Notulen Algemene ledenvergadering
Het Steenders Landschap
Datum:

27 september 2011

Aanwezig:

Aanwezig: Presentielijst ingevuld, 20 leden

Afwezig met kennisgeving:

Henk Onstenk, Michel Linnenbank, Edith Troost, Manfred Keizer, Riek
Linde, Liesbeth en Peter Oukes en Marius Lamers

Voorzitter:

René van Eijden

Opgesteld door:

Laurens Eykelkamp

Agenda
1. Opening
2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 27/09/2010
3. Toelichting financiën en verslag penningmeester
4. Verslag van de kascommissie
5. Benoeming leden kascommissie
6. Contributie 2011-2012 vaststellen
7. Begroting 2011-2012
8. Verkiezing bestuursleden.
9. Nabeschouwing werkseizoen 2010-2011 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. 27/09/2010
Er zit een fout in de kop voor de nabeschouwing van het werkseizoen. Hier staat 2008-2009, dit moet zijn
2009-2010.
Voor het overige worden de notulen van de ledenvergadering van 27 september 2010 worden voor akkoord
aangenomen.
3. Toelichting financiën en verslag penningmeester
Het jaar heeft gelopen van 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011.
Op 1 juli telde de vereniging 173 leden.
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Inkomsten:
Contributies dit seizoen
Subsidies dit seizoen
Giften en bijdragen
Rente spaarrekening
Totaal inkomsten
Uitgaven:
Bankkosten
Bestuurskosten-vergaderingen
Ledenvergadering
Kantoorkosten
(1)
Jaarlijkse vaste uitgaven
Aanhanger + gereedschap
Projecten
Kosten werkdagen
Cursussen
Diversen
Totaal uitgaven
Resultaat 1 juli 2010 t/m 30 juni 2011

€
€
€
€

1.800,00
7.138,32
45,00
581,34
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.564,66

44,62
291,18
159,45
219,43
732,49
296,74
750,10
744,30
170,00
615,00
€
2.523,11
€ € 7.041,55

(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 7 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).
Het nieuwe project bij Linzell is door Het Steenders Landschap uitgevoerd. Via een constructie met het
Onderholt krijgen wij deze werkzaamheden echter vergoed uit het project 'Dorpen in het Landschap' van de
gemeente.
Arnold Blom vraagt of er op de begroting geld wordt opgenomen voor het vervangen en uitbreiden van
gereedschap uit de aanhanger. Dit is inderdaad het geval.
Cor Slakhorst vraagt naar aanleiding van het aanvreten van de bomen door de koeien in de boomgaard van
Addink, of daar geen grotere, robuustere boombeschermers omheen kunnen. Het bestuur geeft aan dat dit
het aanzicht van de boomgaard zodanig verpest dat wij daar bewust niet voor kiezen.
4. Verslag van de kascommissie
De kascommissie bestaande uit John Groeneveld en Riek Linde, voerde in september de controle uit en
keurde de stukken goed. De commissie complimenteerde de penningmeester voor zijn werk en het gehele
bestuur voor de financieel verstandige manier van werken. Voorzitter dankte kascommissie en
penningmeester.
5. Benoeming leden van de kascommissie
Voor de controle van de kas voor de volgende ledenvergadering hebben John Groeneveld en Arnold Blom
zich beschikbaar gesteld.
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6. Contributie 2011-2012 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 2011-2012
De begroting voor 2011-2012 zal lijken op het financiële plaatje van 2010-2011. Er wordt opnieuw een
overschot verwacht. Voor de toekomst is er onduidelijkheid over de subsidies, vanaf 2012 lopen deze
waarschijnlijk terug. Mochten er dan geen nieuwe subsidie mogelijkheden gevonden worden, dan kan in
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.
Er is een iets grotere post begroot voor gereedschap en er zal een nieuw koffiezetapparaat aangeschaft
gaan worden.
John Groeneveld vraagt of er naast veiligheidslaarzen ook veiligheidsschoenen aangeschaft kunnen worden
voor de machinale zagers. Dit vereenvoudigt het klimmen in knotbomen. Verder de vraag of er grotere maat
veiligheidshandschoenen kunnen komen. Bestuur zal dit bekijken.
8. Verkiezing bestuursleden
Aftredend zijn Manfred Keizer (bestuurslid) en René van Eijden (voorzitter). Beide geven aan graag nog een
periode aan te blijven. Deze benoeming wordt unaniem door de aanwezige leden aangenomen.
Door het bestuur wordt Lucas Kalkers aangedragen ter uitbreiding van het bestuur als bestuurslid. Aangezien
het bestuur al vanaf de oprichting in dezelfde samenstelling zitting heeft, bestaat het besef dat er aan
doorstroming en vernieuwing gewerkt moet worden. Daarom zal gezocht gaan worden naar potentiële
nieuwe bestuursleden die dan als lid zitting kunnen gaan nemen en tzt functies in het bestuur in kunnen gaan
vullen. Lucas stelt zich voor aan de aanwezige leden en zijn benoeming wordt vervolgens unaniem door de
aanwezige leden aangenomen.
Door Fred Oostendorp wordt vooraf opgemerkt dat hij het vreemd vindt dat het bestuur zo maar een nieuw
bestuurslid kan aandragen, terwijl de leden daarvoor handtekeningen van 10 leden moeten verzamelen.
Secretaris geeft aan dat dit echter is gegaan zoals het in de statuten is vermeld en zoals het uit het voorbeeld
overgenomen is dat is gebruikt is tijdens de oprichting van de vereniging. Het is dus een algemeen
geaccepteerde methode. Overigens moet een door het bestuur aangedragen nieuw bestuurslid wel voor de
algemene ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd worden.
Dirk Mulder vraagt zich af of er een maximum aantal bestuursleden mag zijn en of dit aantal niet verplicht
oneven moet zijn. Secretaris geeft aan dat hierover niets in de statuten is opgenomen.
9. Nabeschouwing 2010-2011 en ervaringen van de vrijwilligers
Het winterseizoen 2010-2011 kenmerkt zich door gedeeltelijke strenge vorst waardoor werkdagen op het
laatste moment gewijzigd moesten worden. Dit werkseizoen hebben de volgende projecten plaatsgevonden:
•

