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Datum: Donderdag 01 oktober 2015 

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

Steenderen 

Aanwezig: 21 leden 

Afwezig met kennisgeving: Rolf Grijpma, Marius Lamers en Bertus Rietberg 

Voorzitter: Laurens Eykelkamp 

Opgesteld door: Lucas Kalkers 

Agenda 

1. Opening 

2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 30/09/2014 

3. Toelichting financiën en verslag penningmeester 

4. Verslag van de kascommissie 

5. Benoeming leden kascommissie 

6. Contributie 2015-2016 vaststellen 

7. Begroting 2015-2016 

8. Nabeschouwing werkseizoen 2014-2015 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 (Rob le Rutte) 

Notulen 

1. Opening 

Vergadering wordt om 20.04 uur door Laurens geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom en staat stil bij de 

leden die in het afgelopen jaar overleden zijn. 

2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 30/09/2014 

De notulen van de ledenvergadering van 30 september 2014 worden met 1 wijziging aangenomen: ‘Wilfried’ 

(punt 4, 5 en 9) moet zijn ‘Wilfred’. 

3. Toelichting financiën en verslag penningmeester 

Het jaar heeft gelopen van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015. 

Op 1 juli 2015 telde de vereniging circa 170 leden.  

 

Inkomsten:  

Contributies dit seizoen 1.659,50  

Giften en bijdragen    240,00  

Rente spaarrekening    867,67 

Totaal inkomsten 2.767,37  

   

Uitgaven: 

 

Bankkosten       54,38  
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Bestuurskosten-vergaderingen    421,90  

Ledenvergadering     192,37  

Kantoorkosten    161,90  

Jaarlijkse vaste uitgaven    456,34  

Aanhanger + gereedschap     631,69  

Projecten  1.351,54  

Kosten werkdagen  1.001,46  

Diversen    109,65  

Totaal uitgaven 

 

4.381,23  

  Resultaat uit normale inkomsten en uitgaven -.613,86- 

  Ontvangen subsidies ivm projecten 3.235,55  

Overige subsidies        0,00  

Totaal subsidies 

 

3.235,55  

  Resultaat 1.621,69  

(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 eindigt. 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 Henk Weerkamp en Wilfred van der Weijden, voerde in september de 

controle uit. Wilfred gaf een verslag van de controle en adviseert om het bestuur decharge te verlenen. 

Aanwezige leden gaan akkoord. Voorzitter dankt kascommissie en penningmeester. 

5. Benoeming leden van de kascommissie 

Voor de controle van de kas voor de volgende ledenvergadering hebben Martin Nieuwenhuis en Henk 

Weerkamp zich beschikbaar gesteld, waarvoor dank. 

6. Contributie 2015-2016 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 voorgaande jaren. 

7. Begroting 2015-2016 

De begroting mbt de normale inkomsten en uitgaven zal een tekort opleveren van ca € 1.600,00.  

De subsidiepot is nog goed gevuld en van daar uit wordt het tekort aangevuld. 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. 
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8. Nabeschouwing 2014-2015 en ervaringen van de vrijwilligers 

Dit werkseizoen hebben de volgende projecten plaatsgevonden: 

01-11-2014 Wandelpad door 

Bakerwaard 

Nationale natuurwerkdag. In samenwerking met Baaks 

Belang aan het werk aan het nieuwe wandelpad door de 

Bakerwaard. Rasters opruimen, wandelpad toegankelijk 

maken 

13-12-2014 Diverse klussen Knotbomen bijplanten en onderhouden in de Luur en aan 

Leemstraat en singel bij Leemstraat, onderhoud boomgaard 

Mennink 

10-01-2015 Hegvlechten en 

onderhoud knotbomen 

Heg vlechten langs boomgaard Massink aan de 

Molenkolkweg en onderhoud knotbomen aan de Lindenweg 

en in de singel aan de Onderstraat 

06 en 07-02-2015 Wilgenknotten, Plantenbos 

en snoeien boomgaarden 

JSKDBI: wilgen knotten aan ijsbaan. Zagen Plantenbos 

voor aanleg poel. Onderhoud boomgaard Addink 

07-03-2015 Hegvlechten, snoeien en 

opruimen boomgaarden 

Heg vlechten, snoeien en opruimen boomgaarden 

03-06-2015 Vrijwilligersavond Open rondleiding door Plantenbos met uitleg over de 

geplande werkzaamheden. Daarna besloten deel: gezellige 

avond met BBQ en drankje voor leden 

25-06-2015 
Zomer werkavond 

Machinaal heggen knippen + opruimen (verbranden). 

Bomenspiegel bewerken met gemaaid gras. 

