Notulen Algemene ledenvergadering
Het Steenders Landschap
Datum:

1 oktober 2007

Aanwezig:

Aanwezig: Presentielijst ingevuld, 27 leden

Afwezig met kennisgeving:

Dhr. Felix, Marcel Stam, Edith Troost, Jan Wolters, Gerrit Groeneveld,
Hetty Harmsen, Willem Sleijster en Herman van Rooyen

Voorzitter:

René van Eijden

Opgesteld door:

Laurens Eykelkamp

Agenda
1. Opening
2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 26/09/06
3. Toelichting financiën en verslag penningmeester
4. Verslag van de kascommissie
5. Benoeming leden kascommissie
6. Contributie 2008 vaststellen
7. Begroting 2008
8. Verkiezing bestuursleden. Aftredend en herkiesbaar zijn Frans Peelen (penningmeester) en Harry Sesink
(bestuurslid)
9. Nabeschouwing 2006-2007 en ervaringen van de vrijwilligers
10. Ideeën van de vrijwilligers voor nieuwe projecten komende seizoen
11. Projecten komende seizoen en datums werkdagen
12. Rondvraag
13. Sluiting
Notulen
1. Opening
Vergadering wordt rond 20.00 uur door voorzitter geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom.
Voorzitter blikt kort terug op afgelopen werkseizoen. Werkdagen zijn weer succesvol verlopen, aantal
vrijwilligers blijft gestaag groeien. Tijdens het afgelopen winterseizoen is naast de werkdagen een sapmobiel
bezocht waar appels uit de boomgaarden tot sap zijn verperst. Daarnaast zijn een aantal vrijwilligers naar een
cursus voor het omgaan met een motorkettingzaag geweest.
2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 26/09/2006
De notulen van de ledenvergadering van 26 september 2006 worden voor akkoord aangenomen.
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3. Toelichting financiën en verslag penningmeester
Op 1 oktober 2007 telt de vereniging 143 leden.
Inkomsten:
Contributies

