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Datum: 5 oktober 2009 

Aanwezig: Aanwezig: Presentielijst ingevuld, 29 leden 

Afwezig met kennisgeving: Michel Linnenbank, Edith Troost, Marcel en Beatrix Stam, Jeroen Geurts, 
Manfred Keizer, Louis Borgonjen en Marius Mennink 

Voorzitter: René van Eijden 

Opgesteld door: Laurens Eykelkamp 

Agenda 

1. Opening 

2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 29/09/08 

3. Toelichting financiën en verslag penningmeester 

4. Verslag van de kascommissie 

5. Benoeming leden kascommissie 

6. Contributie 2009-2010 vaststellen 

7. Begroting 2009-2010 

8. Verkiezing bestuursleden. Aftredend en herkiesbaar zijn Martin Nieuwenhuis (bestuurslid) en Laurens 
Eykelkamp (secretaris) 
Als u een tegenkandidaat voor wilt dragen dient u dit tenminste vijf dagen voor vergadering te melden bij 
de secretaris. Een voordracht van een kandidaat moet worden gesteund door tenminste 10 leden van de 
vereniging. 

9. Nabeschouwing 2008-2009 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. 

2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 29/09/2008 

De notulen van de ledenvergadering van 29 september 2008 worden voor akkoord aangenomen. 

Het bedrag van 25.000 euro dat voor 1 jaar in deposito is geplaatst is terugontvangen inclusief een rente van 
1250 euro. 

3. Toelichting financiën en verslag penningmeester 

Het jaar heeft gelopen van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009. 

Op 1 juli telde de vereniging 170 leden.  
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Inkomsten:       
Contributies dit seizoen € 1.757,50    
Subsidies dit seizoen € 8.407,91    
Giften en bijdragen € 168,50    
Rente spaarrekening € 554,84    
Totaal inkomsten    € 10.888,75 
Uitgaven:       
Bankkosten € 71,36    
Bestuurskosten-vergaderingen € 286,80    
Ledenvergadering € 226,21    
Kantoorkosten € 184,41    
Jaarlijkse vaste uitgaven (1) € 916,86    
Aanhanger + gereedschap € 1.167,17    
Projecten € 786,67    
Kosten werkdagen  € 640,00    
Vrijwilligersavond + petten met logo € 838,36    
Afronding € 0,02    
Diversen € 10,00    
Totaal uitgaven    € 5.127,86 

Resultaat 1 juli 2008 t/m 30 juni 2009    € € 5.760,89 

(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.  
Voor de boomgaard Addink is 300 euro afgedragen aan de pachter van het terrein, dit is het bedrag wat 
pachter zelf betaald voor het betreffende terrein aan de eigenaar. Voor het komend jaar kan de 
boomgaard rechtstreeks van de eigenaar gehuurd worden, aangezien de gronden naar een andere 
pachter zijn overgegaan. Hierbij is de boomgaard buiten beschouwing gelaten. De kosten gaan daardoor 
omlaag (vraag Riek Linde) 

4. Verslag van de kascommissie 

De kascommissie bestaande uit Henk Gosselink en Joop Rutten, voerde in september de controle uit en 
keurde de stukken goed. De commissie complimenteerde de penningmeester voor zijn werk. Voorzitter 
dankte kascommissie en penningmeester. 

5. Benoeming leden van de kascommissie 

Voor de controle van de kas voor de volgende ledenvergadering hebben Joop Rutten en Riek Linde zich 
beschikbaar gesteld. 

6. Contributie 2009-2010 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 2009-2010 

De begroting voor 2009-2010 zal lijken op het financiële plaatje van 2008-2009. Vanaf 2011 loopt de subsidie 
terug. Mochten er dan geen nieuwe subsidie mogelijkheden gevonden worden, dan kan in 2012 en 2013 een 
balans verwacht worden in inkomsten in uitgaven, vanaf 2014 zal er dan een negatief resultaat zijn. Om dit 
op te vangen zal het eigen vermogen op peil gehouden worden. 