Op de werkdag van 6 november 2010, nationale natuurwerkdag, zijn wij aan het werk geweest in de
singel van Veldhuizen aan de Onderstraat in Bronkhorst. Er is onderhoud uitgevoerd en er zijn nog een
aantal bomen gedund. Er waren 33 vrijwilligers aanwezig, waaronder ook 8 'gasten' die zich via de
website van de natuurwerkdag hebben aangemeld.
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•

De geplande werkzaamheden voor 11 december 2010 moesten worden aangepast omdat er door de
vorst geen plantmateriaal was te leveren. Deze werkzaamheden zijn verzet naar januari. Op de ijsbaan
werden een aantal wilgen geknot zodat het windscherm geplaatst kon worden. De ijsbaan is in de loop
van de week ook opengegaan. In de boomgaard van Addink werd de afrastering hersteld en zijn de
boompalen weggehaald. Er waren 28 vrijwilligers aanwezig.

•

Op de werkdag van 8 januari 2011 zijn de werkzaamheden in het weiland van Linzell uitgevoerd. Het
weiland is volledig ingeplant voor een landschappelijke inrichting. Met de hand werden 950 stuks
bosplantsoen geplant in singels en hakhoutbosje. Ook is er op een latere werkdag nog een boomgaard
ingeplant. Er waren 29 vrijwilligers aanwezig.

•

Op de werkdag van 11 februari werd weer de actie JSKDBI ofwel Je School Kan de Boom in
georganiseerd. Doel van de actie is om schooljeugd zelf bezig te laten zijn met onderhoud aan natuur en
landschap in hun leefomgeving. De tijd werd gevuld met het knotten van de bomen rond de ijsbaan.
Tijdens de dag kreeg de schooljeugd ook een presentatie over het gebruik van het versnipperde hout.
Deze zal toegepast worden in onze directe omgeving om stallen van veehouders te verwarmen.

•

De werkdag van 12 februari 2011 bracht ons slecht weer. De dag stond in het teken van het afronden
van de werkzaamheden die de schooljeugd op 11 februari waren gestart. Er waren 30 vrijwilligers
aanwezig.

•

Op de werkdag van 12 maart was het weer perfect. Zo goed zelfs dat daardoor en doordat er andere
activiteiten waren op deze dag, de opkomst wat lager was dan gebruikelijk. De dag stond in het teken
van het afronden van de werkzaamheden bij de ijsbaan en in de boomgaarden van Massink en Linzell.
Er waren 20 vrijwilligers aanwezig.

