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Datum: Donderdag 14 november 2017 

Plaats: Kantine van de IJsvereniging aan de Toldijkseweg thv huisnummer 13 in 

Steenderen 

Aanwezig: 32 leden 

Afwezig met kennisgeving: Fred Oostendorp, Laurens Eykelkamp en Mariska Schoon (voortijdig vertrek 

aangekondigd) 

Voorzitter: - 

Opgesteld door: Lucas Kalkers 

Agenda 

1. Opening 

2. Welkom en mededelingen 

3. Vaststellen agenda 

4. Notulen van de ledenvergadering d.d. 06/10/2016 

5. Aftredend/herkiesbaar  

6. Financiën 

a. Verslag van de penningmeester over boekjaar 2016-2017  

b. Verslag van de kascommissie 2016-2017  

c. Benoeming leden kascommissie 2017-2018 

d. Vaststellen contributie 2017-2018  

e. Begroting 2017-2018 

7. Werkzaamheden en projecten 

a. Nabeschouwing werkseizoen 2016-2017 

b. Ervaringen van de vrijwilligers  

c. Projecten komende seizoen en data werkdagen 

d. Ideeën van de vrijwilligers voor nieuwe projecten komende seizoen 

8. Nieuwe Werkgroep Publiciteit 

9. Nieuwe Werkgroep KLUS 

10. Ledenbestand HSL 

11. Belang van akker-/bloemenranden 

12. Rondvraag 

13. Sluiting van het formele deel 

14. Pauze 

15. Spreker 

Notulen 

1. Opening 

Vergadering wordt om 20.02 uur door Rob geopend. 

 

2. Welkom en mededelingen 

Rob bedankt de IJsvereniging voor het beschikbaar stellen van de ruimte (Ieskeet). 

Deelt mee dat de peppel bij het veer van Bronkhorst niet hoeft te worden gesnoeid in 2018. 

 

3. Vaststellen agenda 

Ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Notulen van de ledenvergadering d.d. 06/10/2016 

De notulen van de ledenvergadering van 06 oktober 2016 worden zonder wijziging aangenomen. 
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5. Aftredend/herkiesbaar  

Aftredend en herkiesbaar is Lucas Kalkers (secretaris) en Rob Krassenberg (bestuurslid). Deze 

benoemingen worden unaniem door de aanwezige leden aangenomen. 

Rob geeft aan dat de komende 3 jaar zijn 2
e
 en laatste termijn wordt. 

Lucas geeft aan dat de komende 3 jaar zijn laatste termijn wordt als secretaris maar staat tzt open voor een 

andere rol binnen het bestuur. 

Ter aanvulling van het bestuur van Het Steenders Landschap wordt gezocht naar een nieuw bestuurslid 

en/of een nieuwe voorzitter. Er hebben zich vooraf geen (tegen)kandidaten gemeld. Ook melden zich geen 

kandidaten onder de aanwezige leden. 

 

6. Financiën 

Verslag penningmeester over boekjaar 2016-2017 

Het jaar heeft gelopen van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017. 

Op 1 juli 2017 telde de vereniging 155 leden.  

 

Inkomsten: 

 

Contributies dit seizoen 1.560,00 

Giften en bijdragen    300,00 

Rente spaarrekening    319,04 

Overig        0,00 

Totale inkomsten 2.179,04 

   

Uitgaven: 

 

Bankkosten     143,97 

Bestuurskosten-vergaderingen    508,40 

Ledenvergadering     119,27 

Kantoorkosten      50,82 

Jaarlijkse vaste uitgaven    735,00 

Aanhanger + gereedschap     768,71 

Projecten  1.294,74 

Kosten werkdagen  1.188,48 

Diversen    363,06 

Totale uitgaven                                               

 

5.172,45 

  Resultaat uit normale inkomsten en uitgaven 2.993,41-/- 

  Ontvangen subsidies 7.110,29 

Overige subsidies   

Totale subsidies 

 

7.110,29 

  Resultaat 4.116,88 

De vaste kosten worden onder andere gevormd door afdracht van gedeeltes van de ontvangen subsidies 

aan eigenaren van gronden die in beheer zijn bij Het Steenders Landschap.  