Het vermogen van de vereniging is relatief hoog. Het bestuur bekijkt of er een grote investering gedaan kan 
worden om dit vermogen naar beneden te brengen. Hierbij is bijvoorbeeld gedacht aan het aanschaffen van 
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een maaimachine waarmee de boomgaarden goed gemaaid kunnen worden. De investering moet echter wel 
nuttig en verantwoord zijn! 

Voor aanschaf van motorische onderhoudsmaterialen (kettingzagen, stokzaag, motorheggeschaar) is een 
donatie gevraagd van het Rabobank coöperatiefonds. Het gevraagde bedrag is toegezegd en zal komende 
maanden worden besteedt. 

Fred Oostendorp vraagt of er niet wat gedaan moet worden om het vermogen in te zetten. Voorzitter geeft 
aan dat dit de aandacht heeft van het bestuur. Er wordt gewacht op een nuttige en verantwoorde investering. 
Wel zal rekening gehouden moeten worden met het wegvallen van subsidies in de toekomst. Het 
voorgestelde idee om het gedeelte van de boomgaard van Mennink terug te kopen van de gemeente is op dit 
moment niet haalbaar aangezien het gevraagde bedrag te hoog is. Ook vindt men dat de aanschaf wel zin 
moet hebben (Wim Peeters).  

Fred Oostendorp vraagt of het bedrag belastingtechnisch een probleem vormt. Volgend Herman van Rooyen 
is dit niet het geval aangezien HSL niet belastingplichtig is. 

Riek Linde vraagt waar een nieuwe maaimachine ingezet moet worden. Voorzitter geeft aan dat de 
boomgaarden nu wel zo netjes mogelijk gemaaid worden, maar dat de gebruikte apparatuur niet fijn genoeg 
is om kort langs de bomen te maaien. Daardoor zit er veel opslag en dit komt de bomen niet ten goede. Met 
een andere maaier kan dit beter en kan het maaisel gebruikt worden als mulch laag voor de boomspiegel. 
Wim Peeters: kunstmest bijbrengen? Voorzitter: doen wel al, wordt jaarlijks stalmest bijgebracht. 

Voorgesteld wordt om bijvoorbeeld een versnipperaar aan te schaffen of bijvoorbeeld een tractor met 
bijbehorende apparaten. Voor beide geldt echter dat goede materialen te duur zijn en waarschijnlijk niet 
opwegen tegen kosten die je kwijt bent om wat te huren. 

8. Verkiezing bestuursleden 

Aftredend zijn Martin Nieuwenhuis (bestuurslid) en Laurens Eykelkamp (secretaris). Beide geven aan graag 
nog een periode aan te blijven. Deze benoeming wordt unaniem door de aanwezige leden aangenomen. 

9. Nabeschouwing 2008-2009 en ervaringen van de vri jwilligers 

In winterseizoen 2008-2009 hebben de volgende projecten plaatsgevonden: 

• 1 november 2008: nat. natuurwerkdag, werkzaamheden in de Vreekolk, 40 aanwezigen. Het resultaat 
van de werkzaamheden is goed, bos loopt mooi uit en geeft mooie onderbegroeiing. Wel is er na de 
werkdag door buitenstaanders in het bos gezaagd en dit is niet netjes gebeurt. Fred Oostendorp geeft 
aan dat hierover een stukje is geschreven in het gastenboek. Het bestuur zal hierop reageren 

• 13 december 2008: Leemstraat wilgen langs de weg en in de singel opnieuw geknot. Nieuwe aanplant. 
33 vrijwilligers aanwezig. 

• 17 januari 2009: 5 jarig bestaan, 45 vrijwilligers aanwezig. Diverse klussen zoals Kleine Beek, wilgen 
knotten Paardestraat en ijsbaan. Johan ten Elzen heeft opnieuw training gegeven over het snoeien van 
boomgaarden.  
Werkdag afgerond met ludiek actie om de knotboom van Addink samen met wethouder Baars en 
eigenaar Schurink te knotten. Hiermee is het 5 jaar geleden begonnen.  

