Notulen Algemene ledenvergadering
Het Steenders Landschap
Datum:

27 september 2010

Aanwezig:

Aanwezig: Presentielijst ingevuld, 20 leden

Afwezig met kennisgeving:

Henk Onstenk, Lucas Kalker, Michel Linnenbank, Edith Troost, Manfred
Keizer, Dirk Mulder, Jan Arts, Gerrit Groeneveld, Riek Linde en Joop
Rutten

Voorzitter:

René van Eijden

Opgesteld door:

Laurens Eykelkamp

Agenda
1. Opening
2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 05/10/09
3. Toelichting financiën en verslag penningmeester
4. Verslag van de kascommissie
5. Benoeming leden kascommissie
6. Contributie 2010-2011 vaststellen
7. Begroting 2010-2011
8. Verkiezing bestuursleden. Aftredend en herkiesbaar zijn Harry Sesink (bestuurslid) en Frans Peelen
(penningmeester)
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 2009-2010 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. 5/10/2009
De notulen van de ledenvergadering van 5 oktober 2009 worden voor akkoord aangenomen.
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3. Toelichting financiën en verslag penningmeester
Het jaar heeft gelopen van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010.
Op 1 juli telde de vereniging 173 leden.
Inkomsten:
Contributies dit seizoen
Subsidies dit seizoen
Overige subsidies Gemeente + LBG 2008
Giften en bijdragen
Rente spaarrekening
Overige
Totaal inkomsten
Uitgaven:
Bankkosten
Bestuurskosten-vergaderingen
Ledenvergadering
Kantoorkosten
(1)
Jaarlijkse vaste uitgaven
Aanhanger + gereedschap
Projecten
Kosten werkdagen
Diversen
Totaal uitgaven
Resultaat 1 juli 2009 t/m 30 juni 2010

€
€
€
€
€
€

1.809,50
9.268,42
279,03
85,00
1.548,54
2.400,00
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

15.390,49

35,07
519,80
154,42
226,67
891,50
2.593,98
1.478,64
562,65
505,00
€
6.967,73
€ € 8.422,76

(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 6 jaar 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).
Aan de Molenkolkweg is gestart met het project Linzell II. Hier wordt een weiland achter de boerderij
landschappelijk opnieuw ingericht. Voor de herinrichting zullen kosten worden gemaakt die (deels) door de
HSL gedragen worden uit het eigen vermogen. Henk Gosselink vraagt of dit niet een particuliere
aangelegenheid moet zijn. HSL bestuur is van mening dat dit een kans is voor het verfraaien van het
landschap rond Steenderen en wil daar volle inzet aan geven. Daarnaast is er een gedeelte van het eigen
vermogen ontstaan door de subsidie die ontvangen is voor de boomgaard van Linzell. Toegezegd wordt dat
de kosten in de gaten worden gehouden en dat hierover zo nodig overleg met Linzell plaats zal vinden.
Wim Jansen vraagt of de maaimachine waar vorig jaar over gesproken is nog wordt aangeschaft. De familie
Jolink heeft echter in samenspraak met HSL een maaier aangeschaft waarmee gemaaid zal gaan worden op
een aantal projecten in beheer bij HSL.
4. Verslag van de kascommissie
De kascommissie bestaande uit Joop Rutten en Riek Linde, voerde in september de controle uit en keurde
de stukken goed. De commissie complimenteerde de penningmeester voor zijn werk. Voorzitter dankte
kascommissie en penningmeester.

16-10-2010

2

Notulen Algemene ledenvergadering
Het Steenders Landschap
5. Benoeming leden van de kascommissie
Voor de controle van de kas voor de volgende ledenvergadering hebben Riek Linde en John Groeneveld zich
beschikbaar gesteld.
6. Contributie 2010-2011 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 2010-2011
De begroting voor 2010-2011 zal lijken op het financiële plaatje van 2009-2010. 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 van 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 Harry Seesink (bestuurslid) en Frans Peelen (penningmeester). 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 vrijwilligers
Het winterseizoen 2009-2010 kenmerkt zicht als een rommelig jaar met een strenge winter. Dit werkseizoen
hebben de volgende projecten plaatsgevonden:
•

7 november 2009: nat. Natuurwerkdag. De bedoeling wat om aan het werk te gaan bij de slotheuvel en
de boomgaard in Bronkhorst. Er bleek echter zoveel weerstand te bestaan vanuit de bevolking van
Bronkhorst, dat deze werkdag daarom is afgelast.

