Het Steenders Landschap
JAARVERSLAG 2019 - 2020
[11-10-2020]
STATUTEN HSL, art 12 lid 3:
Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn
jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten,
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen jaar gevoerd bestuur.

1. Van het Bestuur
Het verenigingsjaar van HSL loopt van 1 juli tot 30 juni. Om te voldoen aan het hierboven staande
art. 12, lid 3 van de Statuten van de Vereniging organiseerde het Bestuur van Het Steenders
Landschap (HSL) in de voorgaande jaren in oktober een zogenaamde “Algemene Leden Vergadering
(ALV)”. Daarin vertelde het Bestuur wat er in het voorbije jaar zoal was gedaan, en werden de
jaarcijfers gepresenteerd en behandeld. Daarna verleenden de aanwezige leden “decharge aan het
bestuur over het beleid in het voorgaande jaar”; in gewoon Nederlands: de leden keurden het beleid
goed. Tevens werd in de vergadering met de aanwezige leden gepraat over (ideeën en suggesties
voor) het komende verenigingsjaar: de toekomst.
Tengevolge van de huidige beperkingen van samenkomsten door coronamaatregelen, en omdat een
aanzienlijk deel van de leden tot de risicogroep behoort, heeft het bestuur moeten besluiten om dit
jaar geen fysieke ALV te houden (samen in een zaaltje). In plaats daarvan organiseert het Bestuur
dit jaar een “schriftelijke ALV”, op basis van dit Jaarverslag. De procedure van de “schriftelijke
ALV” staat in de laatste paragraaf van dit Jaarverslag.
Het onderdeel van de jaarlijkse ALV: “samen praten over komend Verenigingsjaar”, proberen we uit
te voeren door in dit Jaarverslag (in par. 3 op blz. 2) daarover vragen te stellen aan de leden; ook
willen we hier tijdens de komende werkdag(en) nadrukkelijk ruimte voor maken.

2. De mensen van HSL
2.1 De leden
Op 01-07-2019 had de vereniging HSL 189 leden; op 30-06-2020 hadden we 219 leden.
Deze leden betaalden ieder € 10,- lidmaatschap/jaar met automatische incasso; zonder
automatische incasso bedraagt het lidmaatschap € 12,50/jaar.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 01-10-2019 adviseerden de leden het Bestuur en
verleenden de leden “decharge aan het Bestuur” over het in 2018-2019 gevoerde beleid. Het verslag
van deze ALV kunt u lezen op de Verenigingspagina op onze website, via:
http://www.hetsteenderslandschap.nl/wp-content/uploads/Not20191001-ledenvergadering.pdf


Het Bestuur stelt aan de ALV voor om akkoord te gaan met dit verslag en het daardoor vast te
stellen.
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2.2. Het Bestuur
Het bestuur van HSL was in 2019-2020 als volgt samengesteld:
 voorzitter: Rob Krassenberg
 secretaris: Lucas Kalkers, vanaf 01-12-2019: Frank van Heijst
 penningmeester: Frans Peelen
 leden: Harry Sesink, Lucas Kalkers, Frank van Heijst
 adviseur: René van Eijden
In oktober 2020 treedt onze voorzitter Rob Krassenberg af wegens het volmaken van zijn
bestuurstermijnen - sinds 2014. De andere leden van het Bestuur bedanken Rob voor zijn
bestuurswerk en voor de plezierige wijze waarop hij het bestuurswerk heeft gedaan.
Tot ons genoegen kan het Bestuur een opvolger voorstellen: het lid Martin Nieuwenhuis is bereid om
als lid toe te treden tot het bestuur van HSL. Martin is eerder bestuurslid van HSL geweest. Na
toetreding van Martin tot het Bestuur zullen de bestuursleden uit hun midden een nieuwe voorzitter
kiezen.
 Het Bestuur stelt aan de ALV voor om Martin Nieuwenhuis te benoemen tot lid in het Bestuur
van HSL, en om aan Rob Krassenberg decharge te verlenen voor zijn bestuurswerk.

3. Verenigingsactiviteiten
In het verenigingsjaar 2019-2020 hebben we een aantal werkdagen georganiseerd. Voor een
inhoudelijk verslag daarover zie de bijlage bij dit Jaarverslag en tevens - met vele foto’s - op onze
website via http://www.hetsteenderslandschap.nl/werkdagen/
Het Bestuur heeft over de werkdagen nog de volgende vragen aan de leden:
1. Heeft u opmerkingen en of leerpunten naar aanleiding van de activiteiten in het voorbije
verenigingsjaar?
2. Heeft u suggesties voor nieuwe activiteiten/klussen in het komende verenigingsjaar?
3. Heeft u suggesties om in het komende verenigingsjaar onze werkdagen corona-veilig te
houden?