•

Op woensdag 25 mei 2011 vond de jaarlijkse leden- en vrijwilligersavond plaats. De leden en vrijwilligers
werden tijdens deze avond onthaald met een gezellig uitje als dank voor de inzet in het afgelopen
werkseizoen. Het fruitbedrijf van Tom Horstink werd bezocht en bekeken. Daarna werden de leden en
vrijwilligers bij brouwerij Rodenburg in Rha onthaald op een hapje en een drankje. Er waren 35 leden en
vrijwilligers aanwezig

•

Op de werkavond van 15 juni 2011 zijn de meidoornhagen rond de boomgaard van Linzell aan de
Molenkolkweg geknipt. Door de snoeiers werd er wat zomersnoei uitgevoerd in de boomgaarden. Er
waren 15 vrijwilligers aanwezig

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. Het droge voorjaar en de natte
zomer bleek in een zeer goed fruitjaar te resultaten. Er is een extra voorjaar- en zomersnoei geweest en
hebben zij een appelschouw gehouden eind augustus. Op 24 september is er een appelplukdag geweest
waarbij we met een aantal vrijwilligers ongeveerd 600 kilo appels hebben geplukt. Deze worden in november
tot sap verwerkt.
Tijdens de appelschouw was de verzorging van koffie en dergelijke vanuit Het Steenders Landschap niet
goed geregeld. Het bestuur zal hierover in overleg gaan met de HoogStamLeu en zorgen dat dit een
volgende keer beter wordt gefaciliteerd.
Lucas Kalkers geeft aan dat hij het goed vindt dat er weer een nieuw project is gerealiseerd. Als minpunt
vindt hij het inplannen van werkdagen op dagen dat er cursussen zijn waardoor bepaalde vrijwilligers niet
aanwezig zijn (snoeicursussen). Het bestuur houdt dit in de gaten maar kan dit niet altijd voorkomen omdat
de werkdagen al aan het begin van het seizoen worden gepland.
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John Groeneveld vraagt of in de uitnodigingen expliciet genoemd kan worden als er zaagwerk zal zijn
waarvoor gecertificeerde zagers aanwezig moeten zijn. Hij kan daar, als gecertificeerd zager, dan rekening
mee houden. Bestuur zal hier rekening mee houden. Overigens zal het bestuur de zagers benaderen als hun
aanwezigheid op een werkdag nodig is.
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. 5 november 2011 (Nationale natuurwerkdag)
2. 10 december 2011
3. 14 januari 2012
4. 11 februari 2012 (tevens snoeidag fruitbomen onder begeleiding HoogStam Leu)
5. 10 maart 2012
6. Zomerwerkavond: 20 juni 2012
Doel blijft om 2x per jaar met alle vrijwilligers op 1 locatie actief te zijn.
Henk Gosselink wijst op de singel langs het fietspad van Plantenbos naar de Kuilenburgerstraat. Dit is een
mooie singel maar deze wordt slecht onderhouden (door de gemeente?). Bestuur gaat dit bekijken.
Lucas Kalkers wijst op de knotbomen langs het wandelpad langs de Kleine Beek. Deze zijn van Planten en
bij hem zelf in beheer. HSL heeft hier geen zeggenschap (meer) over.
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
Fred Oostendorp 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. De zomerwerkavond is eigenlijk iets te vroeg om de Meidoornhagen te knippen,
echter is dit moeilijk later in te plannen. Eventueel kan dit nog op een van de werkdagen. Bestuur kijkt hier
naar.
Rob Krassenberg: vanuit zijn functie in Bronkhorst Belang heeft hij in oktober overleg met Staatsbosbeheer
en Frits van Wijngeerden.
13. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering rond 21.30 uur
Na een korte pauze werd een interessante presentatie verzorgd door Wim ten Hove van natuurwerkgroep De
Spaanse Ruiter uit Voorst. Hij vertelde op een enthousiaste en boeiende manier over het werk dat de
natuurwerkgroep in het gebied tussen Voorst, Klarenbeek en Tonden uitvoert en liet met mooie foto's zien
wat dit landschappelijk en qua natuur allemaal voor moois heeft opgeleverd.
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