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Datum: Dinsdag 12 oktober 2021 

Plaats: De Kei in Steenderen 

Aanwezig: 44 leden 

Afwezig met kennisgeving: 14 leden 

Dagvoorzitter: Frank van Heijst 
Opgesteld door: Frank van Heijst 

Verslag  

 

1. Opening, welkom en mededelingen, vaststellen agenda 

De vergadering wordt om 20.10 uur geopend door Frank van Heijst. Hij heet alle aanwezigen 

welkom en introduceert - met name voor de aanwezige nieuwe leden - de andere 

bestuursleden; bestuurslid Martin Nieuwenhuis is ziek. Er zijn geen andere mededelingen.  

De agenda voor deze ledenvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

2. Verslag van de vorige ledenvergadering 

 

De vorige ledenvergadering - over het verenigingsjaar 2019/2020 - is vanwege de 

coronasituatie schriftelijk gevoerd, van 11 tot 24 oktober 2020. Het verslag daarvan 

kunt u inzien op onze website via: 

http://www.hetsteenderslandschap.nl/vereniging/. Er is dus geen vergaderverslag 

om vast te stellen.  

Opgemerkt wordt dat een ledenvergadering “in levenden lijve” veel gezelliger is.  

 

 

3. Bestuur 

Het bestuur is in het voorbije verenigingsjaar gevoerd door (in alfabetische volgorde):  

Frank van Heijst (secretaris), Lucas Kalkers, Martin Nieuwenhuis, Frans Peelen 

(penningmeester) en Harry Sesink; tot 24-10-2020 was ook Rob Krassenberg bestuurder. 

René van Eijden is onze vaste bestuursadviseur.  

Er zijn dit keer geen bestuurswisselingen voorzien. 

 

 

4. Financiën 

a. Verslag penningmeester over boekjaar 2020-2021 

In het voorbije verenigingsjaar (van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021) is circa € 1.000,- 

meer uitgegeven dan er aan subsidie en andere inkomsten binnenkwam; vorig boekjaar was 

er € 2.000 overschot. Belangrijkste reden voor het verschil zijn de boekingen van uitgaven 

voor ons project “bloeiende akkerranden”. Er zijn in boekjaar 2020-21 uitgaven betaald en 

geboekt, die daadwerkelijk gemaakt zijn in het boekjaar 2019-20 en die dus eigenlijk in dat 

boekjaar al geboekt hadden moeten worden. Verder geven de inkomsten uit subsidies een in 

de jaren wisselend beeld: sommige subsidies worden jaarlijks verstrekt, andere eens per zes 

jaar.  

Het tekort over afgelopen boekjaar wordt afgeboekt van het vermogen van de vereniging, 

dat ook na die onttrekking nog gezond is. Het vermogen is deels gereserveerd om klussen 

die nu met de hand worden gedaan door de vrijwilligers t.z.t. ook machinaal te kunnen 

uitbesteden, zodat we als vereniging nog jaren aan onze verplichtingen kunnen voldoen.  

http://www.hetsteenderslandschap.nl/vereniging/
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b. Verslag van de Kascommissie 2020-2021 

De Kascommissie, bestaande uit Gijs Wildeboer en Maurice Cremers, heeft recent de 

controle van de boeken en de kas uitgevoerd. Gijs Wildeboer meldt: de Kascommissie 

vindt de financiële administratie prima op orde, de balans-stukken kloppen en wij zien over 

de jaren een “gezonde subsidiestroom”. De Kascommissie adviseert de aanwezige leden 

om het bestuur “decharge te verlenen” voor het financiële beleid.  

De aanwezige leden gaan akkoord onder applaus. De avondvoorzitter dankt de 

kascommissie en de penningmeester. 

c. Benoeming leden van de kascommissie 2021-2022 

Voor de controle van de financiële boekhouding  over het boekjaar 2021-2022 hebben Gijs 

Wildeboer en Laurens Eykelkamp  zich beschikbaar gesteld, waarvoor dank. 

 

d. Vaststellen contributie 2021-2022 

Het bestuur stelt voor om de contributie te handhaven op het niveau van de voorgaande 

jaren; de leden stemmen daarmee in.  