€

1.390,00

Subsidies over 2005

€

8.914,91

Gem Bronckhorst Vrijwilliger van het jaar

€

500,00

Rente spaarrekening

€

77,23

Overig

€

26,95

Totaal inkomsten

€

10.909,09

Totaal uitgaven

€

2.783,07

Resultaat 2006

€ € 8.126,02

Uitgaven:
Bankkosten

€

59,24

Contributies verenigingen

€

20,00

Kantoorkosten + ledenvergadering

€

454,83

Jaarlijkse vaste uitgaven

€

515,36

Aanhanger + gereedschap

€

272,42

Projecten

€

377,08

Kosten werkdagen

€

1.084,14

4. Verslag van de kascommissie
De kascommissie bestaande uit Louis Borgonje en Herman van Rooijen, voerde in september de controle uit
en keurde de stukken goed. De commissie complimenteerde de penningmeester voor zijn werk. Voorzitter
dankte kascommissie en penningmeester.
Opnieuw wordt gevraagd of het boekjaar van de vereniging niet gelijk kan lopen met het werkseizoen. Dus
bijvoorbeeld van juli tot juli in plaats van januari tot januari. Nadeel van de huidige benadering is dat het vaak
verouderde gegevens betreffen en dat het niet logisch samenloopt met de werkseizoenen. In de
bestuursvergadering zal hier aandacht aan worden besteed, mogelijk is hiervoor een wijzigingen van de
statuten noodzakelijk.
5. Benoeming leden van de kascommissie
Voor de controle van de kas voor de volgende ledenvergadering hebben Herman van Rooijen en Henk
Gosselink zich beschikbaar gesteld.
6. Contributie 2007 vaststellen
Penningmeester en voorzitter geven een toelichting mbt de contributie. Momenteel wordt op jaarbasis circa
1400 euro ontvangen aan contributie gelden. De jaarlijkse kosten voor de verenging zijn circa 3000 euro. De
inkomsten aan contributie dekken de jaarlijkse kosten dus niet. Een contributieverhoging zou dus nodig zijn.
Op dit moment wordt jaarlijks echter een bedrag aan subsidie ontvangen waarmee het verschil tussen
contributie en kosten gedekt wordt. Naar verwachting zal de subsidieregeling vanaf 2010 echter komen te
vervallen door wijzigingen in beleid van de overheid. De komende jaren kan dus jaarlijks ongeveer 5000 euro
aan het kapitaal worden toegevoegd, waarbij dan voor het dekken van de kosten wat wordt opgemaakt. Het
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vormen van kapitaal zal nodig zijn om na 2010 aan onze verplichtingen te voldoen, maar ook wordt bekeken
of er zich projecten voordoen die dusdanig waardevol zijn dat de vereniging hierin geld gaat investeren.
Het voorstel van het bestuur is om in 2008 de contributie te handhaven op 10 euro. De komende jaren kan
dan bekeken worden of verhoging nodig word geacht.
Harry Vredegoor merkt op dat hij een jaarlijkse verhoging geen probleem vindt. Henk Gosselink oppert om
meer leden te zoeken door deze actief te gaan werven.
Vergadering stemt in met een lidmaatschap van € 10,- per jaar. Getracht zal worden om actief bezig te gaan
om het aantal leden te laten groeien.
7. Begroting 2008
De begroting voor 2008 zal lijken op het financiële plaatje van 2007. Verwacht wordt dat circa 8000 euro aan
inkomsten verwacht kunnen worden en circa 3000 euro aan uitgaven.
8. Verkiezing bestuursleden
Aftredend zijn Frans Peelen (penningmeester) en Harry Sesink (bestuurslid). Beide geven aan graag nog een
periode aan te blijven. Deze benoeming wordt unaniem door de aanwezige leden aangenomen.
9. Nabeschouwing 2006-2007 en ervaringen van de vrijwilligers
In winterseizoen 2006-2007 hebben de volgende projecten plaatsgevonden:
•

4 november 2006: nat. natuurwerkdag, werkzaamheden in de Vreekolk, 38 vrijwilligers. Deze keer is er
voor gekozen om de boompjes te zagen met een handspanzaag en slechts incidenteel gebruik te maken
van een kettingzaag. Tijdens eerdere werkdagen in de Vreekolk ontstonden hierdoor onveilige situaties
en werd het werk minder gewaardeerd. Ook is er voor gekozen meer hout te laten liggen en niet alles
meer naar de weg te slepen. Dit is goed bevallen.

•

9 december 2006: werkzaamheden in de notenboomgaard van Massink en de singel hierlangs, 35
vrijwilligers. De notenbomen zijn gesnoeid en voorzien van een steviger vraatbescherming. De singel is
afgezet, enkele overstaanders zijn gehandhaafd. Het snoeihout is ter plaatse verbrand.
Wim Jansen merkt op dat het op deze dag te vaak onduidelijk is wat er wel of niet moest. Werd teveel
omgezaagd! Hij vond dat er soms risicovolle situaties optraden doordat sommigen op eigen houtje bezig
waren. Het bestuur neemt dit mee voor volgende werkdagen, had zich al gerealiseerd dat er beter
geblesd moet worden voor aanvang van de werkzaamheden.

•

13 januari 2006: Diverse karweitjes zijn uitgevoerd, 28 vrijwilligers. Dag goed verlopen. Nadeel is dat alle
vrijwilligers verspreid zijn, dit komt de gezelligheid niet te goede. Getracht wordt om tijdens werkdagen
zoveel mogelijk om 1 locatie te blijven.

•

10 februari 2007: wilgen knotten en aanplanten in uiterwaarden in de Emmer, 40 vrijwilligers. Snoeihout
ter plaatse verbrandt. Werd door deelnemers als leuke klus ervaren.
Wieger Willemsen vraagt zich af of beplanten in de uiterwaarden wel slim is. Draagt bij tot stagneren van
de doorstroming met verhoogde kans op overstroming. Voorzitter geeft aan dat het aanplanten door HSL
niet opweegt tegen het verdwijnen van landschapselementen in de uiterwaarden.

•

17 maart 2007: onderhoud van de singel bij de Russer in Toldijk, 30 vrijwilligers. Tijdens deze
werkzaamheden werd eveneens het eerste "Baken in het landschap" geplant. Dit is een actie van de
gemeente Bronckhorst om karakteristieke "bakens" weer terug te krijgen in het landschap.
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•

5 juni 2007: Vrijwilligers en ledenavond, 40 aanwezigen. Zomeractiviteit, kanoen op de Grote Beek en
een gezellige borrel ter afsluiting.

