Notulen Algemene ledenvergadering
Het Steenders Landschap
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Afwezig met kennisgeving:
Dagvoorzitter:
Opgesteld door:

Dinsdag 02 oktober 2018
de Ieskeet; kantine van de IJsvereniging aan de Toldijkseweg thv
huisnummer 13 in Steenderen
34 leden
Philip van Dijk, Theo en Joosje Cornelissen, Wilfred vd Weijden en Rob
Krassenberg
Frank van Heijst
Lucas Kalkers

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

Opening
Welkom en mededelingen
Vaststellen agenda
Notulen van de ledenvergadering d.d. 14/11/2017
Bestuur (aftredend/herkiesbaar)
Financiën
a. Verslag van de penningmeester over boekjaar 2017-2018
b. Verslag van de kascommissie 2017-2018
c. Stemming over het financieel verslag en decharge van de penningmeester
d. Benoeming leden kascommissie 2018-2019
e. Vaststellen contributie 2018-2019
f. Begroting 2018-2019
Werkzaamheden en projecten
a. Nabeschouwing werkseizoen 2017-2018
b. Ervaringen van de vrijwilligers
c. Projecten komende seizoen en data werkdagen
d. Ideeën van de vrijwilligers voor nieuwe projecten komende seizoen
Pauze
HSL-werkgroepen:
a. WG Steenuilen - door André Kemper
b. WG HoogStamLeu - door Fred Oostendorp
c. WG Klus - door Harry Sesink en/of Frans Peelen
d. WG Akkerranden – door René van Eijden
e. activiteiten voor (honing)bijen - door Lucas Kalkers
Rondvraag
Sluiting

Notulen
1. Opening
Vergadering wordt om 20.01 uur door Frank geopend.

2. Welkom en mededelingen
Frank bedankt de IJsvereniging voor het beschikbaar stellen van de ruimte (Ieskeet).

3. Vaststellen agenda
Ongewijzigd vastgesteld.
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4. Notulen van de ledenvergadering d.d. 14/11/2017
De notulen van de ledenvergadering van 14 november 2017 worden met 1 wijziging aangenomen (Mariska
Schoon was gedeeltelijk aanwezig).

5. Aftredend/herkiesbaar
Aftredend en herkiesbaar: van geen van de bestuursleden verloopt hun termijn in 2018.
e

N.B. Rob heeft al aangegeven dat de lopende zijn 2 en laatste termijn wordt. Ter aanvulling van het bestuur
van Het Steenders Landschap wordt gezocht naar een nieuw bestuurslid en/of een nieuwe voorzitter. Er
melden zich geen kandidaten onder de aanwezige leden.

6. Financiën
Verslag penningmeester over boekjaar 2017-2018
Het jaar heeft gelopen van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018.
Op 1 juli 2018 telde de vereniging ongeveer 170 leden.
Inkomsten:
Contributies dit seizoen
Giften en bijdragen
Rente spaarrekening
Overig
Totale inkomsten
Uitgaven:
Bankkosten
Bestuurskosten-vergaderingen
Ledenvergadering
Kantoorkosten
Jaarlijkse vaste uitgaven
Aanhanger + gereedschap
Projecten
Kosten werkdagen
Diversen
Totale uitgaven

1.767,50
190,00
57,35
175,00
2.189,85

127,21
380,50
95,00
575,00
1.224,91
1.181,60
1.286,58
229,00
5.099,80

Resultaat uit normale inkomsten en uitgaven 2.909,95-/Ontvangen subsidies(Knotwilgen 1x p 6 jr)
Overige subsidies
Totale subsidies

