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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
dinsdag 2 oktober 2012 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. 27/09/2011
3. Toelichting financiën en verslag penningmeester
4. Verslag van de kascommissie
5. Benoeming leden kascommissie
6. Contributie 2012-2013 vaststellen
7. Begroting 2012-2013
8. Verkiezing bestuursleden. Aftredend en herkiesbaar zijn Martin Nieuwenhuis (bestuurslid) en
Laurens Eykelkamp (secretaris).
Manfred Keizer heeft aangegeven zijn functie als bestuurslid beschikbaar te willen stellen. Als
gevolg van drukke werkzaamheden kan hij dit niet meer combineren met zijn dagelijkse werk.
Het bestuur draagt André Memelink voor als nieuw bestuurslid ter vervanging van Manfred.
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 2011-2012 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. De avond wordt na de pauze gevuld met een leuke en informatieve presentatie. Op het moment
van schrijven is de spreker nog niet definitief bekend, maar het zal zeker de moeite waard zijn
om bij deze presentatie aanwezig te zijn!
De notulen van de jaarvergadering van 27 september 2011 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. Niet leden zijn overigens welkom om de vergadering en presentatie bij
te wonen!
Wij hopen u te mogen begroeten op de ledenvergadering van Het Steenders Landschap!
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Leden- en vrijwilligersavond 2012
Op woensdag 30 mei waren ongeveer 25 leden en
vrijwilligers aanwezig op de op de jaarlijkse ledenen vrijwilligersavond van Het Steenders
Landschap. Leden en vrijwilligers werden tijdens
deze jaarlijks terugkerende avond onthaald met
een gezellig uitje als dank voor de inzet in het
afgelopen werkseizoen.
Na ontvangst van de leden en vrijwilligers in de
kantine van de ijsvereniging met een kop koffie en
een lekkere plak cake, werden de aanwezigen door
onze voorzitter René van Eijden welkom geheten.
Hij refereerde aan de goede opkomst het afgelopen
winterseizoen, ondanks dat het op een aantal
werkdagen erg koud en guur was. Namens het
bestuur bedankte hij de vrijwilligers die actief
hebben deelgenomen aan de werkdagen en merkte
nog maar eens op dat zonder hun inzet de
vereniging geen bestaansrecht zou hebben!
Na de koffie werd er met de fiets vertrokken
richting de stuw bij de bedelbrug. Bij deze stuw is
onlangs een zogenaamde vispassage aangelegd
door het Waterschap Rijn en IJssel. Een
medewerker van het waterschap vertelde wat over
de aanleg van een vispassage, het nut ervan en
hoe het werkt. De vispassages zijn bedoeld om het
voor vissen mogelijk te maken stuwen te passeren
en daardoor hoger bovenstrooms in de beken te
komen. De stuwen waar een vispassage is
aangelegd, konden daarvoor door het
hoogteverschil vrijwel niet door de vissen
gepasseerd worden. Om te laten zien of en hoeveel
er gebruik is gemaakt van de vispassage had hij
een fuik aan de achterzijde geplaatst. In deze fuik
zaten een aantal vissen, de passage wordt dus
veelvuldig gebruikt!
Na de uitleg over de vispassage werd de weg
overgestoken en vertelde een medewerker van
Staatsbosbeheer over de veranderingen die gedaan
zijn in de oude IJsselarm die daar ligt. Tot vorig
jaar was de IJsselarm begroeid met een
populierenbos. Door het bos te verwijderen en de
bovenlaag van het terrein te verwijderen is weer
een drassig terrein ontstaan wat de variëteit in
flora en fauna ten goed zal komen. Na de uitleg
zijn we met de hele groep door een deel van het
terrein gelopen en hebben we vast kunnen stellen
dat er al verschillende planten op komen duiken.
Een grote ingreep maar het zal het fraaie
landschap rond Steenderen weer wat mooier
maken!

Bij terugkeer in de kantine van de ijsvereniging
stond ons een heerlijke barbecue en een drankje te
wachten. Het seizoen werd tijdens het nuttigen van
dit lekkers nogmaals uitgebreid doorgesproken en
iedereen begon al weer zin te krijgen in het
volgende werkseizoen!
Zomer werkavond
Woensdag 20 juni is dit jaar de zomer werkavond
georganiseerd. Het was een mooie avond, mede
daardoor waren 23 vrijwilligers aanwezig aan de
Molenkolkweg.
Op deze werkavond zijn de meidoorhagen rond de
boomgaard van Linzell aan de Molenkolkweg
geknipt. Verder zijn de nieuwe aangeplante essen
en wilgen in De Luur en aan de Lindenweg ontdaan
van begroeiing op de stam, is er onderhoud
uitgevoerd in de notenboomgaard van Massink en
is er door de snoeiers wat zomersnoei uitgevoerd
in de boomgaarden van Massink en Linzell. De
avond is weer goed verlopen.
Ter afsluiting was er een drankje en werd in de
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!
Data werkdagen 2012-2013
Onderstaand vindt u de data van de werkdagen
voor het nieuwe werkseizoen. Noteer deze alvast in
uw agenda!
1. 3 november 2012 (Nationale natuurwerkdag)
2. 8 december 2012
3. 12 januari 2013
4. 9 februari 2013 (tevens snoeidag fruitbomen
onder begeleiding HoogStam Leu)
5. 9 maart 2013
6. Zomerwerkavond: 19 juni 2013
Datums zijn onder voorbehoud! Wij hopen u op
één of meerdere werkdagen te mogen begroeten!
Meer informatie?
Natuur- en Landschapsvereniging
Het Steenders Landschap
Dorpsstraat 22A, 7234 SP Wichmond
0575 451834
www.hetsteenderslandschap.nl
info@hetsteenderslandschap.nl