Het eigen vermogen (circa €80k) zal tot 2021 stabiel blijven. Het bestuur staat open voor het gebruik van dit 

vermogen als er een duurzame kans tot landschapsontwikkeling zich voordoet. Echter moet er rekening mee 

worden gehouden dat een aantal subsidies de komende jaren af zullen lopen en dat de mogelijkheden voor 
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het verkrijgen van subsidies in de komende jaren eindigt. Als HSL op dit moment projecten uitvoert waarvoor 

investering nodig is, dan is vaak toch nog een potje te vinden (Gemeente, SLG enz.). 

Opm. Fred Alebregtse: i.p.v. sparen hoger rendement (risico-arm zoals Triodos aandelen). Frans: geen taak 

HSL. Martin: eens. Gerrit Groeneveld: eens. Rob: bepreken in bestuursvergadering. 

Verslag van de kascommissie 2016-2017 

De kascommissie, bestaande uit Gerrit Groeneveld en Martin Nieuwenhuis, voerde in november de controle 

uit. Martin gaf een verslag van de controle en adviseert om het bestuur decharge te verlenen. Aanwezige 

leden gaan akkoord onder luid applaus. Voorzitter dankt kascommissie en penningmeester. 

Benoeming leden van de kascommissie 2017-2018 

Voor de controle van de kas voor de volgende ledenvergadering hebben Gerrit Groeneveld en John 

Groeneveld zich beschikbaar gesteld, waarvoor dank. 

Vaststellen contributie 2017-2018  

Vergadering stemt in met een lidmaatschap van € 10,- per jaar voor leden met een machtiging en € 12,50 

voor leden zonder machtiging. Deze bedragen zijn niet gewijzigd tov voorgaande jaren. 

Begrotingsprognose 2017-2018 

De begroting m.b.t. de normale inkomsten en uitgaven (excl. susidies) zal een tekort opleveren van circa -€ 

3.500,00.  

De subsidiepot is nog goed gevuld en van daar uit wordt het tekort aangevuld. Ook kunnen we in de 

toekomst grotere uitgaven verwachten. Extra kosten zijn te verwachten ivm het kandelaberen peppel veer en 

de wei van het Boek van Bronkhorst. Al deze extra kosten zullen uit de reservepot betaald worden. Uiteraard 

worden eventuele nieuwe subsidiemogelijkheden of sponsoring van specifieke projecten of aankopen in de 

gaten gehouden. Voor bijzondere (grote) uitgaven worden eerst de leden geconsulteerd. 

 

7. Werkzaamheden en projecten 

Nabeschouwing 2017-2018 

Rob refereert aan 2016-ledenvergadering met de presentatie van Wim Jansen. 

Dit werkseizoen hebben de volgende projecten plaatsgevonden: 

Datum Werkzaamheden Opkomst 

05 nov 2016  

Nationale Natuurwerkdag 

Singel afgezet in Onderstraat te Bronkhorst. 25 vrijwilligers 

en scouts 

10 dec 2016 Wilgen geknot in Rha en Bronkhorst. 20 

14 jan 2017 Singel afgezet in Paardenstraat, wilgen geknot aan ijsbaan en bij 

Uenk. Ook hoogstamsnoei.  

28 

11 feb 2017 Wilgen knotten rond de ijsbaan in het kader van De School Kan 

De Boom In (extra ochtend), onderhoud boomgaarden door 

HoogStamLeu De HoogStam en wandelpaden herstellen in 

Plantenbos. 

20 

11 mrt 2017 Plantsoen en knotelsen gepoot in Boek van Bronkhorst, een 

poortje gemaakt in boomgaard van Massink, snoeien en de 

meidoornheg scheren in boomgaard van Addink. 

30 

Zomerwerkavond en  

vrijwilligersavond  

21 mei 2017 

Zomerwerkavond: wandelpaden herstellen in Plantenbos of 

zomersnoei in de diverse boomgaarden. 

Vrijwilligersavond: bbq bij Ieskeet. 

30 

Ook de HoogStamLeu hebben dit seizoen weer veel extra werk verzet voor het onderhouden van de 

boomgaarden die in beheer zijn. Het bestuur spreekt zijn dank hiervoor uit. 
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Ook veel dank voor de soep die aangeboden werd door derden en klussen die buiten de werkdagen om 

gedaan zijn (o.a. Wim Jansen in Plantenbos). 

Voorzitter bedankt tot slot alle actieve vrijwilligers voor de hulp tijdens de werkdagen. 

Ervaringen van de vrijwilligers  

- Stef Niessink: prijst de ontspannen sfeer. 

- Wilfred vd Weijden: ajb niet te zwaar werk. Liever vaker terug dan niet hanteerbaar. 