 Uw antwoorden op deze vragen ontvangt het Bestuur graag per email via:
info@hetsteenderslandschap.nl.

Naast de werkdagen zijn de leden actief geweest in de volgende werkgroepen:
werkgroep

coördinator

HoogStamLeu

Fonnie Beuseker

Plantenbos

Lucas Kalkers

Steenuilen

Philip van Dijk

Akkerranden

Frank van Heijst

Patrijzentellers

René van Eijden

Klussen

Frans Peelen en Harry Sesink

Catering

Frans Peelen

Over de inhoudelijke activiteiten van deze werkgroepen is verslag gedaan in de 3 Nieuwsbrieven die
in het verenigingsjaar zijn verstuurd aan alle leden; u kunt deze nalezen op onze website via:
http://www.hetsteenderslandschap.nl/nieuwsbrieven/.
Tenslotte heeft het Bestuur 9 maal vergaderd, om al deze activiteiten te organiseren.
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4. Financieel jaarverslag
4.1 en 4.2. Resultaten HSL over 2019-2020
[bedragen afgerond op hele Euro’s]

2019-2020

2018-2019

INKOMSTEN
contributies van de leden

2.215

1.893

ontvangen subsidies

7.688

3.500

203

253

rente op spaarrekening

29

33

INKOMSTEN TOTAAL

10.134

5.747

bank- en kantoorkosten

254

287

bestuurskosten

262

501

-

1.174

jaarlijkse vaste uitgaven

1.250

1.415

gereedschap en aanhanger

1.031

227

giften en bijdragen

UITGAVEN

ledenvergadering en kosten leden

projecten:
heggen machinaal knippen

838

622

boomgaarden

429

558

1.840

1.063

616

553

akkerranden
steenuilen
projecten totaal:

3.723

2.796

kosten werkdagen

879

809

diversen (in 2020: opleiding kettingzagen)

690

363

UITGAVEN TOTAAL

8.090

7.572

RESULTAAT

2.045

-/- 1.825

Het positief financieel resultaat over afgelopen boekjaar compenseert het negatieve resultaat over
het vorige boekjaar.
 Het Bestuur stelt voor om het positieve financiële resultaat over 2019-2020 toe te voegen aan
het eigen vermogen.

4.3. Begroting HSL voor 2020-2021
In de inkomsten en uitgaven van HSL verwacht het Bestuur geen substantiële wijzigingen t.o.v. het
voorgaande boekjaar.

4.4. Kascommissie
STATUTEN art 12 lid 4:
De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee
personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening
en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar
bevindingen uit.
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4.4.1. Oordeel Kascommissie over de financiën in boekjaar 2019-2020
De kascommissie over 2019-2020 bestaat uit de leden Gijs Wildeboer en
Mariska Schoon. De kascommissie heeft op 06-10-2020 de financiële stukken gecontroleerd en
concludeert in haar verslag als volgt:
De kascommissie concludeert dat de financiële jaarstukken een correct beeld geven van de
financiële positie van de vereniging. Zij adviseert de algemene ledenvergadering om de
penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor het resultaat van het financiële
jaar juli 2019 - juni 2020.
4.4.2. Samenstelling Kascommissie voor boekjaar 2020-2021
Mariska Schoon verlaat na 2 jaar de Kascommissie. Het Bestuur bedankt Mariska hartelijk voor haar
inspanningen in de Kascommissie.
 Het bestuur stelt voor om naast Gijs Wildeboer het lid Maurice Cremers te benoemen in de
Kascommissie voor het boekjaar 2020-2021.
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5. Voorstellen door het Bestuur aan de leden in de ALV
1. Het Bestuur nodigt de leden uit om – uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst
van dit Jaarverslag – daarover vragen te stellen aan het Bestuur, per email via:
info@hetsteenderslandschap.nl
2. Het Bestuur stelt aan de ALV voor om akkoord te gaan met het verslag over de ALV van 01-102019 (zie www.hetsteenderslandschap.nl /vereniging/) en het verslag daardoor vast te stellen.
3. Het Bestuur stelt aan de ALV voor om akkoord te gaan met de benoeming van het lid Martin
Nieuwenhuis als lid van het Bestuur, onder decharge - met dank - van de heer Rob Krassenberg
als bestuurslid.
4. Het Bestuur verzoekt de leden om per email antwoorden te geven op de vragen in par. 3 van dit
Jaarverslag.
5. Het Bestuur stelt aan de ALV voor om naast Gijs Wildeboer het lid Maurice Cremers te benoemen
in de Kascommissie voor het komende boekjaar, onder decharge - met dank - van Mariska
Schoon.
6. Het Bestuur stelt aan de ALV voor om het gevoerde beleid in het verenigingsjaar 2019-2020
goed te keuren en om aan het Bestuur daarvoor decharge te verlenen.

