Notulen Algemene ledenvergadering
Het Steenders Landschap
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Afwezig met kennisgeving:
Voorzitter:
Opgesteld door:

Donderdag 06 oktober 2016
Kantine van de IJsvereniging aan de Toldijkseweg thv huisnummer 13 in
Steenderen
26 leden
Herman van Rooijen, Jos Lohuis (later)
Laurens Eykelkamp
Lucas Kalkers

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Opening
Agenda
Notulen van de ledenvergadering d.d. 01/10/2015
Verkiezing bestuursleden
Toelichting financiën en verslag penningmeester
Verslag van de kascommissie
Benoeming leden kascommissie
Contributie 2016-2017 vaststellen
Begroting 2016-2017
Nabeschouwing werkseizoen 2015-2016 en ervaringen van de vrijwilligers
Projecten komende seizoen en data werkdagen
Ideeën van de vrijwilligers voor nieuwe projecten komende seizoen
Rondvraag
Sluiting van het formele deel
Pauze
Spreker en filmfragmenten (Wim Jansen)

Notulen
1. Opening
Vergadering wordt om 20.02 uur door Laurens geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom
2. Agenda
Ongewijzigd aangenomen.
3. Notulen van de ledenvergadering d.d. 01/10/2015
De notulen van de ledenvergadering van 01 oktober 2015 worden met één wijziging aangenomen: Henk
Bloemen moet zijn Henk van der Laan.
4. Verkiezing bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar is Frans Peelen (penningmeester) en Harry Seesing (bestuurslid). Deze
benoemingen worden unaniem door de aanwezige leden aangenomen.
Laurens Eykelkamp heeft aangegeven dat hij zijn bestuursfunctie wil neerleggen. Hij treedt daarom tijdens
deze vergadering af. Hij wordt later in de vergadering uitgebreid bedankt voor zijn verleende diensten!
Ter aanvulling van het bestuur van Het Steenders Landschap wordt gezocht naar een nieuw bestuurslid
en/of een nieuwe voorzitter. Het bestuur draagt Frank van Heijst voor als nieuw bestuurslid. Deze voordracht
cq. benoeming worden unaniem door de aanwezige leden aangenomen. Er hebben zich vooraf geen
(tegen)kandidaten gemeld. Ook melden zich geen kandidaten onder de aanwezige leden.
5. Toelichting financiën en verslag penningmeester
Het jaar heeft gelopen van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016.
Op 1 juli 2016 telde de vereniging circa 170 leden.

06-10-2016

-1-

Notulen Algemene ledenvergadering
Het Steenders Landschap
Inkomsten:
Contributies dit seizoen
Giften en bijdragen
Rente spaarrekening
Overig
Totale inkomsten

1597
210
564
10
2381

Uitgaven:
Bankkosten
Bestuurskosten-vergaderingen
Ledenvergadering
Kantoorkosten
Jaarlijkse vaste uitgaven
Aanhanger + gereedschap
Projecten
Kosten werkdagen
Totale uitgaven

115
420
175
220
436
1036
1100
1212
4714

Resultaat uit normale inkomsten en uitgaven -2333
Ontvangen subsidies
Overige subsidies
Totale subsidies

5910

Resultaat

3577

(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 (circa €76k) 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).
6. Verslag van de kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Henk Weerkamp en Martin Nieuwenhuis, voerde in september de controle
uit. Martin gaf een verslag van de controle en adviseert om het bestuur decharge te verlenen. Aanwezige
leden gaan akkoord. Voorzitter dankt kascommissie en penningmeester.
7. Benoeming leden van de kascommissie
Voor de controle van de kas voor de volgende ledenvergadering hebben Martin Nieuwenhuis en Gerrit
Groeneveld zich beschikbaar gesteld, waarvoor dank.
8. Contributie 2016-2017 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.
9. Begroting 2016-2017
De begroting mbt de normale inkomsten en uitgaven zal een tekort opleveren van ca € 2.250,00.
De subsidiepot is nog goed gevuld en van daar uit wordt het tekort aangevuld. Ook kunnen we in de
toekomst grotere uitgaven verwachten. Extra kosten zijn te verwachten ivm het versnipperen van snoeihout
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ipv verbranden; aanschaf gereedschap. Al deze extra kosten zullen uit de reservepot 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.
Cor Hofs: peppel veer zou met hoogwerker gesnoeid moeten worden. Rekening mee houden.
HSE: Freddy Evers benaderd.
10. Nabeschouwing 2016-2017 en ervaringen van de vrijwilligers
Dit werkseizoen hebben de volgende projecten plaatsgevonden:
Datum
Nov 2015

Werkzaamheden
Wilgen knotten haaks op Leemstraat
Machinaal laten verwerken (na afloop). Geschikter dan
verbranden.

Opkomst
25
vrijwilligers
scouts

12 dec 2015

Knotten boek van Bronkhorst.
Snoeihout verwerkt in singel.
Wilgen knotten aan Leemstraat, elzen niet.

