
Uitnodiging jaarvergadering 

Hierbij heeft het bestuur van Het Steenders Landschap het genoegen u uit te mogen nodigen voor 
de algemene ledenvergadering van Het Steenders Landschap. Deze vergadering zal plaatsvinden op 
maandag 27 september 2010 in de zaal van De Seven Steenen aan de J F Oltmansstraat 6 in 
Steenderen. Aanvang van de vergadering om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.45 uur. 

Agendapunten 

1. Opening 

2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 5/10/09 

3. Toelichting financiën en verslag penningmeester 

4. Verslag van de kascommissie 

5. Benoeming leden kascommissie 

6. Contributie 2010-2011 vaststellen 

7. Begroting 2010-2011 

8. Verkiezing bestuursleden. Aftredend en herkiesbaar zijn Harry Sesink (bestuurslid) en Frans 
Peelen (penningmeester) 

Als u een tegenkandidaat voor wilt dragen dient u dit tenminste vijf dagen voor vergadering te 

melden bij de secretaris. Een voordracht van een kandidaat moet worden gesteund door 

tenminste 10 leden van de vereniging. 

9. Nabeschouwing werkseizoen 2009-2010 en ervaringen van de vrijwilligers 

10. Ideeën van de vrijwilligers voor nieuwe projecten komende seizoen 

11. Projecten komende seizoen en data werkdagen 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

14. Pauze 

15. Na de pauze zal iemand van landschapsberheer Gelderland iets vertellen over het belang van 
vrijwilligerswerk bij beheer van natuur en landschap.  

 

 

De notulen van de jaarvergadering van 5 oktober 2009 kunt u downloaden van onze website via de 

Vereniging pagina of voorafgaand aan de vergadering in de zaal inzien. Tevens is het mogelijk een 

exemplaar van de notulen aan te vragen via onze secretaris (0575-451834). 

Gaarne wijzen wij u erop dat alleen leden van Het Steenders Landschap stemrecht hebben tijdens de 
algemene ledenvergadering. 

Wij hopen u te mogen begroeten op de ledenvergadering van Het Steenders Landschap! 
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In deze gecombineerde uitnodiging/nieuwsbrief 
willen wij u ook graag informeren over het doen en 
laten van Het Steenders Landschap in de afgelopen 
periode. 

Leden- en vrijwilligersavond 2010 

Woensdag 26 mei 2010 heeft weer de jaarlijkse 
leden- en vrijwilligersavond plaatsgevonden van 
Het Steenders Landschap. Om 19 uur waren circa 
25 leden en vrijwilligers aanwezig in de ijskeet. Na 
ontvangst met een kop koffie, werden de 
aanwezigen door onze voorzitter René van Eijden 
welkom geheten. Hij refereerde aan de goede 
opkomst het afgelopen winterseizoen, ondanks dat 
het op veel werkdagen erg koud en guur was. 
Complimenten voor alle vrijwilligers! 

Na de ontvangst vertrok de groep per fiets richting 
het nieuwe fietspad over de dijk van de IJssel 
tussen Bronkhorst en Olburgen. Tijdens de tocht 
werd door drie vrijwilligers van de 
weidevogelbescherming verteld over het werk van 
deze vereniging en wat dit allemaal heeft 
opgeleverd. Erg interessant om te horen! 
Vervolgens werd de fietstocht hervat en werd 
gestopt bij een oud verdedigingswerk uit de koude 
oorlog. Martin Nieuwenhuizen vertelde hier een 
mooi verhaal over de geschiedenis hiervan. 

Na een frisse rit terug naar Steenderen, stond de 
aanwezigen een barbecue, buffetje en drankje te 
wachten en werd het afgelopen seizoen in een 
gezellige, ontspannen sfeer doorgesproken. In het 
dankwoordje bedankte René van Eijden alle 
vrijwilligers en leden voor de steun en inzet in het 
afgelopen seizoen. 

Werkavond 9 juni 2010  

Dit voorjaar is opnieuw een zomer werkavond 
georganiseerd door Het Steenders Landschap. Met 
kleine groepjes werden een aantal leuke klussen 
uitgevoerd. Zo zijn de meidoornhagen rond de 
boomgaarden van Linzell geknipt. Bij het knippen 
is ook onze nieuwe motorheggenschaar ingezet 
welke is aangeschaft door een donatie van het 
Rabobank Coöperatiefonds. Goed gereedschap 
zorgt er voor dat het werk snel en veilig uitgevoerd 
kan worden, waardoor er meer tijd overblijft om 
andere werkzaamheden in natuur en landschap uit 
te voeren! 

Verder is bij de toegang tot de boomgaard van 
Massink aan de Molenkolkweg een nieuw klaphek 
geplaatst. Dit klaphek is van duurzaam inlands 
hout gemaakt en geeft een fraaie entree tot de 
boomgaard.  

Ter afsluiting was er een drankje en werd in de 
(schrale) avondzon bij de boomgaard van Linzell 
nog wat nagepraat. Iedereen was het er over eens: 
een leuke avond en het mag zeker een vervolg 
hebben! 

Landschapsontwikkeling perceel Linzell 

Op de zomer werkavond zijn wij ook gestart met 
een stukje landschapsontwikkeling van een tweede 
weiland van de fam. Linzell aan de Molenkolkweg. 
Dit is een perceel dat achter de boerderij ligt. De 
fam. Linzell heeft gevraagd of Het Steenders 
Landschap het perceel landschappelijk wil 
inrichten, omdat zij ook zeer tevreden zijn over de 
gang van zaken rond de boomgaard. Uiteraard ziet 
HSL dit als een mooie kans en wij zijn de familie 
Linzell daarom erkentelijk voor het mogelijk maken 
van deze kans. Op de werkavond is een aanvang 
gemaakt met het opruimen van het perceel door 
aanwezige struiken en bossage te verwijderen. Het 
perceel wordt rond deze tijd bewerkt en ingezaaid. 
In het winterseizoen zal verdere inrichting plaats 
gaan vinden, ook op een aantal werkdagen zullen 
wij hier actief zijn! Op het perceel zal na de 
landschappelijke ontwikkeling ruimte zijn voor een 
bosje, een singel, een kniphaag, een boomgaard 
en struweel. Het belooft een prachtig stukje natuur  
te worden, in de nieuwsbrief van december en via 
de website zullen wij u van de vorderingen op de 
hoogte houden! 

Data werkdagen 2010-2011 

Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief 
zijn de activiteiten voor het komende 
winterseizoen nog niet concreet bekend. Wel zijn 
de data van de werkdagen vastgesteld, zodat u 
deze alvast in uw agenda kunt opnemen: 

1. 6 november 2010 (Nationale natuurwerkdag) 

2. 11 december 2010 

3. 8 januari 2011 

4. 12 februari 2011 

5. 12 maart 2011 

Datums zijn onder voorbehoud! Wij hopen u op 
één of meerdere werkdagen te mogen begroeten! 

Meer informatie? 

Natuur- en Landschapsvereniging 
Het Steenders Landschap 

Kon. Julianalaan 41, 7221 BW Steenderen 
0575 451834 

www.hetsteenderslandschap.nl 
info@hetsteenderslandschap.nl 
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