6. Procedure schriftelijke ALV over 2019-2020
Zoals in par. 1 is aangegeven wordt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) dit jaar
vanwege de corona-maatregelen schriftelijk afgehandeld.
De procedure is als volgt:
1. Dit Jaarverslag is op 11-10-2020 per email verstuurd aan alle leden.
2. Uw vragen en of reacties ontvangen wij graag uiterlijk 2 weken na de verzending van dit
Jaarverslag, dus uiterlijk 24-10-2020, per email aan info@hetsteenderslandschap.nl
3. Indien een lid een stemming wil dient het lid dat ook uiterlijk 24-10-2020 per email kenbaar te
maken aan het Bestuur. Het Bestuur zal zich dan beraden hoe de stemming te houden.
4. Als er na 2 weken geen vragen of reacties zijn binnengekomen wordt de “schriftelijke ALV” op
25-10-2020 afgesloten.
5. Zijn er wél vragen of reacties binnengekomen dan zal het Bestuur in een email de ontvangen
vragen (geanonimiseerd) bundelen en antwoorden geven. Die tweede email sturen wij weer aan
alle leden. In die tweede email zal het Bestuur aan alle leden opnieuw vragen om akkoord te
gaan met de voorstellen zoals hierboven geformuleerd in par. 5, met als uitgangspunt: “wie niet
reageert stemt in”.
6. Als meer dan de helft van de leden niet reageren op de tweede email zijn, na een wachtperiode
van 2 weken, de voorstellen van het Bestuur aangenomen en is de jaarlijkse ALV afgesloten.
-------- O ------Bijlage: verslag van de activiteiten in verenigingsjaar 2019-2020

Landschapsvereniging Het Steenders Landschap (HSL)
secretariaat: dr. A. Ariënsstraat 43; 7221 CB Steenderen
email: info@hetsteenderslandschap.nl; info: www.hetsteenderslandschap.nl
KvK: 0914 3682; IBAN: NL97 RABO 0366 4625 63
- samenstelling Jaarverslag: Frank van Heijst -
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Bijlage: verslag van de activiteiten in 2019-2020
datum

activiteit

Ma 09-09-2019

Excursie door HSL-boomgaarden met Hennie Rossel

Di 01-10-2019

Algemene Ledenvergadering (ALV) in de Ieskeet.
Na de pauze een spreker van Stichting Landschapsbeheer Gelderland over
‘landschappen rondom Steenderen’.

Zat 02-11-2019

Landelijke natuurwerkdag; ook de scouts helpen mee. Wilgen knotten aan de
Leemstraat. Tevens onderhoud aan de singel van Ewout Jansen waarbij de
takken die over het weiland hangen zijn verwijderd.

Zat 14-12-2019

Werkdag. Vooraf kwam wethouder Paul Hofman ons verrassen met de uitreiking
van de tegel behorende bij “de duurzame ster voor het jaar 2019 van de
gemeente Bronckhorst”. Dit als waardering en dank voor ons werk aan het
landschap rond Steenderen.
Daarna wilgen van Cor Vredegoor knotten aan de Paardenstraat. Met de
vrijkomende staken hebben we twee oude wilgen aan de Paardenstraat
uitgebreid tot een rij van 11 wilgen. De HoogStamLeu zijn in de boomgaard van
Addink begonnen met het snoeien van de fruitbomen. We hebben ook de heg in
deze boomgaard gesnoeid.

Zat 11-01-2020

Werkdag; wilgen knotten van de fam Lamers in de uiterwaarden bij Rha.
Hoogstam lui hebben de boomgaard van Massink gesnoeid.
Bij Marcel van de Steen, agrariër aan de Eekstaat, hebben we open gaten in de
meidoornhaag opgevuld. Wilgenstaken geplant en een tweetal eiken in een
singel. Tevens de dode wilgen rond de stallen vervangen met wilgenstaken.

