Algemene ledenvergadering van HSL
op 11 oktober 2022

Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Afwezig met kennisgeving:
Avondvoorzitter:
Opgesteld door:

Dinsdag 11 oktober 2022
De Ieskeet bij Steenderen
34 leden
10 leden
Martin Nieuwenhuis
Frank van Heijst

Verslag
1. Opening, welkom en mededelingen, vaststellen agenda
De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door Martin Nieuwenhuis. Er zijn geen
mededelingen. De agenda voor deze ledenvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Verslag van de vorige ledenvergadering
Het verslag van de vorige ledenvergadering - over het verenigingsjaar 2020/2021 wordt ongewijzigd vastgesteld. Het verslag kunt u inzien op de Verenigingspagina
op onze website via: http://www.hetsteenderslandschap.nl/vereniging/.
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; René van Eijden is onze vaste bestuursadviseur.
Er zijn dit keer geen bestuurswisselingen voorzien.
Het bestuur wil graag jongere leden in het bestuur opnemen.

4. Financiën
a. Verslag penningmeester over boekjaar 2021-2022
In het voorbije verenigingsjaar (van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022) stonden tegenover
ruim € 11.000,- aan inkomsten (contributies en subsidies) uitgaven ter hoogte van circa €
8.000,-. Er resteerde een positief saldo van € 3208,- (vorig jaar tekort van € 1.011,-); dat
saldo is toegevoegd aan het vermogen van de vereniging.
Het vermogen van HSL 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 - vergrijzende vereniging ook in de toekomst aan onze onderhoudsverplichtingen kunnen voldoen.
Daarnaast biedt het vermogen ruimte voor financiering van nieuwe projecten; voorstellen
zijn welkom.
b. Verslag van de Kascommissie 2021-2022
De Kascommissie, bestaande uit Maurice Cremers en Laurens Eykelkamp, heeft recent de
controle van de boeken en de kas uitgevoerd. Laurens Eykelkamp meldt: de Kascommissie
vindt de financiële administratie prima op orde, en de balans-stukken kloppen. De
Kascommissie adviseert de aanwezige leden om het bestuur “decharge te verlenen” voor
het financiële beleid.
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De aanwezige leden gaan akkoord onder applaus. De avondvoorzitter dankt de
kascommissie en de penningmeester.
c. Benoeming leden van de kascommissie 2022-2023
Voor de controle van de financiële boekhouding over het boekjaar 2022-2023 hebben Laurens
Eykelkamp en Wilfred van der Weijden zich beschikbaar gesteld, waarvoor dank.
d. Vaststellen contributie 2022-2023
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 2022-2023
In grote lijnen worden dezelfde inkomsten en uitgaven verwacht als in voorgaande jaren.
Het lijkt erop dat de subsidies voor landschapsonderhoud een licht stijgende lijn gaan
vertonen.
Ingeval het bestuur moet besluiten tot bijzondere (grote) uitgaven worden daarover eerst
de leden geconsulteerd.

5. Werkzaamheden en projecten
a. Nabeschouwing 2021-2022
Martin Nieuwenhuis geeft een korte nabeschouwing van de werkdagen in het voorbije seizoen,
en speciaal de vrijwilligersavond in juli op de boerderij Boschloo/Pelgrom; de verslagen
daarvan zijn terug te lezen op onze website, klik hier.
De resultaten (broedsucces en aantallen) van de steenuilen en van de patrijzen in afgelopen
seizoen komen in de eerstvolgende Nieuwsbrief. Eugène Piron van de steenuilenwerkgroep
geeft alvast een voorproefje, en legt het verschil uit tussen een ‘nestkast met pendel’ en een
‘nestkast met sluis’ om insluip door marters te voorkómen.
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
De volgende werkdagen zijn gepland:
datum en start-tijd

wat doen we?

zat 05-11-2022, 08.45u

werkdag, ook landelijke natuurwerkdag

zat 10-12-2022, 08.45 u

werkdag

zat 07-01-2023, 08.45 u

werkdag

zat 04-02-2023, 08.45 u

werkdag

zat 11-03-2023, 08.45 u

werkdag

zat 15-04-2023, 08.45 u

zaaidag akkerranden

Verslag Algemene ledenvergadering HSL op 11-10-2022

2

Algemene ledenvergadering van HSL
op 11 oktober 2022
datum en start-tijd

wat doen we?

woe 14-06-2023, 18.00 u

vrijwilligersavond

woe 12-07-2023, 19.30 u

zomerwerkavond

d. Aanpak werkzaamheden Plantenbos
Harry Sesink vertelt over de activiteiten in en rond het Plantenbos, en over de besluiten die
het bestuur heeft genomen over de taakverdeling bij de werkzaamheden van HSL in het
Plantenbos. Dit alles kunt u nalezen in de Nieuwsbrief van oktober 2022, klik hier.
De leden Jeroen van Dijk en Bram Memelink gaan het zaagwerk in het Plantenbos coördineren.
Dat zaagwerk wordt gedaan vanwege de veiligheid, en voor het beheer conform het
beheersplan. Het zagen geschiedt door een kleine groep. Als de bomen liggen mogen ook
andere actieve HSL-leden hout komen halen; actieve HSL-leden die overtollig hout uit het
Plantenbos wil hebben melden zich aan via info@hetsteenderslandschap.nl
Vanuit de vergadering wordt gevraagd om ook dood hout in het Plantenbos te laten liggen
i.v.m. de biodiversiteit; dat gebeurt zeker.
Het bestuur zal zorgen voor communicatie richting de dorpelingen over deze aanpak van het
zaagwerk.
e. Nieuwe projecten
In antwoord op een vraag vanuit de vergadering antwoordt Frank van Heijst dat we deze
winter een actie ‘hagen aanplanten’ gaan uitvoeren. Doel hiervan is om veel nieuwe hagen in
ons landschap te krijgen. Meer informatie hierover leest u in de Nieuwsbrief van oktober, klik
hier.
Harry Sesink meldt dat de gemeente dit najaar nog circa 140 laanbomen gaat planten langs
gemeentelijke wegen. En Aviko gaat ook nog circa 100 bomen planten om het vrieshuis minder
zichtbaar te maken.
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 wethouder Wilko Pelgrom
Na de pauze hield wethouder Wilko Pelgrom van de gemeente Bronckhorst een
presentatie over het beleid van de gemeente inzake natuur en Landschap. De
presentatie kunt u op onze website bekijken: klik hier.
Na de presentatie was er nog een levendige discussie tussen de leden en de
wethouder, onder andere over het gemeentelijk beleid m.b.t. zonnevelden.
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