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 volgende werkzaamheden, aangedragen door leden, worden in ieder geval 

overwogen: 

- Cor Hofs: appels plukken voor voedselbank?  

Bestuur: in 2015 vrij laat om alsnog te plukken. Onder de onder aanwezige leden meldt zich geen 

voortrekker om plukdag snel te organiseren. 

- Kees Baars: maaien op dijk Plantenbos zodat bewandelbaar. 

Bestuur: meenemen in herstelwerkzaamheden door ’t Onderholt. 

- Wilfred van der Weijden: gras harken machinaal voorbereiden/uitvoeren. Zwaar fysiek werk met klein 

team. 

Bestuur: genoteerd. 

- Cor Hofs: werkzaamheden RWS in Uiterwaarden. Alleen kappen mits nadrukkelijke toestemming 

landeigenaar. Eigenaren worden onder druk gezet om in te stemmen. Voorlichterrol Het Steenders 

Landschap?  

Bestuur: nee. 

- (?): bot gereedschap vervangen.  

Bestuur: melden bij bestuur als bot. Vervangend materiaal vaak voorradig. 

- René van Eijden: bloeiende akkerranden in samenwerking met WBO Steenderen en collectief agrarisch 

natuurbeheer. Het Steenders Landschap kan het zaaizaad en/of compensatie opbrengstverlies ter 

beschikking stellen en promoten onder boeren. 

Bestuur: al in voorzien via project Dorp en Rand 

- René van Eijden: knotten wilgen in Leemstraat 

- Cor Hofs: matenboom Bronkhorst (iep). Exacte locatie nog bepalen. 



Notulen Algemene ledenvergadering  

Het Steenders Landschap 

19-10-2015 4  

- Henk Bloemen: wandelpad langs Kleine Beek herstellen (voor zover geen taak van Gemeente)? 

10. Projecten komende seizoen en data werkdagen 

Data voor de werkdagen in het nieuwe seizoen: 

1. 07 november 2015 (Nationale natuurwerkdag) 

2. 12 december 2015 

3. 16 januari 2016 

4. 13 februari 2016  

5. 12 maart 2016 

6. Vrijwiligersavond: 27 mei 2016 

7. Zomerwerkavond: 22 juni 2016 

Tevens zal een voorjaarscontrole worden gelopen om de boomgaarden te controleren op verwachte 

fruitopbrenmfst en het schudden + de snoei daaorp af te stemmen. Afgelopen jaar is door de overdaad aan 

fruit schade ontstaant aan de bomen (uitscheuren/afbreken takken). Fruit op zich geen doel.  

11. Verkiezing bestuursleden 

Aftredend is Laurens Eijkelkamp (voorzitter). Hij geeft aan graag nog een periode van 1 jaar (ipv 3) aan te 

blijven. Deze benoeming wordt unaniem door de aanwezige leden aangenomen.  

Frans Peelen heeft aangegeven dat hij zijn bestuursfunctie wil neerleggen zodra een goede opvolger zich 

meldt en is ingewerkt. Hij blijft uiteraard wel lid en indien nodig ook penningmeester (administratief).  

Ter aanvulling van het bestuur van Het Steenders Landschap worden nieuwe kandidaten opgeroepen. Er 

hebben zich vooraf geen (tegen)kandidaten gemeld. Ook melden zich geen kandidaten onder de aanwezige 

leden. 

12. Rondvraag 

Bestuur Aviko: geen beplanting op afstand in bestemmingsplan. Kan blijkbaar ook niet. Dan inzetten op 
intentieverklaring oid. Alle aanwezige leden stemmen evengoed in om een zienswijze namens Het 
Steenders Landschap tegen hiaten Gemeentelijke herziening bestemmingplan op te stellen. 
 
Bestuur: voorlichtingsavond op 14-10-2015 door RWS over hun werkzaamheden in de uiterwaarden. Zodra 
publiek dan uitnodiging doormailen aan leden/belangstellenden. 
 
Henk: vervolg op voorlichting/promo Plantenbos (03-06-2015)? Eventueel combineren met ledenwerving. 

13. Sluiting 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering rond 21.24 uur 

14. Pauze 

15. Spreker 

Rob le Rutte is secretaris en aanspreekpunt van de stichting IJsselboomgaarden 

(http://www.ijsselboomgaarden.nl). Adhv een boeiende presentatie heeft Rob verteld over de cultuurhistorie 

van boomgaarden, de ecologische waarden, de sociale kant en hoe de boomgaarden economische waarde 

te geven. Daarnaast is Rob initiatiefnemer in bij het onderzoek naar het verwerken van hoogstamfruit tot 

cider waarvan hij ons de resultaten heeft laten proeven. 

http://www.ijsselboomgaarden.nl/