Daarnaast hebben in het winterseizoen 2006-2007 de volgende andere activteiten plaatsgevonden:
•

Sapmachine. Het jaar 2006 was een goed appeljaar. In Welsum is een zogenaamde Sapmobiel bezocht,
waarin fruit tot sap geperst wordt, gesteriliseerd in verpakt in containers van 5 liter. De sap is geproefd
tijdens de werkdagen en werd door een ieder erg smakelijk bevonden ondanks de wat troebele aanblik.
Het idee was om de Sapmobiel een keer naar Steenderen te halen. Dit is op het moment niet
realiseerbaar, er is erg veel fruit voor nodig. Daarnaast is de organisatie een pittige klus. Mogelijk wordt
over een aantal jaren dit opnieuw bekeken. Wieger Willemsen merkt op dat dit een mogelijkheid biedt
om nieuwe leden te werven.

•

Kettingzaagcursus. Er is een aantal vrijwilligers naar een korte en een aantal naar een lange cursus
gestuurd voor het omgaan met kettingzagen. Deze vrijwilligers zijn nu gecertificeerd. Uit
verzekeringstechnische oogpunt mogen alleen gecertificeerde vrijwilligers nu nog met kettingzagen
werken tijdens de werkdagen van HSL.

•

Door een groep vrijwilligers is buiten de werkdagen om nog werk verricht. Denk hierbij aan afronden van
werkzaamheden van de werkdagen, snoeien van bomen, het maken van een hek enzovoort. Bestuur wil
dit verder gaan structureren, waarover later meer in de vergadering.

Voorzitter bedankt alle actieve vrijwilligers voor de hulp tijdens de werkdagen.
10. Ideeën van de vrijwilligers voor nieuwe projecten komende seizoen
Henk Gosselink draagt een stukje bos aan langs de Prinsenmaatweg, bij Horstink inrijden en dan aan de
rechterkant. Dit bosje/singel ziet er slecht onderhouden uit. Het is rommelig. Het bosje was eerder van de
gemeente, nu niet meer. Bekend is nog dat er een pootrecht op zit of heeft gezeten.
Voorzitter geeft aan dat door bestuur al wel is gekeken naar de overzijde van de weg. Stonden bomen, deze
zijn gekapt. Nu staan er her en der knotbomen. Getracht wordt om hiervoor een plan op te stellen om dit te
gaan verbeteren.
Bertus Rietberg meldt de aanwezigheid van een aantal mooie, oude knotbomen aan het eind van een
insteekweg van de Bonte koeweg in Baak. Eigendom van Stef Hartman. Bestuur heeft hier eerder over
gehoord en is dit al aan het bekijken.
Beatrix Stam vraagt zich af of HSL iets kan doen bij het veerpont in Bronkhorst. Bestuur heeft ook dit al
onder de aandacht en zal dit verder gaan bekijken.
Het bestuur gaat bekijken wat de mogelijkheden zijn voor deze voorstellen van de vrijwilligers.
11. Projecten komende seizoen en datums werkdagen
De werkdagen voor seizoen 2007-2008 vinden plaats op 3 november (nationale natuurwerkdag) en 15
december 2007, 19 januari, 16 februari en 8 maart 2008.
Op 3 november zal tijdens de nationale natuurwerkdag gewerkt worden in de Vreekolk. Dit jaar vindt dit
plaats in combinatie met de Gemeente Bronckhorst. Ten opzichte van de vorige keer werken in de Vreekolk,
zal nu vooraf met alle aanwezigen rondgelopen worden en bekeken wat de resultaten tot nu toe zijn.
Mogelijke andere activiteiten zijn onder andere:
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•

Groenstrook langs Kleine Beek en hoekje aan de Oltmanstraat

•

Onderhoud boomgaarden, snoeien, inboet, mesten. Bij Massink zijn door vandalisme 5 fruitbomen
vernield. Meidoornhaag planten.

