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Datum: Dinsdag 30 september 2014 

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

Steenderen 

Aanwezig: Aanwezig: 26 leden 

Afwezig met kennisgeving: Marijke Melsert, Rolf Grijpma, Henk Onstenk, Stef Niessink, Marius Lamers 

Voorzitter: Laurens Eykelkamp & René van Eijden 

Opgesteld door: Lucas Kalkers 

Agenda 

1. Opening 

2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 30/09/2013 

3. Toelichting financiën en verslag penningmeester 

4. Verslag van de kascommissie 

5. Benoeming leden kascommissie 

6. Contributie 2014-2015 vaststellen 

7. Begroting 2014-2015 

8. Nabeschouwing werkseizoen 2013-2014 en ervaringen van de vrijwilligers  

9. Ideeën van de vrijwilligers voor nieuwe projecten komende seizoen  

10. Projecten komende seizoen en data werkdagen  

11. Verkiezing bestuursleden.  

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

14. Pauze 

15. Spreker 

Notulen 

1. Opening 

Vergadering wordt om 20.00 uur door René geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom. 

2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 30/09/2013 

Zowel de notulen van de ledenvergadering van 30 september 2013 als de extra vergaderingen van 14 

december 2013 worden zonder wijzigingen aangenomen. 

3. Toelichting financiën en verslag penningmeester 

Het jaar heeft gelopen van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014. 

Op 1 juli 2014 telde de vereniging circa 170 leden.  

 

Inkomsten:  

Contributies dit seizoen 1.707,50  

Giften en bijdragen 200,00  
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Rente spaarrekening 1.054,30  

Totaal inkomsten 2.961,80  

   

Uitgaven: 

 

Bankkosten  63,13  

Bestuurskosten-vergaderingen 410,00  

Ledenvergadering  266,78  

Kantoorkosten  95,00  

Jaarlijkse vaste uitgaven 575,00  

Aanhanger + gereedschap   27,57  

Projecten  854,44  

Kosten werkdagen  1.275,45  

Diversen Not Hulleman ivm opr Vereniging 290,40  

Totaal uitgaven 

 

3.857,77  

  Resultaat uit normale inkomsten en uitgaven 895,97- 

  Ontvangen subsidies ivm projecten 8.024,44  

Overige subsidies  1.510,64  

Totaal subsidies 

 

9.535,08  

Uitgaven ivm 10 jaar bestaan 2.269,06- 

Resultaat 7.266,02  

(1) 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 blijft stijgen in de tijd dat HSL bestaat. 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 af zal nemen. Als HSL op dit moment projecten uitvoert 

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

4. Verslag van de kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit Rob Krassenberg en Wilfried van der Weijden, voerde in september de 

controle uit en keurde de stukken goed. Rob Krassenborg gaf een verslag van de controle en roemde de 

penningmeester voor de accuratesse. Kasverschil +21 ct in het nadeel van een crediteur. Voorzitter dankte 

kascommissie en penningmeester. Penningmeester betaalt ter plekke de 21 ct uit aan het bewuste lid. 

5. Benoeming leden van de kascommissie 

Voor de controle van de kas voor de volgende ledenvergadering hebben Wilfried van der Weijden en Henk 

Weerkamp zich beschikbaar gesteld, waarvoor dank. 

6. Contributie 2014-2015 vaststellen 

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 vorig jaar. 

7. Begroting 2014-2015 

De begroting mbt de normale inkomsten en uitgaven zal een tekort opleveren van ca € 700,00.  
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De subsidiepot is nog goed gevuld en van daar uit wordt het tekort aangevuld. Verder moeten we een 

terugbetaling van ca € 3300,00 doen van ten onrechte ontvangen subsidie. Ook kunnen we in de toekomst 

grotere uitgaven verwachten, zoals machinaal snoeien van heggen (Molenkolkweg!) en bomen en het 

opruimen of versnipperen ervan. Hoogstam fruitboomgaarden zullen in de toekomst misschien door derden 

een keer gesnoeid gaan worden. Extra kosten zijn te verwachten ivm het versnipperen van snoeihout ipv 

verbranden; aanschaf gereedschap. Al deze extra kosten zullen uit de reservepot betaald worden. De 

subsidie wordt jaarlijks iets minder en de laatste keer is in 2016. Uiteraard worden eventuele nieuwe 

subsidiemogelijkheden of sponsoring van specifieke projecten of aankopen in de gaten gehouden. 