20

16 jan 2016

en

20

13 feb 2016

Luur wilgen knotten.
20
Opruimen boomgaard Mennink
Plantenbos: laanbeplanting vrijzetten van toegangslaan
12 mrt 2016
Aanplant Bosplantsoen en boomgaarden (met burgemeester)
30
Snoeien boomgaarden door HoogStamLeu
Heggen rond boomgaard Linzell geschoren
Vrijwilligersavond Voormalige water-windmolen en wandeling Groote Beek + BBQ 20
26 mei 2016
Zomerwerkavond Heggen rond boomgaard Linzell geschoren + vlechtheg
22 juni 2016

20

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.
Ook veel dank voor soep die aangeboden werd door derden en de fam Jolink voor hun gastvrijheid.
Voorzitter bedankt alle actieve vrijwilligers voor de hulp tijdens de werkdagen.
Rene: veel knotwilgen op programma, kan als saai ervaren worden.
11. Projecten komende seizoen en data werkdagen
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:
-

Rene van Eijden: knotbomen langs Kuilenburgerstraat en Emmerweg bij Spaansweerd/
Bronkhorstermolen overnemen van gemeente?
Cor Hofs: Vreekolk zichtas + omvormen Plantenbos (doorpakken)
Harry Seesing: singel van van Veldhuizen + knotwilgen Gijs Wildeboer + boek van Bronkhorst +
overzijde Vreekolk wandelpad aanleggen
Wilfred vdr Weijden: knotbomen Berna Lamers bij droog weer
Henk van der Laan: welke activiteit in Plantenbos? Harry licht toe: vrijzetten lindes in notenboomgaard,
dijk vrijhouden, handwerk paden, bos openen (meer diversiteit).
Beatrix Peelen: niet bos omvormen tot park!
Martin Nieuwenhuis: opnieuw de school kan de boom in?
Rene van Eijden: ja, wilgen ijsbaan in dec. Groep 7 en 8 om de 2 jaar of per jaar 1 groep?
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-

-

-

-

Henk Harmsen: schietwilgen langs sloot boek van Bronkhorst verdwijnen door ziekte. Talud opnieuw
inplanten mbv HSL?
Stef Niessink: struinroute onderbroken door nieuwe weg? Antw bestuur: nee
Bert Jolink: zelfgemaakte routeaanwijzingen door Veldhuizen geplaatst bij insteekweg Bronkhorst. Niet
mooi. Kan dat anders? Antw bestuur: oude route nog opgenomen in boekje. Als vereniging nieuwe
borden plaatsen.
Rene van Eijden: akkerkruiden inzaaien in HSL boomgaarden en boek van Bronkhorst tbv patrijzen,
bijen en vlinders. Bronkhorster perceel (bij slotheuvel) met snijmaïs omvormen tot oude roggeakker, met
dorstkas en zeis. Gemeente deelt gratis zaadmengsel uit (via Bertus Rietberg).
Riek Linde: beplanting langs kleine beek weg (bij Willemsen). Antw bestuur: Gemeente zegt dat
opdracht van waterschap komt. Waterschap: overlast door overhangen takken in sloot. Drastisch
gesnoeid + stobben verwijderd. In toekomst weer korven. Ooit ter compensatie aangelegd voor gekapte
meidoornhaag. Waterschap gaat handhaven, evenals Gemeente. Evt als HSL opnieuw inplanten. Cor
Hofs schakelt met Gemeente.
Beatrix Peelen: bezanden wandelpaden (bijv langs Kleine Beek). Antw bestuur: in overleg met gemeente
Dorp en Rand geopperd om drainage te verbeteren.

Data voor de werkdagen in het nieuwe seizoen:
1. 5 november 2016 (Nationale natuurwerkdag)
2. 10 december 2016
3. 14 januari 2017
4. 11 februari 2017 (tevens snoeidag fruitbomen onder begeleiding HoogStam Leu)
5. 11 maart 2017 (JSKDBI op vrijdag?)
Leden- en vrijwilligersavond: do 18 mei 2017
Zomerwerkavond: woe 21 juni 2017
12. Rondvraag
Cor Hofs: koppelt ontwikkelingen terug over bomenrij Onderstraat Bronkhorst. Alweer gezonde bomen
gekapt. HSL is voor herplant met Amerikaanse eiken (exoot volgens concept bomenbeleidsplan doch verlies
van historische waarde). Gemeente wil Baakse populieren terugzetten ivm honingzwam. Bomenbelang
idem.
13. Sluiting van het formele deel
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 21.08 uur
14. Pauze
15. Spreker en filmfragmenten
Er werd een korte film vertoond waarin het landschap van de IJsselvallei werd gekarakteriseerd. Denk aan
het ontstaan van de IJssel, de typische IJsselhoeven en -landgoederen, de natuur aan de IJssel en het
noaberschap van de bewoners. De film heette ‘Over de Rivier, ernaast en verder. Over de eigenheid van de
IJsselvallei’. Na afloop vertelde Wim Jansen (Stichting IJsselhoeven) over zijn stichting die de film heeft
uitgebracht. Wim is gespecialiseerd in historische IJsselboerderijen.
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