En toen viel de strenge winter in
•

12 december 2009: Meidoornhaag planten en afrastering verplaats boomgaard Addink, mesten en
andere werkzaamheden in boomgaard Linzell en Massink, knotbomen en singel aan Leemstraat, nieuwe
bomen planten veerpont en veldkapel. 25 vrijwilligers aanwezig.

•

9 januari 2010: wilgen knotten in De Luur. 25 vrijwilligers aanwezig.

•

5 februari 2010: Je School Kan De Boom In. Kinderen van basisscholen hebben een begin gemaakt met
het afzetten van de singel rond de Notenboomgaard van Massink.

•

13 februari 2010 Klussendag. Onderhoud singel Kleine Beek, aanplant wilgen, nieuw toegangshek
geplaatst bij boomgaard Massink. 30 vrijwilligers aanwezig.

•

13 maart 2010: verder afzetten singel rond Notenboomgaard Massink, plaatsen van nieuw toegangshek.

•

26 mei 2010: leden en vrijwilligersavond met informatie over weidevogelbeheer en uitleg over restanten
verdedigingswerk uit de koude oorlog. 25 vrijwilligers aanwezig.

•

9 juni 2010: zomer werkavond. Knippen meidoorhaag boomgaard Linzell, plaatsen toegangshek
boomgaard Massink, start opruimen perceel Linzell II. 15 vrijwilligers