Vrij 07-02-2020

“Je school kan de boom in”: de leerlingen van groep 8 van de Steenderse
basisschool “de Pannevogel” hebben wilgen geknot langs de wei van Gijs
Wildeboer in Bronkhorst onder begeleiding van vrijwilligers van HSL.
Ter voorbereiding hadden de leerlingen al een les “wilgen” gekregen door Karin
van HSL. Daarin werden vragen behandeld zoals: wat is een wilg, wat is het nut
van een wilg, wie wonen er in een wilg, waarom knotten we wilgen?
De wilgenochtend werd afgesloten met uitleg door HSL-lid Stef over het maken
van een midwinterhoorn van wilgenhout.

Zat 08-02-2020

Werkdag; knotten van de wilgen bij Gijs Wildeboer in Bronkhorst.
Afronden van het werk van de dag ervoor door de schooljeugd.
Tevens hebben we de singel van agrariër van Velthuizen (noord van Bronkhorst)
gesnoeid zodat het aangrenzende kavelpad begaanbaar blijft.

Zat 14-03-2020

Werkdag; gesnoeide takken opruimen in de boomgaarden.
De HoogStamLeu hebben afgelopen winter veel werk verzet, en dit heeft dus
veel snoeihout opgeleverd. In de boomgaard van Massink en de boomgaard van
Linzell is het snoeihout ter plekke verwerkt in een takkenril ten behoeve van
egels, bunzing, marters andere kleine zoogdieren, padden, vogels, insecten etc.
Met extra dank aan HSL-lid Andre Memelink die telkens weer met zijn tractor met
aanhanger paraat was om het snoeihout te verzamelen op de aanhanger.
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datum

activiteit
In de boomgaard van Addink zijn de takken tijdelijk in de droge sloot naast de
boomgaard gegooid. Later zijn de takken op een avond versnipperd met
assistentie van vrijwilligers. Diezelfde avond zijn ook de wilgentakken bij Gijs
Wildeboer versnipperd. Alle snippers zijn door Wilfried Berendsen van ’t
Onderholt afgevoerd naar de biomassacentrale in Lochem, waar zij energie
hebben geleverd.
In het Plantenbos zijn een drietal grote beuken geplant. Dit was een zware klus
om grote gaten te graven in de vette klei. In het bos is gezocht naar bladaarde
en wat betere grond zodat de wortels voeding hebben; in alleen zware
kleibonken hebben de bomen geen kans.
In de weken erna zijn een aantal vrijwilligers druk geweest om deze bomen vaak
water te geven. Om zeker te zijn dat ze de droge zomer overleven zijn ze ook
nog eens extra sterk teruggesnoeid.
Ook de poel in het Plantenbos is schoon gemaakt. Takhout wat de jeugd in de
poel heeft gegooid is verwijderd.

Zat 18-04-2020

Zaaidag kruidenrijke akkerranden. Met vier teams van telkens 1 zaaier en 2
harkers hebben 12 HSL-vrijwilligers op 25 plaatsen in totaal ruim 26.000 m2
ingezaaid met een kruidenrijk zaadmengsel. De twee dagen ervóór had Wilfried
Berendsen van de Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt op deze locaties de
grond gefreesd en zaaiklaar gemaakt.
Door de droge zomer had het zaaigoed grote moeite om op te schieten.

Wo 17-06-2020

Vrijwilligersavond met BBQ; gepland, maar helaas afgelast vanwege corona.

Wo 15-07-2020

Zomerwerkavond. Om 19.00 uur op een drietal aparte locaties begonnen met
kleine groepen vanwege corona.
In de HSL-boomgaarden de takken opgeruimd die zijn vrijgekomen bij de
zomersnoei door de HoogStamLeu. De zijkanten van de heggen rond de
boomgaarden zijn met motor heggenscharen en met handkracht gesnoeid. De
bovenkant van de heg was eerder al geknipt door een loonwerker. Alle gesnoeide
meidoorntakken verzameld in takkenrillen.
Rond de poel in het Plantenbos gemaaid en de poel schoongemaakt. Daarnaast
bramen verwijderd die de paden dreigen te overwoekeren. HSL-lid Cor Vredegoor
heeft met de tractor twee bankjes, die we van de gemeente hebben gekregen, in
het Plantenbos op hun plaats gezet. Daarnaast heeft hij een slechte plek in de
paden opgevuld met zand.
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