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Datum: Dinsdag 01 oktober 2019 

Plaats: De Ieskeet; kantine van de IJsvereniging aan de Toldijkseweg thv 

huisnummer 13 in Steenderen 

Aanwezig: 43 leden 

Afwezig met kennisgeving: 6 leden 

Dagvoorzitter: Rob Krassenberg 

Opgesteld door: Lucas Kalkers 

Notulen 

1. Opening 

Vergadering wordt om 20.00 uur door de voorzitter geopend. 

 

2. Welkom en mededelingen 

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

 

3. Vaststellen agenda 

Ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Notulen van de ledenvergadering 

De notulen van de ledenvergadering van 02-10-2018 worden zonder wijziging vastgesteld. 

 

5. Aftredend/herkiesbaar  

Aftredend en herkiesbaar: van drie bestuursleden verloopt hun termijn in 2019 namelijk Harry Sesink, Frans 

Peelen en Frank van Heijst. Zij hebben allen aangegeven herkiesbaar te zijn. Er hebben zich vooraf en ter 

vergadering geen tegenkandidaten gemeld. De drie bestuurders worden unaniem door alle aanwezigen en 

onder luid applaus herkozen. 

Aankondiging: secretariswissel. Was Lucas, wordt Frank (in de loop van het seizoen). 

 

6. Financiën 

Verslag penningmeester over boekjaar 2018-2019 

Het jaar heeft gelopen van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019. Er is ong. 1.900 euro meer uitgegeven dan er 

aan subsidie en andere inkomsten binnenkwam. Echter moet er rekening mee worden gehouden dat een 

aantal subsidies de komende jaren af zullen lopen. Er lijken bij de provincie nieuwe subsidiemogelijkheden 

te komen. Afwachten. Het eigen vermogen zal hierdoor enigszins krimpen. Dat 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. Het bestuur 

staat open voor het gebruik van dit vermogen als er een duurzame kans tot landschapsontwikkeling zich 

voordoet.  

Verslag van de kascommissie 2018-2019 

De kascommissie, bestaande uit Mariska Schoon en John Groeneveld, voerde in september 2019 de 

controle uit. Mariska en John brachten een kort verslag uit van de kascontrole aan de aanwezige leden. Zij 

hebben louter lovende opmerkingen. 
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Stemming over het financieel verslag en decharge van de penningmeester 

De kascommissie adviseert de aanwezigen om het bestuur decharge te verlenen van het financiële beleid. 

Aanwezige leden gaan akkoord onder luid applaus. Rob dankt de kascommissie en de penningmeester. 

Benoeming leden van de kascommissie 2019-2020 

Voor de controle van de kas voor de volgende ledenvergadering hebben Gijs Wildeboer en Mariska Schoon 

zich beschikbaar gesteld, waarvoor dank. 

Vaststellen contributie 2019-2020 

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 2019-2020 

De begroting m.b.t. de normale inkomsten en uitgaven (excl. subsidies) zal een tekort opleveren gelijk aan 

dat voor afgelopen jaar. 

Eenmalige kosten begroot voor boekjaar 2019-2020: overkapping bij Ieskeet voor onze aanhangwagen, 

onderhoud Peppel (veer Bronkhorst), heggenknippen door professional, akkerranden, kettingzaagcursus. 

Deze extra kosten zullen uit de reserves 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 2018-2019 

Dit werkseizoen hebben de volgende projecten plaatsgevonden (en een ledenvergadering): 

Datum Werkzaamheden Opkomst 

Zat 03-11-2018 Natuurwerkdag in Iesweide/Kriegerije met elektrische motorzaag 
35 vrijwilligers en 

scouts 

Zat 15-12-2018 15-jarig bestaan HSL met stamppotbuffet, Leemstraat 30 

Zat 12-01-2019 
Boterstraat afronden, losse klussen Paardenstraat, plantenbos, snert 

van de soepdames 
30 

Zat 09-02-2019 
Dag ervoor: je school kan de boom in 

Kei. Dag zelf: opruimen en singel van Uenk 
20 

Zat 16-03-2019 Wilgenknotten en planten in Toldijk 20 

Zat 13-04-2019 12.000 m2 Akkerranden inzaaien 17 

Di 02-06-2019 Zomerexcursie akkerranden en Vrijwilligersavond: BBQ bij Ieskeet 30 

Ma 09-09-2019 Appelexcursie o.l.v. Hennie Rossel 24 

Ook: patrijzenbijeenkomst met tellers. 

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

 

Updates door de werkgroepen (WG): 
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WG Steenuilen - door Karin: 140 kasten over 4 gebieden, ongeveer 50% bebroed, nesten groter dan 

voorgaand jaar (tot wel 6 jongen), goed gegaan. 

 WG KLUS - door Harry: weinig kussen want veel gedaan op werkdag zelf. Hek bij boomgaard Linzell 

vervangen. Geen grote klussen. WG wel behouden voor ad-hoc klussen. 