• 12 februari 2009: Je School Kan De Boom In. Kinderen van basisscholen hebben bomen geknot rond het 
Boek van Bronkhorst. Werd ook bijgedragen door Landschapsbeheer Gelderland en Historische 
vereniging. Knotten is door jeugd als leuk ervaren. Gevraagd is of wij dit jaarlijks kunnen organiseren, 
indien beschikbaar zal dit gedaan worden. 

• 14 februari 2009 35 vrijwilligers aanwezig. Knotwerk rond Boek afgerond en nieuwe aanplant. Tevens 
Meidoornhaag bijgeplant in boomgaard Linzell, aanplant fruitbomen boomgaard slotheuvel en houtwerk 
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notenboomgaard hersteld. Start van Hoog Stam Leu: een groep enthousiaste vrijwilligers die zich richt op 
het onderhoud van boomgaarden. 

• 14 maart 2009: wandelpad molen-Bronkhorst onderhouden. Afronden knotten Boek van Bronkhorst. 
Onderhoud bosje rond Veldkapel Baak op verzoek van kerkbestuur Baak. 35 vrijwilligers aanwezig 

• 26 mei 2009: leden en vrijwilligersavond met bezoek aan forellenkwekerij en molen van Rha. 

• 17 juni 2009: eerste zomer werkavond. Hooien talud langs wandelpad molen-Bronkhorst, knippen 
meidoorhaag boomgaard Linzell en prikkeldraad langs hek Addink. 15 vrijwilligers 

Wilfred van der Weijden vraagt hoe het is afgelopen met de Linden in Bronkhorst. Hierover is uiteindelijk 
overeenstemming bereikt. De bomen zullen nu 2 om 1 geveld worden waardoor het aanzicht verbeterd en 
het BB tevreden is. Werkzaamheden worden op de eerste werkdag uitgevoerd (1 november) 

Herman van Rooyen vraat of het beleid is om hout te versnipperen of dat er ook nog gebrand zal worden. 
Voorzitter geeft aan dat als er een substantiële hoeveelheid hout is dat dit dan in principe versnipperd zal 
worden. Mogelijk kan de gemeente hierin ook een rol spelen, hebben hout dat vrijkwam aan de Leemstraat 
versnipperd. 

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

10. Ideeën van de vrijwilligers voor nieuwe project en komende seizoen 

Er werden geen ideeën voor projecten ingebracht. Voorzitter geeft aan dat het bestuur ook tijdens het 
seizoen open blijft staan voor ideeën van de leden. 

11. Projecten komende seizoen en datums werkdagen 

Data voor de werkdagen in het nieuwe seizoen: 

1. 7 november 2009 (Nationale natuurwerkdag) 

2. 12 december 2009 

3. 9 januari 2010 

4. 13 februari 2010 

5. 13 maart 2010 

Op de Nationale natuurwerkdag van 7 november worden de Linden in Bronkhorst 2 om 1 gekapt. Tevens 
verder onderhoud (meidoorhaag, fruitbomen en hek). Onderhoud van vogelweide. 

Bij het invullen van de werkdagen wordt ook gezocht naar een locatie waar met alle vrijwilligers een hele 
werkdag geknot kan worden. Dit blijkt als leuke klus ervaren te worden. 

Klussendag 

12. Rondvraag 

John Groeneveld: gewerkt met professionele snoeischaar Falcon 2. Werkt aanzienlijk prettiger. Bestuur geeft 
aan dat deze aangeschaft zullen gaan worden. 

Fonnie Beuseker: beweiding door koeien van boomgaard Addink is geen succes. Koeien trekken onderste 
takken van de boom. Bestuur zal dit in bestuursvergadering evalueren en zo nodig actie ondernemen. 
Historisch is het echter wel passend om koeien in boomgaarden te weiden. De hoogstammen zorgen er voor 
dat de koeien dan niet bij de takken kunnen. Fred Oostendorp geeft aan dat beweiding meestal pas begint 
als de boomgaard 10 jaar of ouder is. 
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13. Sluiting 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering rond 21.15 uur 

Na de pauze werd een interessante lezing gehouden door Arend-Jan Breukink over het 
natuurontwikkelingsproject dat hij heeft gerealiseerd in de uiterwaarden van de IJssel bij de zuidwijken van 
Zutphen. 

 