Het lidmaatschap van HSL kost dus € 10,- per jaar voor leden die een machtiging hebben 

afgegeven aan de Penningmeester, en € 12,50 voor leden zonder machtiging.  

e. Begroting 2021-2022 

In grote lijnen worden dezelfde inkomsten en uitgaven verwacht als in voorgaande jaren.  

Ingeval het bestuur moet besluiten tot bijzondere (grote) uitgaven worden daarover eerst 

de leden geconsulteerd. 

 

5. Werkzaamheden en projecten 

a. Nabeschouwing 2020-2021 

 Als gevolg van de corona-situatie hebben we helaas geen enkele zaterdagse werkdag 

kunnen houden.  

 Voor zover mogelijk binnen de corona-richtlijnen hebben de werkgroepen wel doorgewerkt. 

Daarover is verslag gedaan in de Nieuwsbrieven van november 2020 en van mei 2021; de 

Nieuwsbrieven zijn te vinden op onze website via: 

http://www.hetsteenderslandschap.nl/nieuwsbrieven/ 

 De resultaten (broedsucces en aantallen) van de steenuilen en van de patrijzen in 

afgelopen seizoen komen in de eerstvolgende Nieuwsbrief.  

 Harry Sesink geeft uitleg over het goede overleg met de gemeente Bronckhorst, en de 

resultaten daarvan. Zo gaat de gemeente vanaf volgend jaar de wegbermen extensief 

beheren, wat goed is voor de biodiversiteit. Wie voor het overleg met de gemeente 

voorstellen of vragen heeft kan deze doorgeven aan Harry Sesink of Frans Peelen.  

 Het bestuur voert af en toe overleg met Aviko en de Gemeente over de extra 

landschappelijke inpassing om het vrieshuis minder zichtbaar te laten zijn; HSL heeft in dat 

overleg een adviserende rol.  

 De avondvoorzitter bedankt alle actieve vrijwilligers voor hun inzet en werk.  

 

b. Ervaringen van de leden over afgelopen werkseizoen 

Geen bijzonderheden.  

 

c. Projecten en data komend werkseizoen 

Er is komend werkseizoen erg veel werk te doen, want terwijl wij met z’n allen door corona 

niet in het landschap aan het werk konden, groeiden de bomen en struiken natuurlijk wel door.  
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Het bestuur overweegt daarom om een extra werkdag in te lassen.  

De volgende werkdagen zijn gepland:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Nieuwe projecten 

De heer Arend Jan Breukink heeft op eigen initiatief en op eigen grond in de 

IJsseluiterwaarden een natuurontwikkelingsproject uitgevoerd. Hij wil de feitelijke 

(natuur)ontwikkelingen in dat gebied gaan waarnemen en volgen (monitoren); hij vraagt of er 

leden van HSL geïnteresseerd zijn om dit te doen. 

De avondvoorzitter zegt toe dat hij deze vraag en de context zal opnemen in de eerstvolgende 

Nieuwsbrief, zodat eenieder dit nog eens kan overdenken en zich desgewenst kan aanmelden. 

Ook het weidevogelbeheer, dat Rennie en Ab van der Meer uitvoeren, zal in die Nieuwsbrief 

(nogmaals) aan de orde komen.   

 

6. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

De avondvoorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 21.15 uur.  

 

 

Pauze 

 

 

 

Spreker 

 

Lucas Kalkers - coördinator van de HSL-werkgroep ‘Dorpsbos Steenderen’ - informeert 

de aanwezigen over de actuele stand van zaken rond dit bos en over de ideeën en 

plannen daarvoor. Lucas doet dat aan de hand van een presentatie, die de leden op 

onze website kunnen nakijken.  

Daarna was er discussie met de leden over de plannen, en werden diverse suggesties en 

voorstellen gedaan, die de werkgroep verder zal bespreken.  

 

datum en start-tijd wat doen we?  

zat 06-11-2021, 08.45u landelijke natuurwerkdag 

zat 11-12-2021, 08.45 u werkdag 

zat 08-01-2022, 08.45 u werkdag 

zat 05-02-2022, 08.45 u  werkdag 

zat 12-03-2022, 08.45 u werkdag 

zat 16-04-2022, 08.45 u zaaidag akkerranden 

woe 15-06-2022, 08.45 u vrijwilligersavond: werk + BBQ 

woe 13-07-2022, 19.30 u zomerwerkavond 