•

Knotwilgen Paardestraat. Harry Vredegoor stelt voor om ook de bomen aan de Toldijkseweg hierbij te
betrekken. Dit wordt bekeken.

•

Groenstrook aan de Prinsenmaatweg, links van de weg

•

Markeren struinroute. Bert Jolink heeft aangegeven voor controle van de Struinroute behulpzaam te
willen zijn.

Tevens zullen de door de vrijwilligers aangedragen mogelijke projecten worden bekeken.
Voorzitter geeft aan dat het bestuur ook tijdens het seizoen open blijft staan voor ideeën van de leden.
Wieger Willemsen biedt aan om met een keeper snoeimateriaal af te voeren.
12. Rondvraag
Via email is een vraag gesteld door Herman van Rooijen: is het verbranden van snoeihout wel
milieutechnisch verantwoord?
Het bestuur heeft hier navraag over gedaan. Eerste alternatief is versnipperen. Nadeel hiervan is dat de
versnipperaar aangedreven moet worden door een tractor die daarbij diesel verbruikt. Daarnaast zullen de
snippers getransporteerd moeten worden naar elders en zullen ze in de loop van de tijd verrotten. Dit geeft
weer vermesting en ook de vorming van CO2. Tweede alternatief is afvoeren van het materiaal. Dit is veel
werk en hiervoor zijn transportbewegingen nodig. Door onze informatiebron is gezegd dat branden het beste
alternatief is, waarbij wel gestreefd moet worden naar een goed brandend vuur. Het bestuur zal met de
milieutechnische aspecten rekening blijven houden.
Namens het bestuur geeft Harry Sesink een korte uiteenzetting over het zoeken naar “verantwoordelijken”
voor een aantal projecten. In de afgelopen jaren is veel werk verzet, daardoor heeft HSL zich echter ook
onderhoudswerk op de hals gehaald. Vooral in de zomermaanden moeten af en toe kleine werkzaamheden
worden uitgevoerd die nu voornamelijk op de rug van de bestuursleden terechtkomen. Daarnaast is het
handig als er iemand is dit af en toe bij een project gaat kijken in de zomermaanden en opmerkt als er wat
bijzonders aan de hand is of er wat gedaan moet worden. Gevraagd wordt naar vrijwilligers die dit willen
doen. De volgens personen hebben zich aangeboden:
•

Fred Oostendorp: boomgaarden Massink en Linzell. Doet dit overigens al een tijd

•

Henk Gosselink: Leemstraat en singel Jansen en knotbomen langs Kleine Beek. Heeft dit deze zomer al
gedaan. Zal tevens de knotbomen bij Cor Vredegoor controleren

•

Jan Wolters en Gerrit Groeneveld: worden door het bestuur gevraagd om voor de singel Veldhuizen aan
de Onderstraat in Bronkhorst zorg te dragen

•

Dhr. Keuper: singel bij De Russer in Toldijk

Manfred Keizer biedt namens het bestuur alle aanwezigen een ansichtkaart aan met een aantal prachtige
foto’s van het Steenderense landschap als dank voor de aanwezigheid en de hulp in het afgelopen seizoen.
Op de achterkant van de kaart staat een stukje reclame van Het Steenders Landschap. De kaart is
enthousiast ontvangen en veel van de aanwezigen vroegen een extra exemplaar om deze te gaan versturen.
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Henk Gosselink bedankt het bestuur voor de alle inzet die zij elke keer weer tonen. De werkdagen zijn altijd
goed verzorgd en de uitnodiging zien er altijd prima uit. Hij geniet dagelijks weer van de Boomgaard van
Addink. Als symbolisch gebaar heeft hij de 3 eerste appels uit de boomgaard geplukt en biedt deze aan aan
de bestuursleden en dhr en mevr Schurink die aanwezig zijn. Dhr. Schurink valt Henk Gosselink bij en draagt
als dank zijn appel terug over aan het bestuur. Het gebaar werd door het bestuur erg op prijs gesteld. De
heerlijke appels zijn tijdens de vergadering verdeeld onder de aanwezigen.
13. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering rond 21.00 uur. Na de pauze verzorgde Bertus
Rietberg een interessante lezing over oude (kerke)paden in de voormalige gemeente Steenderen.
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