- Bertus Rietberg hoever reikt het werkgebied van HSL? Antwoord: Steenderen, Toldijk, Bronkhorst, Baak, 

Rha (op verzoek). René van Eijden: samen met Toldijks belang? Fietsafstand belangrijk. 

- John Groeneveld: vraagt naar HSL plannen met Plantenbos. Crossbaan? Antwoord Harry Sesink: goede 

relatie met Onderholt. Paden aan rand nog verbeteren.Lindenbomen rond notenboomgaard nog. René: 

overgang weiland en bos aan zuidzijde geleidelijker maken (net zoals bij poel). 10-15 m. Melden op 

Pannenvogel dat spelen = toegestaan (Klaas Leutscher). Wim Jansen: infobord/plattengrond nodig. 

- Wim Jansen: singel Leemstraat-ZE weg? Antwoord Harry: wordt bijgehouden. 

- Wim: poel uitdiepen? Bijval van René: niet verkeerd. Antwoord Harry: zand uit poel op paden. 

- Harry: voldoende gereedschap? Antwoord John: ladders nodig. 

- Beatrix Peelen: extra knotbomen achter plantenbos, Land van Jan Winkel, Wichert Willemsen, langs de 

Kleine Beek. Stef: veel puin in de grond. Antwoord Harry: evalueren met waterschap of beheer naar HSL 

 

Projecten komende seizoen en data werkdagen 

Data voor de werkdagen in het nieuwe seizoen: 

Zat 04-11-2017, 08.45u Landelijke natuurwerkdag 

Zat 09-12-2017, 08.45u Vervolg Massink notenboomgaard en ijsbaan knotten 

Zat 13-01-2018, 08.45u Huetink, samen met WBE 

(tevens snoeidag fruitbomen onder begeleiding HoogStam Leu) 

Zat 10-02-2018, 08.45u ---  

Zat 10-03-2018, 08.45u (JSKDBI op vrijdag?) 

Do 03-05-2018, 19.00u vervalt ivm WG KLUS 

Woe 20-06-2018, 19.00u Vrijwilligersavond (nabij langste dag): activiteit en BBQ 

 

8. Nieuwe Werkgroep Publiciteit 

Frank: het bestuur wil graag een Werkgroep Publiciteit instellen die zorgt voor meer bekendheid over de 

activiteiten en de resultaten van HSL. We denken aan een periodieke Nieuwsbrief, informatieborden bij 

terreinen / objecten die HSL beheert (zoals het bord bij het Hooge Bos), stukjes in de kranten, verslagen van 

de werkdagen op de website en krant, etc. Het beheer en actueel houden van de website kan ook tot de 

taken van deze werkgroep behoren. Belangrijkste doel is om door meer publiciteit meer bekendheid te 

krijgen en jongere leden te werven. Ook een huisfotograaf is welkom!  

Vraag aan de ledenvergadering: wie wil aan deze Werkgroep Publiciteit meedoen?  

Antwoord: Martin wil vanuit zijn redactierol in de achtste steen af en toe stukken schrijven. Mariska Schoon 

bood via email aan om mee te schrijven en foto’s te maken. Wim Jansen biedt aan om Margot van der Steen 

te vragen om te schrijven/fotograferen. Meindert Visser zegt toe om er goed over na te denken. 
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9. Nieuwe Werkgroep KLUS 

Het bestuur stelt voor om een WG KLUS oftewel WerkGroep Karweitjes Lopende of Uit het Seizoen in te 

stellen voor het doen van ad-hoc-klussen, bijvoorbeeld haastklussen die niet kunnen wachten op de 

eerstvolgende werkochtend, of kleine klussen die niet passen in een werkochtend of het werkseizoen. De 

werkgroep KLUS gaat dus ook over werkzaamheden in de zomer wanneer we niet actief zijn met de 

werkdagen. Bijv. het snoeien van de meidoornhagen of noodkap. Whatsapp groep oprichten. Hele jaar door. 

Maximaal halve dag. 

Vraag aan de ledenvergadering: wie wil aan deze Werkgroep KLUS meedoen? 

Antwoord: Wilfred, Kees Rob, John, Stef, Dennis (Harry ontvangt een lijst met namen en telnrs). 

