Notulen Algemene ledenvergadering
Het Steenders Landschap
Datum:

2 oktober 2012

Aanwezig:

Aanwezig: Presentielijst ingevuld, 26 leden

Afwezig met kennisgeving:

Michel Linnenbank, Manfred Keizer, Liesbeth en Peter Oukes, John
Groeneveld, Stef Niessink en Arnold Blom

Voorzitter:

René van Eijden

Opgesteld door:

Laurens Eykelkamp

Agenda
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.
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
Notulen
1. Opening
Vergadering wordt rond 20.00 uur door voorzitter geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom.
Er wordt stilgestaan bij het overlijden van dhr. Gijsman, dhr. Meutstege, dhr. Besseling en mevrouw Niessink.
2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 27/09/2011
De notulen van de ledenvergadering van 27 september 2011 worden voor akkoord aangenomen.
3. Toelichting financiën en verslag penningmeester
Het jaar heeft gelopen van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012.
Op 1 juli telde de vereniging 175 leden.
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Inkomsten:
Contributies dit seizoen
Subsidies dit seizoen
Overige subsidies
Giften en bijdragen
Rente spaarrekening
Overig
Totaal inkomsten
Uitgaven:
Bankkosten
Bestuurskosten-vergaderingen
Ledenvergadering
Kantoorkosten
(1)
Jaarlijkse vaste uitgaven
Aanhanger + gereedschap
Projecten
Kosten werkdagen
Cursussen
Sap-pers
Diversen (2012 koffiezetapp + thermokannen)
Totaal uitgaven
Resultaat 1 juli 2011 t/m 30 juni 2012

€
€
€
€
€
€

1.802,50
9.098,55
816,09
162,50
743,45
13,31
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12.636,40

53,66
148,71
108,08
631,34
456,64
860,51
955,16
525,00
404,60
€
4.143,70
€ € 8.492,70

(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 nu 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 John Groeneveld en Arnold Blom, voerde in september de controle uit en
keurde de stukken goed. Beide leden van de commissie waren verhinderd op de jaarvergadering, vandaar
dat het resultaat van de controle per e-mail werd gepresenteerd. De commissie complimenteerde de
penningmeester voor zijn werk, duidelijk en transparant. Voorzitter dankte kascommissie en penningmeester.
5. Benoeming leden van de kascommissie
Voor de controle van de kas voor de volgende ledenvergadering hebben Arnold Blom en Rob Krassenberg
zich beschikbaar gesteld.
6. Contributie 2012-2013 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.
7. Begroting 2012-2013
De begroting voor 2012-2013 zal lijken op het financiële plaatje van 2011-2012. Er wordt opnieuw een
overschot verwacht. Voor de toekomst is er onduidelijkheid over de subsidies, vanaf 2013 lopen deze
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waarschijnlijk terug. Mochten er dan geen nieuwe subsidie mogelijkheden gevonden worden, dan zal op een
bepaald moment een negatief resultaat van rond 2500 euro zijn. Om dit op te vangen zal het eigen vermogen
op peil gehouden worden. Uiteraard worden ook eventuele nieuwe subsidiemogelijkheden in de gaten
gehouden.
8. Verkiezing bestuursleden
Aftredend zijn Martin Nieuwenhuis (bestuurslid) en Laurens Eykelkamp (voorzitter). Beide geven aan graag
nog een periode aan te blijven. Deze benoeming wordt unaniem door de aanwezige leden aangenomen.
Manfred Keizer heeft aangegeven te willen stoppen met zijn bestuursfunctie. Het lukt niet meer dit te
combineren met zijn dagelijkse werk.
Door het bestuur wordt André Memelink aangedragen als bestuurslid ter uitbreiding van het bestuur. Zijn
benoeming wordt unaniem door de aanwezige leden aangenomen.
9. Nabeschouwing 2011-2012 en ervaringen van de vrijwilligers
Dit werkseizoen hebben de volgende projecten plaatsgevonden:
•