8. Nabeschouwing 2013-2014 en ervaringen van de vrijwilligers 

Dit werkseizoen hebben de volgende projecten plaatsgevonden: 

13-10-2013 Appels plukken voor 

Voedselbank 

In de boomgaarden aan de Molenkolkweg appels geplukt om 

beschikbaar te stellen aan de Voedselbank 

02-11-2013 Bos bij De Vreekolk Nationale natuurwerkdag! Vrijmaken laanbomen en opmaken 

van doorzicht naar grasland 

14-12-2013 Singel notenboomgaard 

Molenkolk 

Afzetten singel rond notenboomgaard bij Molenkolk aan de 

Bronkhorsterweg 

18-1-2014 Boomgaard Addink en 

wilgen Paardestraat 

Fruitbomen snoeien, heg knippen en afrasteringpalen vervangen 

in boomgaard Addink en wilgen knotten aan Paardenstraat 

08-2-2014 Plantenbos: oude zandweg 

en zomerdijk 

Vrijzetten van oude knotwilgen langs historische zandweg door 

het bos en het nog aanwezige restant van de oude zomerdijk van 

Steenderen 

08-3-2014 Diverse klussen Snoeien, opruimen Plantenbos, Vreekolk en Vredegoor 

11-6-2014 Zomer werkavond en 

vrijwilligersavond 

Bomenspiegel bewerken met gemaaid gras, gezellige avond met 

BBQ en drankje 

 

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. 

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

9. Ideeën van de vrijwilligers voor nieuwe projecten komende seizoen 

Het bestuur staat altijd open voor nieuwe, leuke projecten voor de aanleg van landschappelijk en natuurlijk 

waardevolle elementen. De aanwezige leden ondersteunen dit maar vragen wel aandacht voor het 

onderhoud van nieuw aangelegde objecten in de toekomst, dit moet goed geregeld zijn! Ideeën voor nieuwe 

projecten zijn welkom.  

De volgende werkzaamheden, aangedragen door leden, worden in ieder geval overwogen: 

- Cor H: Appels plukken voedselbank (structureel: vooraf toestemming eigenaar?)  

- Cor H: Bewegwijzering wandelpaden Dorp en Rand 

- Fonny: Meidoornhaag Massink leggen (vlechten) 

- Cor V: Plantenbos - deel Gemeente (geen zeggenschap over deel Rob Planten) 

- Wilfried: Singel Fietspad net voorbij Plantenbos (eigenaar Gemeente) 

- Harry: Wandelpad Bakerwaard 

- Wim: Wilgen laten knotten trafohuisje Nuon Kuilenburgseweg 

10. Projecten komende seizoen en data werkdagen 

Data voor de werkdagen in het nieuwe seizoen: 

1. 01 november 2014 (Nationale natuurwerkdag) 

2. 13 december 2014 
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3. 10 januari 2015 

4. 07 februari 2015  

5. 07 maart 2015 

6. Zomerwerkavond: 17 juni 2015 

11. Verkiezing bestuursleden 

Aftredend is Lucas Kalkers (secretaris). Hij geeft aan graag nog een periode aan te blijven. Deze benoeming 

wordt unaniem door de aanwezige leden aangenomen. 

Martin Nieuwenhuis heeft aangegeven dat hij zijn bestuursfunctie na 10 jaar wil neerleggen. Hij blijft uiteraard 

wel lid. Daarnaast heeft René van Eijden aangegeven dat hij zijn functie als voorzitter en bestuurslid niet 

meer kan combineren met zijn dagelijks werk. Beiden treden daarom tijdens deze vergadering af. Ook René 

blijft lid. Ter aanvulling van het bestuur van Het Steenders Landschap wordt Rob Krassenberg voorgedragen. 

Er hebben zich vooraf geen tegenkandidaten gemeld. Deze benoeming wordt unaniem door de aanwezige 

leden aangenomen. Laurens neemt de voorzitterrol op zich. De aanwezige leden zijn akkoord. 

Ter ontlasting van het bestuur wordt voorgesteld om werkgroepen op te richten, zoals voor de organisatie van 

de werkochtenden. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor het algehele beleid, de werkgroep werkt de 

praktische zaken uit. De pilot WG ‘organisatie werkochtend’ wordt binnenkort opgericht. Enkele 

geïnteresseerden melden zich. 

12. Rondvraag 

Cor Vredegoor biedt aan buiten de zaterdagwerkochtenden om (machinale) werkzaamheden te doen. Dank 

voor dit aanbod. 

De penningmeester meldt dat Gijs Wildeboer een rekening a €420 namens Het Steenders Landschap heeft 

betaald als dank voor de werkzaamheden nabij zijn huis. 

13. Sluiting 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering rond 21.08 uur 

14. Pauze 

15. Spreker 

De heer Carel ten Have uit Lichtenvoorde vertelde over zijn ervaringen met bomen. Carel is al ruim 40 jaar 

boomchirurg, boomverzorger en boomspecialist. Hij heeft foto’s laten zien van bijzondere bomen, de 

oorspronkelijke groeiwijze van bomen, enzovoort en daar een voor ons praktisch verhaal bij vertelt. Ook de 

peppel bij het Bronkhorster veer (“Vitaal!”) en de kastanje op de kruising in Steenderen (“Aflopend.”) en die 

bij het Aviko kantoor (Gemeentehuis: “Zou tegenwoordig niet met metaaldraad worden versterkt. Op 1
e
 

gezicht gezonde boom.”) zijn besproken.  