1.859,52
3.500,40
5.359,92

Resultaat

2.449,97

Het eigen vermogen (circa €82k) zal tot 2021 enigszins krimpen. 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 het verkrijgen van subsidies in de komende jaren eindigt. Als HSL op dit moment
projecten uitvoert waarvoor investering nodig is, dan lukt het vaak toch nog om een potje te vinden
(Gemeente, SLG enz.).
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Fred Oostendorp: teveel spaargeld. Frustratie slecht onderhoud meidoornhagen.
Reactie Frank: 50k reserve voor het geval dat de werkzaamheden uitbesteed moeten worden. Ook land
pachten bij Bronkhorst. Echter: 30k zonder probleem uit te geven aan nuttige projecten.
Harry: niet knippen voor 15 juli ivm subsidie. Huidige manier van knippen niet geschikt. Nu betere methode
gevonden (mulchen) bij andere aanbieder.
Joke Meulenveld: onderhoud wandelpaden nuttige bestemming?
Frank: evt. gemeente als beheerder erop aanspreken
Mariska Schoon: onderhoud aan delen van het struin pad nodig
Verslag van de kascommissie 2017-2018
De kascommissie, bestaande uit Gerrit Groeneveld en John Groeneveld, voerde in september de controle
uit. Gerrit bracht verslag uit van de controle aan de aanwezige leden.
Stemming over het financieel verslag en decharge van de penningmeester
De kascommissie adviseert om het bestuur decharge te verlenen. Aanwezige leden gaan akkoord onder luid
applaus. Frank dankt de kascommissie en de penningmeester.
Benoeming leden van de kascommissie 2018-2019
Voor de controle van de kas voor de volgende ledenvergadering hebben Mariska Schoon en John
Groeneveld zich beschikbaar gesteld, waarvoor dank.
Vaststellen contributie 2018-2019
De aanwezige leden stemmen unaniem 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 t.o.v. voorgaande
jaren. Hierbij vastgesteld.
Begrotingsprognose 2018-2019
De begroting m.b.t. de normale inkomsten en uitgaven (excl. subsidies) zal een tekort opleveren van circa € 6094,00. Voor 2020 wordt een tekort van € 2.845,00 voorzien. In 2021 lopen de huidige subsidiecontracten
af: dat scheelt ruim €2,5k per jaar aan inkomsten.
Eenmalige kosten begroot in 2019: overkapping Ieskeet voor aanhangwagen, onderhoud Peppel (veer
Bronkhorst), heggenknippen door professional, akkerranden, uilen, bijen, 15 jarig jubileum. 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.
Idee René: investeren in elektrisch zagen bij vervanging. Of 1 aanschaffen bij wijze van experiment.
Cor: te zwaar werk. Eerder onderhoud plegen

7. Werkzaamheden en projecten
Nabeschouwing 2017-2018
Dit werkseizoen hebben de volgende projecten plaatsgevonden (en een ledenvergadering):
Datum
Werkzaamheden
04 nov 2017
Singel rondom Massink (Bronkhorsterweg). Hout versnipperd
Nationale Natuurwerkdag
09 dec 2017
Boomgaard Massink en rond Ieskeet; start voorbereiding afdak
aanhangwagen
13 jan 2018
Ivm hoogwater niet gewerkt in uiterwaarden. Wel in boomgaard
Addink, Plantenbos (vrijzetten lindelaan) en rond Ieskeet
(wilgen knotten)
10 feb 2018
Snoeihout opruimen op diverse locaties. Lindelaan Plantenbos
verder vrijzetten. Wilgenrij gerist (stam strippen)
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Opkomst
30 vrijwilligers
en scouts
20
27

25
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10 mrt 2018

Wilgen knotten in Bakerwaard (eindelijk mogelijk na lange
periode van hoogwater) incl. uitleg door de Steenuilenclub

20

Vrijwilligersavond
20 juni 2018

Vrijwilligersavond: BBQ bij Ieskeet

34

Voorzitter bedankt tot slot alle actieve vrijwilligers voor de hulp tijdens de werkdagen inclusief de soep en .
Ervaringen van de vrijwilligers gecombineerd met nieuwe ideeën:
-

-

Cor Vredegoor: biedt aan om een trekker en aanhanger te lenen bij zwaar sleepwerk
Stef Niessink: goed atmosfeer
Bert Jolink: foto’s aangeleverd maar niet op website. Antwoord Lucas: denkt na over een andere vorm
van beheer van de website.
Mariska Schoon: scouts wijzen op meebrengen handschoenen
Frank van Heijst peilt interesse voor WG wandelpaden (in beeld brengen van de problemen en
oplossingen organiseren. Niet per se om te maaien) . Joke Meulenveld meldt zich, net zoals Mariska.
Wim Janssen oppert ook ideeën over onderhoud aan het wandelpad aan de Grote Beek. Onderhoud in
de zomer. Harry: Onderholt vragen voor struinroute. Paden waterschap: passieve openstelling.
Plantenbos uitbreiden door aankoop aangrenzend perceel (Beatrix)

Projecten komende seizoen en data werkdagen
Data voor de werkdagen in het nieuwe seizoen:
2018-2019: 7 werkdagen (WD) en 1 vrijwilligersavond (VA)
Code

Datum,
vanaftijd

Opmerking

WD

Di 02-102018, 20u

Ledenvergadering

WD

Zat 03-112018, 08.45u

Landelijke natuurwerkdag
wilgen knotten Boek van Bronkhorst en ril maken
Oude gracht erbij pachten: raster opruimen en extensief beheren. Poel maken

WD

Zat 15-122018, 08.45u

WD

Zat 12-012019, 08.45u

WD

Zat 09-022019, 08.45u

WD

Zat 16-032019, 08.45u

WD

Do 02-052019, 19.00u

Zomerwerkavond
Datum onder voorbehoud!

