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Engelen, 26 mei 2019.

Angrisa is trots een nieuwe huisstijl te kunnen presenteren, ontwerp van mevr. Anja Verlaat.
Henriette geeft uitleg over de totstandkoming van dit project.
Bestuurswisselingen.
Voorzitter Frans Lucas geeft aan afstand te willen doen van de voorzittershamer, daar er zich
geen kandidaten voor deze bestuursfunctie gemeld hebben wordt op voordracht van het
bestuur Rob Gruben met algemene goedkeuring van de aanwezige leden gekozen tot nieuwe
voorzitter. Wilton Desmense wordt met algemene goedkeuring van de leden toegevoegd aan
het bestuur. Het takenpakket van de (nieuwe)bestuursleden zal op korte termijn besproken
worden.
Bij de rondvraag kwam van mevr. Ans Vermeijden de mededeling dat zij zeer onder de indruk
was van de nieuwe verfrissende huisstijl van Angrisa.
Na een korte pauze was het tijd voor de lezing van Rob Gruben en Bertie Geerts die uitleg
gaven hoe het boek “Meerwijk, buitenleven aan de Dieskant” tot stand is gekomen.
Aangekondigd werd dat de presentatie van dit boek op 30 juni a.s. op Kasteel Meerwijk zal
plaatsvinden.
Hans Kant
Secretaris Angrisa heemkundekring Engelen

BOEIEND VEELZIJDIG HISTORISCH GOED

Verslag ledenvergadering Angrisa 26 mei 2019.
Voorzitter Frans Lucas heet alle aanwezigen van harte welkom op deze vergadering en stond
even stil bij de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, mevr. Ceciel den Otter en mevr.
Nan Wijffels.
De notulen van de vergadering van 19 april 2018 werden doorgenomen en er werd door de
aanwezige leden geen op- of aanmerkingen op gegeven.
De penningmeester, mevr. Henriette Muskens-Sars heeft verslag gedaan van het financieel
overzicht over 2018 middels een power-point presentatie en aansluitend heeft de
kascommissie bestaand uit Han Marjot en Wilton Desmense de penningmeester
gedechargeerd. Voor de kascontrole 2019 hebben Jac. Van der Vall en Frans Lucas zich
aangemeld.
Frans Lucas en Rob van Linden gaven uitleg over de activiteiten die het afgelopen jaar
georganiseerd zijn, waarbij Rob in het bijzonder uitleg gaf over de AVG en de wet op het
auteursrecht.
 Rondleidingen in de historische kern van Engelen.
 Actief bij Open Monumentendag.
 Afnemen van interviews.
 Digitaliseren van collecties, documenten en archiefstukken.
 Lezingen op basisscholen in het kader van 75 jaar bevrijding van Nederland.
 Wet op de privacy en auteurs recht.

