
 

 

 

 

Vergaderverslag Algemene Ledenvergadering  24 maart 2016. 

LokatieL Engelenburcht. 

Aanwezig: 

Dhr. Kroezen, dhr. Vughts, mevr. Vermeijden, dhr. Van Boekel, mevr. Van Haaren-Kempenaars,  

mevr. Heimeriks, mevr. Mulkens, dhr. Van Hal, dhr. Desmense, mevr. Van Luijk, mevr. Van der Lee, 

dhr. Van der Vall, mevr. Ter Ellen, dhr. Gruben, dhr. Geerts, dhr. de Visser, dhr. Muskens, dhr. Marjot. 

Afgemeld: 

Dhr. van Hoey- Smith, mevr. Boerboom, dhr. Koelemij, mevr. Den Otter, dhr. ter Ellen.  

 

 Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In zijn openingswoord 

haalt hij de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen voor de dierenparkje aan de Vlacie aan. 

Daarna neemt Frans Lucas het verslag van 2015 door.  

 De penningmeester licht het financieel jaarverslag toe. 

 Kascommissie, bestaand uit de heren Burger en Ter Ellen zijn beiden niet aanwezig. Zij 

worden vertegenwoordigd door mevr. Caroline ter Ellen. Penningmeester wordt 

gedechargeerd voor het gevoerd beleid in 2015. 

 Kascommissie voor 2016: de heren Desmense en van der Vall melden zich beiden aan. 

 Voorzitter merkt op dat het afgelopen jaar (2015) Angrisa steeds meer naamsbekendheid 

krijgt in Engelen en ook zeker in de regio.  

 Activiteiten in het jaar 2016: Eigen huisstijl voor publicaties, te financieren uit de opbrengst 

van de grote clubactie. Lezing bij seniorenvereniging Engelen, contacten verbeteren met 

kenniscentrum van Kring Vrienden. Contact leggen met afd. Erfgoed van gemeente                  

’s Hertogenbosch. Uitbreiding collectie/afchiefruimte. 

 Herverkiezing bestuursleden: Met algemene instemming werd een gewijzigd rooster van 

aftreden goedgekeurd. Bestuurslid dhr.  Marjot nam afscheid en werd hartelijk bedankt voor 

zijn inzet de afgelopen jaren. In zijn dankwoord zei Han dat het zijns inziens tijd werk voor 

verjonging van het bestuur.   Kandidate Caroline ter Ellen werd met algehele instemming 

verkozen tot bestuurslid. 

 



 

 

 

 

 

Rondvraag: 

 Dhr. Kroezen:  Martin heeft een vraag over de woning aan Dorpstraat 10, een van de z.g. 

huisjes aan de bulk. Deze woningen hebben de status van beschermd dorpsgezicht. Aan deze 

woning wordt momenteel verbouwd, weet de eigenaar dat met er subsidie verantwoord 

verbouwd kan worden, en heeft Angrisa hier een rol in de eigenaar dit kenbaar te maken? In 

een bestuursvergadering heeft Angrisa hierover  een standpunt ingenomen en het antwoord 

schriftelijk kenbaar gemaakt.  

 Mevr. Mulkens: Yolie vraagt over het baggerwerk in de Dieze. Wordt deze grond onderzocht 

op waardevolle gebruiksvoorwerpen die tevoorschijn kunnen komen? 

 

 

Voorzitter sluit de vergadeing om 20.30 en nodigt iedereen uit om deel te nemen aan een lezing 

verzorgt door dhr. Rob Gruben 

    

 

 

 

  

 