 

10. Ledenbestand HSL 

HSL heeft momenteel ongeveer 160 leden, waarvan er circa 40 op de werkochtenden actief zijn als 

vrijwilliger. Dit zijn in hoofdzaak oudere mannelijke vrijwilligers; vrouwen en jongeren zijn helaas 

ondervertegenwoordigd met uitzondering van de scouts op de natuurwerkdag en de jeugd tijdens ‘De School 

Kan De Boom In’. 

Vraag aan de ledenvergadering: Hoe krijgen we meer vrouwelijke en jongere leden actief bij HSL? 

Antwoord: meer leden werven, ook in Bronkhorst. Frank: vrouw en kinderen meenemen naar werkdag. 

 

11. Belang van akker-/bloemenranden 

Ter informatie werd er een korte toelichting gegeven op het akkerrandenbeheer bij het Boek van Bronkhorst. 

Afgelopen jaar heeft HSL daar een pilot project gedraaid. De jaarlijkse huur hiervoor bedraagt € 550,00 en 

de kosten van inzaaien zijn ca € 275,00. Er is geen opbrengst hieruit gegenereerd. 

Harry toont na de pauze foto’s. 

Bertus geeft aan dat er via Dorp en Rand gratis bloemenzaad kan ophalen. 

 

12. Rondvraag 

Rob Harmsen: coordinator groen zwembad. Heeft kachelhout te vergeven. Rob Smeenk heeft interesse. 

Stef Niessink: handschoenen tussen door uitwassen? 

Lucas: NK hegvlechten te Vorden: wie doet mee? 

 

13. Sluiting van het formele deel 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 21.10 uur. 

 

14. Pauze 

Proeverij van cider gemaakt van appels uit de door HSL beheerde hoogstamboomgaarden. Voor de 

deelnemers aan de ledenvergadering stond er een fles cider klaar om mee naar huis te nemen.  

 

15. Spreker  

Na de pauze heeft de heer Erik de Bruijn, verantwoordelijk voor het vrijwilligerswerk bij Staatsbosbeheer 

(SBB) Achterhoek, uitleg gegeven over het beheer de terreinen van SBB in Steenderen en omgeving. Ook 

aanwezig: collega Dirk van den Brink. Hij ging onder andere in op wat HSL kan betekenen voor SBB, de 

doelstellingen van het beheer (o.a. over de recente zaagwerkzaamheden i.v.m. de essentakziekte, 
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wandelpaden, het depot aan de J.F. Oltmansstraat, etc.). 

De spreker is op verzoek van het bestuur ook specifiek ingaan op de volgende vragen:  

 Welke terreinen onderhoudt SBB in de voormalige gemeente Steenderen 

Antwoord: Vreekolk (natuurbos. De elsen zijn gekapt in 2016, alle essen zijn gekapt in 2017 vanwege 

essentakziekte. Komen geen essen voor terug. Bestaande hout blijft staan. Populieren ingepant. 

Snipperhout naar energiecentrale. Natuurlijke verjonging anders tzt herplant na 4 jr. met inlands 

materiaal, eigen kweek zodat herkomst bekend is. Alleen zieke bomen zagen. Als >30 m van de 

openbare weg of waterschapsloot, dan zieke bomen laten staan ivm resistentie.) 

Naast de Vreekolk is ook in eigendom van SBB: Plantenbos (eigendom maar verpacht aan gemB), 

Bakerwaard. Dirk zegt toe dat dat er aanvullende informatie over de exacte beheersplannen wordt 

nagestuurd.  

 Hoe doen ze dat? 

Antwoord: niet expliciet gegeven. 

 Waarom doet SBB het beheer op die manier?  

Antwoord: uit het antwoord was het lastig een specifieke visie voor de gebieden rond Steenderen te 

halen. 

 Wat vindt SBB van het werk van HSL? 

Antwoord: SBB kent HSL niet. I.h.a.: HSL kan finesse leveren waar SBB op grote schaal wertk. Staat 

open voor mening HSL in SBB voornemens. Proeft cynisme uit groep. Prima in staat om samen te 

werken. 

 Wat verwacht SBB van HSL?  

Antwoord: monitoren essentakziekte in laantje Bronkhorst. 

 

Dirk zegt toe om voortaan op voorhand HSL te informeren bij ingrijpende acties in de 3 genoemde 

natuurterreinen. 

 

Onderbouwd voorstel voor wandelpad door Vreekolk indienen bij Erik. 

 

Actief aankopen of verkopen door SBB gebeurt momenteel niet. Uitruil wel mogeijk. 