Door het bestuur is zich als doel gesteld om tenminste 2 jaar per jaar met alle vrijwilligers op 1 locatie aan het
werk te gaan. De indruk bestaat dat de vrijwilligers dit meer op prijs stellen dan in groepjes te verdelen over
meerdere locaties.
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Bij het Coöperatiefonds van de Rabobank is een verzoek ingediend voor financiering van gemotoriseerd
gereedschap. Hiervoor is een bedrag van 2400 euro ontvangen dat wordt ingezet voor heggenscharen en
kettingzagen.
Door leden zijn cursussen van Landschapsbeheer Gelderland gevolg. Onder andere is Bert op EHBO cursus
geweest, Wilfried naar het maaien met een zeis en Fred en Fonnie naar cursus zomersnoei voor
boomgaarden.
Ook de Hoogstamleu hebben dit seizoen weer veel extra werk verzet voor het onderhouden van de
boomgaarden die in beheer zijn. Zo is er een extra voorjaar- en zomersnoei geweest en hebben zij een
appelschouw gehouden in september. Er zijn wat problemen met de afrastering in de boomgaard van
Massink die hier tijdelijk is neergezet om er pony's te kunnen laten grazen. Deze stroomdraden geven een
lelijk aangezicht op en leveren nog wel eens een stroomstootje op aan de snoeier. Dhr. Massink is zelf ook
niet blij met deze situatie, overleg hierover loopt.
Wilfried van der Weijden merkt op dat het belangrijk is dat sommige werkzaamheden voor aankomst van de
grote groep vrijwilligers gedaan moet zijn. Voorbeeld het laten zakken van het prikkeldraad langs de singel in
de Notenboomgaard moest nog gebeuren toen alle vrijwilligers al met de zaag in de hand in de singel
stonden te werken. Moet eigenlijk vooraf gedaan zijn. Bestuur gaat hier rekening mee houden.
Fonnie Beuseker geeft aan dat de Meidoornhagen in de zomermaanden eigenlijk tweemaal geknipt moeten
worden. Dit ondersteunt het idee van de zomerwerkavond, voor de tweede knipbeurt moet echter een
oplossing bedacht worden. Bestuur kijkt hier naar.
Voorzitter bedankt alle actieve vrijwilligers voor de hulp tijdens de werkdagen.
10. Ideeën van de vrijwilligers voor nieuwe projecten komende seizoen
11. Projecten komende seizoen en datums werkdagen
Data voor de werkdagen in het nieuwe seizoen:
1. 6 november 2010 (Nationale natuurwerkdag)
2. 11 december 2010
3. 8 januari 2011
4. 12 februari 2011
5. 12 maart 2011
Rob Krassenberg: het beheersplan voor de slotheuvel in Bronkhorst is klaar en gepresenteerd in een
vergadering van Bronkhorst Belang. Opgesteld door werkgroep onder leiding van Frits van Wijngeerden
Aanwezigen hebben een aantal ideeen weggestemd, onder andere het rooien van de boomgaard. HSL
bestuur was niet op de hoogte dat dit plan al gereed is, wachten het vervolg af. Onderhoud van de
boomgaard door Fred en Fonnie gaat op dezelfde manier verder, hebben in oktober overleg met SBB over
de voorgang.
Wifried van der Weijden vraagt of HSL iets kan doen om de singel rond de uitbreiding van het industrieterrein
sneller te (laten) realiseren. Bert Jolink geeft aan dat dit pas gedaan wordt als de bestrating definitief wordt
aangelegd. Tijdens gesprekken met de gemeente zal het bestuur dit ter sprake brengen en proberen te
realiseren dat deze singel eerder wordt aangelegd.
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De Gelderse Werkdag die wordt georganiseerd door Landschapsbeheer Gelderland zal dit jaar beter onder
de aandacht worden gebracht. Uitnodiging van SLG wordt doorgestuurd naar e-mail ontvangers en indien
mogelijk wordt melding gemaakt in een uitnodiging.
Wilfried v.d. Weijden: De lindenbomen langs de Oltmanstraat (Vreekolk) moeten nog vrij gezet gaan worden
om zich beter te kunnen ontwikkelen. Wordt dit nog gedaan dit winterseizoen? Bestuur geeft aan dat dit nog
de aandacht heeft en dat hierover overleg gepleegd zal worden met de gemeente.
John Groeneveld: aan de Bontekoeweg staat een mooie rij knotwilgen die onderhouden zouden moeten
worden. Kan HSL hierin wat betekenen? Bestuur geeft aan dit te gaan bekijken.
12. Rondvraag
Wilfried v.d. Weijden: het slepen met al het snoeihout naar een brandplaats is veel en soms zwaar werk dat
veel vrijwilligers niet leuk vinden. Kan hiervoor niet iets machinaals worden aangeschaft, bijvoorbeeld een
"hooidrager" zoals die ook wel eens van een agrariër gebruikt is? Het bestuur zal bij het branden en slepen
van snoeihout vaker zorgen voor ondersteuning door machines. Gedacht kan worden aan een hooidrager
(Dijkshoorn), voorlader (Marius Lamers) of kraantje (Huetink). Er wordt wel uitgegaan van huren/lenen in
plaats van eigen aanschaf omdat dan zaken als stalling, onderhoud en verzekering geregeld moeten worden.
Wim Jansen: kan bij het brengen van de koffie op werkdagen niet gebruik gemaakt worden van een fluitje of
iets dergelijks om aan iedereen goed duidelijk te maken dat de koffie er is? Bestuur geeft aan dat hier wat op
bedacht zal worden.
Fonnie Beuseker geeft aan dat hij wat vernomen heeft over een hoogstambrigade in de gemeente
Bronckhorst. Heeft er echter in Contact nog niets over gelezen. Hoe zit dat? Sander Nijhuis (SLG) geeft aan
dat vanuit Hengelo (mevr. Feith) initiatief is genomen om een dergelijke brigade op te richten. Deelnemers
krijgen dan een cursus aangeboden en gaan door de gemeente heen onderhoud doen. Verwacht dat wel op
korte termijn informatie vanuit de gemeente zal komen.
Fonnie Beuseker vraagt over er geen cursussen van SLG in Steenderen gedaan kunnen worden.
Bijvoorbeeld zeisen of heggen vlechten. SLG geeft aan dat dat geen probleem is. Bestuur gaat kijken of er
wat gerealiseerd kan worden.
13. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering rond 21.25 uur
Na de pauze werd een interessante lezing gehouden door Sander Nijhuis van Stichting Landschapsbeheer
Gelderland. Hij vertelde over het werk van Landschapsbeheer Gelderland en wat zij voor HSL en vrijwilligers
voor landschapsbeheer in het algemeen kunnen betekenen.
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