Engelen, 23 april 2018

Verslag Ledenvergadering Angrisa 19 april 2018.

Voorzitter heet iedereen van harte welkom en was blij verrast met de hoge opkomst.
Als eerste punt op de vergadering werden de notulen van de vergadering van 2017 doorgenomen,
daar werden geen op en of aanmerkingen op gegeven. Positief dat er geen verhoging van
lidmaatschaps bijdrage was, en de penningmeester door de kascommissie werd gedechargeerd.
De penningmeester heeft verslag gedaan van het financieel overzicht 2017 en middels een power
point presentatie inzage gegeven over de inkomsten en uitgaven met als resultaat een zeer klein
positief saldo. Aansluitend stelde de kascommissie, bestaande uit Wilton Desmense en Han Marjot
voor, na gedegen onderzoek de penningmeester wederom te dechargeren . Voor het komend jaar
stellen Han Marjot en Wilton Desmense( voor de derde keer, maar met algehele toestemming van de
aanwezige leden) zich wederom beschikbaar voor de kascontrole.
De voorzitter geeft daarna uitleg over de activiteiten voor het afgelopen jaar 2017 en voor 2018.







De steeds intensievere samenwerking met Erfgoed Den Bosch.
Diverse activiteiten om leden actief te betrekken bij Angrisa.
Rondleidingen door de historische kern van Engelen op Open Monumentendag.
Afnemen van interviews.
Digitaliseren van collecties, documenten en archiefstukken.
Wet op de privacy en auteurs recht

Voor het rooster van aftreden was het dit jaar de beurt aan de penningmeester, geen nieuwe
aanmelding voor deze functie en de huidige penningmeester gaat akkoord met een volgende
termijn. Tegelijkertijd werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om tijdens deze bijeenkomst een
nieuw bestuurslid voor te stellen, dhr. Rob van Linden, met als takenpakket ICT/ Webmaster. Na een
korte presentatie werd Rob met algehele instemming toegevoegd aan het bestuur.

Voor 2018 werd wederom geen verhoging van contributie vastgesteld, wel een dringend verzoek van
onze penningmeester om de jaarlijkse lidmaatschap bijdrage zo snel mogelijk te voldoen.
Rondvraag:
Henriette Muskens-Sars stelt vast dat zoals ook te zien is in het financieel verslag apparatuur zoals
laptop, scanner, fototoestel etc. reeds is afgeschreven, wellicht moet het bestuur een post
reserveren voor de aanschaf op termijn van nieuw materiaal, iets dat ook de kascommissie
adviseerde aan de penningmeester.

Vergadering gesloten om 20.15 uur.

De voorzitter nodigt daarna alle aanwezigen uit de lezing van dhr. Rob De Vrind bij te wonen.
Rob is afgestudeerd bioloog en zet zich in voor de Stichting De Groene Vesting en heeft zich verdiept
in het Beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629.
Zijn lezing heeft dan ook als onderwerp: Het Legendariche Beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629
en in het Heden.
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