VA

Woe 19-062019, 19u

Vrijwilligersavond (nabij langste dag): activiteit en BBQ
Datum onder voorbehoud!
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Boomplanten in Plantenbos – notenboomgaard.
Zieke essen kappen. Bomen rondom poel weghalen en wandelpad aanleggen.
Meidoorn herstellen. Nieuwe knip- en scheerhaag planten bij Hof Bronkhorst op
grens weiland/bouwland.
Laanbomen i.p.v. kersen bij Massink.
Lindenweg extra bomen.
Knotwilgen bij Uenk en hout verwerken in ril
Knotten bij Vredegoor en Leemstraat.
JSKDBI: planten of knotten
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8. De HSL-werkgroepen rapporteren
WG Steenuilen - door André Kemper
Gedaan (resultaten): 12 personen in WG, 125 kasten, 4 regio’s, in regio Zuid zijn 15 van de 30 kasten bezet,
2x leeggeroofd door steenmarter, Toch 45 jongen.
Plannen: geleerde kennis toepassen, kasten schoonmaken voor komend seizoen
Nodig (toen): uitschuifbare ladders incl. keuring. Acht kasten ontvangen van de Oelewappers, Zutphen. Nog:
2 ringers via landelijke centrale of cursus (400 vogels ringen dus traject van jaren). Cor biedt aan om meer
timmerhout te regelen bij Natuurmonumenten. Piron vraagt om houtsnippers.
WG HoogStamLeu - door Fred Oostendorp
Gedaan (resultaten): est 1998. Elk jaar sindsdien 260 hoogstambomen snoeien in 3 boomgaarden. Half uur
per boom nodig. Dus in totaal 140u in de winter nodig voor de snoei. Vaste kern van 5 senioren. Snoeien
van 9-12u op een doordeweekse dag. In begin veel snoeicursussen gevolgd. Inmiddels zelf veel kennis
opgebouwd. Elkaar trainen.
Plannen: dit jaar relatief vroeg snoeien (in nov/dec).
Nodig: afstandsnoeischaar (zelf aankopen en declareren). Nieuwe aanwas is welkom.
WG Klus - door Harry Sesink
Gedaan (resultaten): 1 a 2 dagen in de week. Snoeihout opgeruimd. Plantenbos begaanbaar maken
wandelpaden. Dode/zieke bomen in Plantenbos weggehaald. Poel uitgediept. Luizenmelde plukken in akker
Boek van Bronkhorst. Daarbij spontane hulp gehad van dankbare omwonenden. Heggen geknipt die
onbereikbaar zijn voor machine. Overlegt met Gemeente B. en Staatsbosbeheer. Insteek: gekapte bomen
terug in Steenderen als laanboom. 4 Peppels gered voor kap.
Plannen: meer bomen planten die goed zijn voor insecten. Herstel Hooge Bos rondom voetbalvelden
BASTEOM. Verbeteren aanplant en aanleggen wandelpad rond Kleine Kolk. Fruitbomen labelen. Berken
opruimen om besdragers te redden in singel Linzell.
Nodig: nieuwe aanwas welkom. Speciaal nodig om bomen te labelen.
WG Akkerranden – door René van Eijden
Gedaan (resultaten): randen voor insecten of patrijzen faciliteren. Keuze op patrijs gevallen. Die heeft nodig:
beschutting, nestplek en eten.
Plannen:, leden werven via WG Akkerranden en hen op termijn laten profiteren van subsidie op de
akkerranden via VALA. Overbruggingsperiode betaald door HSL. Artikelen in huis-aan-huis bladen. “Maak
van de stakkers van de akkers, de helden van de velden.”
Nodig: grond en patrijzentellers (na opleiding SLG)
Activiteiten voor (honing)bijen - door Lucas Kalkers
B.B. nog geen WG. Vooralsnog los verband van geïnteresseerden.
Gedaan (resultaten): van ervaren imker geleerd hoe twee honingbijenvolken winterklaar te maken (in
boomgaard Addink). Veel praktische kennis opgedaan en gedeeld.
Plannen: korte termijn: deze bijenvolken de winter door helpen. Volgend jaar afleggers maken en honing
slingeren. En natuurlijk meer ervaring opdoen en betere imkers worden. Op langere termijn meer inzetten
voor bestuivers in het algemeen (= ook hommels en andere wilde bijen, vlinders, vogels, enz.). Bijvoorbeeld
door middel van insectenhotels. Kennis delen met o.a. schooljeugd door middel van een nog te maken
demonstratiebijenstal (hufterproof) in de buurt van de basisschool.

02-10-2018

-5-

Notulen Algemene ledenvergadering
Het Steenders Landschap
Nodig: voor hetgeen we daarvoor nodig denken te hebben zal een voorstel en plan van aanpak worden
voorgelegd aan het bestuur
Opmerking Fred Oostendorp: de huidige locatie is te warm voor de bijen (in de volle zon).

9. Rondvraag
-

10. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 22.23 uur.
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