurt. Er
hebben zich geen nieuwe kandidaten voor deze functie gemeld en met algehele stemmen
wordt de huidige secretaris voor een nieuwe periode van 4 jaar herkozen.



Activiteiten: het afgelopen jaar hebben we, anders dan vorige jaren niet deelgenomen aan
Open Monumentendag. Deze dag stond in den Bosch in het teken van het Jeroen Bosch jaar
en werden gecentraliseerd in Den Bosch. Wel is er een lezing gehouden voor de
seniorenvereniging waarbij vliegtuigen uit WO II centraal stond, hebben we deelgenomen
aan een mini braderie tijdens de kermis zondag te Engelen, en zijn bij verschillende
bijeenkomsten van het Erfgoed en Stichting Kring Vrienden Den Bosch aanwezig geweest.
Daarnaast hebben we vanwege ruimtegebrek een neven ruimte in gebruik genomen bij de
Engelenburcht die als opslag voor onze collecties gebruikt gaat worden

Rondvraag:


In de rondvraag wordt door verschillende leden het stijgend ledental aangehaald, men vraagt
welke daarvan de reden is , wat ermee te doen en hoe nu verder (Bertie Geerts, Berry
Pigmans en Joyce Obenhollenzer). Het stijgend ledental afgelopen jaar heeft zeker te maken
met de overgang van een aantal leden van Engelen 1200 naar Angrisa. Graag wil Angrisa
leden laten deelnemen aan activiteiten en komen tot het oprichten van werkgroepjes zoals
b.v. een werkgroepje natuur, interviewen of archivering etc. Ria van Luijk stelde dat er
misschien wel animo is voor hulp bij het overhuizen en inrichten van de opslag/nevenruimte
in de Engelenburcht. Waarop spontaan hulp werd aangeboden door Pierre de Visser en Jan
Muskens. Bertie Geerts stelde voor om een enquete/beoordelings formulier voor de leden
zodat Angrisa te weten komt wat er leeft onder de leden.

Presentielijst:
mevr. Van Haaren, dhr. Marjot, mevr. Obenhollenzer, dhr. van Hal, mevr. Van Lhruijk, dhr.
Desmense, dhr. de Visser, dhr. Geerts, mevr. Ter Ellen, mevr. Van Beem, dhr. Muskens, mevr.
Heimeriks, mevr. Heller, mevr. Vermeijden, dhr. Pigmans, dhr. Jongejans, mevr. Den Otter.
Afgemeld:
dhr. Van Hoey Smith, dhr. De Klein, mevr. Boerboom en dhr. Gruben.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur, nodigt iedereen uit om deel te nemen aan een lezing
over de Amsterdamse School en in het bijzonder over de Sint Lambertuskerk te Engelen door dhr.
Beaard.

Hans Kant
Secretaris Heemkundekring Engelen
Engelen 3 april 2017