WG AKKER: - door Frank: 20 percelen aangemeld voor inzaai. Ong. 13.000 m2, kosten ong. €2.000,-  (deels 

subsidie). Akkerranden niet geoogst maar overwinteren i.v.m. voeding en beschutting gedurende de winter. 

Kruiden moeten blijven staan tot 1 mrt 2020; eigenaren hebben daarvoor contract getekend. Vervolg in 

nieuw seizoen; opnieuw inzaaien want vanzelf laten opkomen geen succes. Evt. met zaaimachine (op frees) 

i.p.v. handmatig. Besluit vergadering: combinatie van machinaal en handmatig (kleine percelen). Meer 

percelen welkom. Aanmelden kan bij René of Frank. Tip van Bertus: geen raapzaad in mengsel. Te zwaar 

en woekert. 

WG HoogStamLeu - door Kees Baars: vroeg begonnen, alles gesnoeid, takken opgeruimd op werkdag. 

Nieuwe aanwas nodig voor snoeiers. Aanmelden bij Fonnie Beuseker.  

WG Plantenbos: Harry meldt dat een groep is gestart met nadenken over het toekomstig beheer van het 

Plantenbos. Harry maakt een gedegen plan.  

Ervaringen van de leden over afgelopen werkseizoen 

- Stef: sfeer op werkdagen is fantastisch. 

- Bertus: ledenwervingsactie? Frank licht ansichtkaarten actie toe. Verzoekt leden om kaarten mee te 

nemen en uit te delen aan de buren of op te sturen aan kennissen met het verzoek om lid te worden. 

Wie nog meer ansichtkaarten wil vraagt dat aan Frank. 

 

Ideeën van de leden voor nieuwe projecten of andere accenten in komend werkseizoen 

- Zomerdijk wandelpad doortrekken richting Oltmansstraat 

- IVN-les over wilgenknotten door Pannenvogel (Karin) 

- Nieuwe ladders aanschaffen i.v.m. veiligheid (John) 

- Wim: machinaal knotten overwegen i.v.m. leeftijd leden (i.p.v. kettingzaag) 

 

Data werkdagen 

Data voor de werkdagen in het nieuwe seizoen: 

2019-2020: 8 werkdagen (WD) en 1x vrijwilligersavond (VA) 

Code Datum, vanaftijd Opmerking 

WD Zat 02-11-2019, 08.45u Landelijke natuurwerkdag in leemstraat, knotessen 

WD Zat 14-12-2019, 08.45u 2e Weekend na Sint 

WD Zat 11-01-2020, 08.45u Weekend ruim na nieuwjaarsdag  

WD Zat 08-02-2020, 08.45u ---  

WD Zat 14-03-2020, 08.45u <15 mrt zagen i.v.m. FF-wet. NLdoet? 

WD Zat 18-04-2020, 08.45u Zaaidag akkerranden (als het weer dat toelaat) 

VA Wo 17-06-2020, 18u Vrijwilligersavond (nabij langste dag): activiteit en 

BBQ  

WD Wo 15-07-2020, 19.30u  Zomerwerkavond 
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Ook: Harry Sesink meldt dat Gemeente Bronckhorst 250 bomen gerooid heeft en herplantlocaties zoekt. Bij 

voorkeur in Steenderen en niet elders in de gemeente. Wie voorstellen heeft, meldt dit aan Harry.  

Voorstel Harry: de omgewaaide populieren aan de Onderstraat vervangen door diverse bomenmix t.b.v. 

biodiversiteit. Alternatief: lanen naar het oude stadje uitzonderen: alles inplanten met de lindeboom. 

Procesvoorstel: Samen oordeel vormen met HVS en Belangengroep Bronkhorst. Vervolgens gezamenlijk 

signaal afgeven aan Gemeente Bronckhorst. Oordeel aanwezigen: als bomen daar slecht zijn dan 

vervangen door 1 soort boom (inplanten open plekken). Evt. Baakse populieren vervangen. Nieuwe locatie 

gezocht voor de Baakse populieren (langs sloot). Karin doet een suggestie aan Harry. 

Ter info: Samen met HVS heeft HSL bezwaar gemaakt tegen de plannen om de Amerikaanse eikenlaan aan 

de Schiphorststraat te rooien. 

8. Rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

 

9. Sluiting  

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 20.55 uur. 

 

Pauze 

 

Spreker 

Ruud Borkes (adviseur/projectmedewerker voor Stichting Landschapsbeheer Gelderland) presenteerde over 

de typologie, ontstaan en ontwikkeling van de landschappen rondom Steenderen. Hij had een interessante 

diashow voorbereid met veel historische kaarten van Steenderen en omgeving (o.a. van topotijdreis.nl) en 

typische lokale landschappen. In het tweede deel van zijn presentatie ging hij in op de lagen in de 

erfbeplanting: van struik tot boom. Aan de beplanting kan je het doel en de (wel)gesteldheid van de eigenaar 

afleiden. De presentatie wordt met de HSL-nieuwsbrief meegestuurd aan alle leden. 

 