•

•

•

•

•

•

Op de werkdag van 5 november 2012 is HSL in het kader van de Nationale natuurwerkdag aan het werk
geweest met het onderhoud van een mooie singel van Tonnie Uenk in de Luur. Er waren 25 vrijwilligers
aanwezig, helaas waren er geen mensen via de natuurwerkdag op komen dagen. De singel is afgezet
waarbij de aanwezige essen zijn geknot.
Op de werkdag van 11 december 2012 heeft inboet plaatsgevonden in de singel van Linzell 2 en is de
meidoornhaag rond de boomgaard van Linzell gesnoeid. In de boomgaard van Addinkg zijn een aantal
bomen vervangen door nieuwe aanplant. De koeien die de afgelopen zomer in de boomgaard hebben
gegraasd, hebben zich helaas ook tegoed gedaan aan de stam van een aantal van de bomen. Normaal
gesproken doen koeien dit niet, maar hier is het helaas wel het geval geweest. Verder is ook in de
boomgaard van Addink de meidoornhaag ontdaan van de lange pieken en is bij het toegangshek een
paar meter meidoorn bijgeplant in de haag. Er waren 25 vrijwilligers aanwezig
Op de werkdag van 14 januari zijn de wilgen en elsen aan de Leemstraat in Toldijk geknot. Er waren 30
vrijwilligers aanwezig. Het materiaal is direct ter plaatse versnipperd.
Aangezien er onvoldoende rekening was gehouden met de afvoer van de snippers, is besloten om de
snippers in de berm te verspreiden. Dit is onwenselijk in verband met brandnetel groei! Volgende keer
wordt beter gekeken naar de afvoer mogelijkheden.
Op de werkdag van 11 februari zijn de knotbomen aan de Lindenweg geknot. Er waren, ondanks de
strenge kou, 28 vrijwilligers aanwezig. De bomen zijn geknot en er is getracht om het materiaal direct ter
plaatse te verbranden. Dit ging echter niet erg goed, uiteindelijk is op de werkavond nog maals een
poging gedaan en is het materiaal verbrand. Bestuur gaat bekijken hoe dit beter kan.
De werkdag van zaterdag 10 maart stond in het teken van onderhoud aan de boomgaarden. Er waren 29
vrijwilligers aanwezig. De boomgaarden van massink zijn onder leiding van de HoogStam Leu gesnoeid
en onderhouden. Verder is de notenboomgaard onderhouden en is er op een aantal locaties nieuwe
aanplant verricht.
Op de zomer werkavond van 20 juni kwamen dit jaar maar liefst 23 vrijwilligers af. De meidoorhagen rond
de boomgaard van Linzell aan de Molenkolkweg zijn geknipt en is zomersnoei uitgevoerd in de
boomgaarden van Massink en Linzell.
Tijdens de leden en vrijwilligeravond van 30 mei waren 25 leden en vrijwilligers aanwezig. Er is een
bezoek gebracht aan de nieuwe vispassage bij de stuw bij de bedelbrug en de veranderingen in de oude
IJsselarm aan de andere kant van de weg. Op beide locaties was een deskundige aanwezig om wat te
vertellen over het object. De avond is afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een
hapje en een 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.
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Wilfred van der Weijden geeft aan dat de werkzaamheden beter gepland moeten worden. Zorg er
bijvoorbeeld vooraf voor dat een afrastering al is neergelegd omdat dat op de werkdag zelf chaotisch
verloopt. Dit heeft de aandacht van het bestuur!
Voorzitter bedankt alle actieve vrijwilligers voor de hulp tijdens de werkdagen.
10. 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.
Koos Bakker vraagt of er geen terreinen van de gemeente zijn die zij niet meer onderhouden. Voorzitter geeft
aan dat HSL in principe niet binnen de bebouwde kom projecten gaat uitvoeren, de heestervakken zijn dus
geen onderwerp. Er zijn wel wat bosjes van de gemeente, maar het bestuur wil proberen te voorkomen dat
wij werk gaan waardoor andere partijen het idee krijgen dat ze het maar kunnen verwaarlozen omdat HSL
het dan toch wel op gaat pakken. De Vreekolk van SBB is ook een dergelijk object dat onze aandacht heeft in
dit kader.
Fonnie Beuseker stelt het maken van een vlechtheg in de boomgaard van Massink voor. Idee wordt
ondersteund. Is echter niet geschikt om met grote groep te doen omdat vanaf 1 plek begonnen moet worden.
11. Projecten komende seizoen en datums werkdagen
Data voor de werkdagen in het nieuwe seizoen:
1. 3 november 2012 (Nationale natuurwerkdag): op deze dag gaan wij aan het werk (knotten) aan de
Leemstraat en eventueel bij de ijsbaan
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
Doel blijft om 2x per jaar met alle vrijwilligers op 1 locatie actief te zijn.
12. Rondvraag
Riek Linde: is het persen van de appels erg duur? Is dit wel te verantwoorden tegen de onderhoudssubsidie
die wij er voor krijgen? Voorzitter geeft aan dat het maken van de sap bedoeld is om iets te kunnen laten zien
uit de boomgaard en de sap is vooral bedoeld om uit te delen en daarmee mensen te bedanken. Zo is er op
een aantal werkdagen een pak meegegeven aan de aanwezigen. Is niet de bedoeling om dit jaarlijks te doen
en in nog grotere hoeveelheden!
Fonnie Beuseker: heb het idee dat de gedachte leeft dat iedereen maar een boomgaard in kan lopen en
maar appels kan plukken. Voorzitter geeft aan dat dat inderdaad niet kan omdat de eigenaar daar
toestemming voor zal moeten geven. Het kan dus alleen in gecoördineerd verband vanuit HSL in overleg met
de eigenaar. Op eigen houtje plukken mag dus niet! Gedacht kan worden aan een appelplukdag die via de
nieuwsbrief binnen de leden wordt aangekondigd.
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Wieger Willemsen vraagt naar de verkoop van snippergroen door de gemeente. Voorzitter geeft aan dat dit
vooral in het dorp is en daarom geen aandachtspunt van HSL. Wel is er ook snippergroen in het
buitengebied, het bestuur houdt dit in de gaten.
Cor Slakhorst meldt dat Dorpsbelang Steenderen op zoek is naar vrijwilligers die het groen rond de nieuwe
plannen voor scholen, sporthal en zwembad willen gaan onderhouden. HSL verricht echter geen werk binnen
het dorp en is hier dus geen partij in. Wel zijn wij bereid om bijvoorbeeld gereedschap uit te lenen, zoals wij
overigens al eerder hebben aangeboden aan bewonersgroep die hun eigen heestervakken onderhouden.
Kees Baars vraagt of het geen optie is om vaker te werken of de werkdagen langer te maken. Voorzitter
geeft aan dat het bestuur denkt dat hier niet veel animo voor is. De periode November-Maart is bewust
gekozen omdat veel vrijwilligers ook veel werk in eigen tuin hebben in lente, zomer en herfst. Wel zal
bekeken worden of het mogelijk is om aan het eind van de werkdag te bespreken wat er nog te doen is en
mensen te vragen dit op zich te nemen.
13. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering rond 21.30 uur
Na een korte pauze werd een fotoserie getoond van projecten die in de afgelopen jaren door Het Steenders
Landschap zijn uitgevoerd.
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