Notulen Algemene ledenvergadering
Het Steenders Landschap
Datum:

29 september 2008

Aanwezig:

Aanwezig: Presentielijst ingevuld, 28 leden

Afwezig met kennisgeving:

Michel Linnenbank, Henk Weerkamp, Henk Onstenk, Edith Troost, Gerrit
Groeneveld en Henk Kornegoor

Voorzitter:

René van Eijden

Opgesteld door:

Laurens Eykelkamp

Agenda
1. Opening
2. Stemming ten behoeve van het wijzigen van de statuten. Voor een toelichting: zie de nieuws-brief.
3. Sluiting
1. Opening
2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 01/10/07
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 René van Eijden (voorzitter) en Manfred Keizer
(bestuurslid)
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. Stemming ten behoeve van het wijzigen van de statuten. Voor een toelichting: zie de nieuws-brief.
10. Nabeschouwing 2007-2008 en ervaringen van de vrijwilligers
11. Ideeën van de vrijwilligers voor nieuwe projecten komende seizoen
12. Projecten komende seizoen en data werkdagen
13. Rondvraag
14. Sluiting
Notulen
1. Opening
Vergadering wordt rond 20.00 uur door voorzitter geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom.
2. Stemming ten behoeve van het wijzigen van de statuten
De wijziging van de statuten is nodig om het verenigingsjaar te laten lopen van 1 juli tot en met 1 juli en niet
meer van 1 januari tot 1 januari. Dit verzoek is tijdens de vorige jaarvergadering ingediend door. Het
verenigingsjaar past dan beter bij het werkseizoen (winterperiode).
Doordat het aantal aanwezige leden minder is dan het voorgeschreven aantal 2/3 van alle leden, kan het
voorstel niet in stemming worden gebracht
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3. Sluiting
1. Opening
Vergadering wordt rond 20.10 uur door voorzitter geopend. Hij heet alle aanwezigen welkom.
Er wordt een moment stilte gehouden ter nagedachtenis aan ons begin 2008 overleden lid Geert Coobs.
2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 01/10/2007
De notulen van de ledenvergadering van 1 oktober 2007 worden voor akkoord aangenomen.
De ledenwerfactie heeft circa 15 nieuwe leden opgeleverd. De voorzitter dankt de leden die extra werk
hebben verzet buiten de werkdagen.
3. Toelichting financiën en verslag penningmeester
Het jaar heeft, vooruitlopend op de wijziging van de statuten, gelopen vanaf 1 januari 2007 tot en met 30 juni
2008. Komende jaar wordt dan geboekt van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009.
Op 1 juli telde de vereniging 165 leden.
Inkomsten:
Contributies 2007
Contributies 2008
Subsidies over 2006
Subsidies over 2007
Overige subsidies gemeente en LBG 2007
Overige subsidies gemeente en LBG 2008
Giften en bijdragen
Rente spaarrekening 2007
Rente spaarrekening 2008
Totaal inkomsten
Uitgaven:
Bankkosten
Bestuurskosten-vergaderingen
Kantoorkosten + ledenvergadering
Jaarlijkse vaste uitgaven
Aanhanger + gereedschap
Projecten
Kosten werkdagen
Vrijwilligersdag
Totaal uitgaven
Resultaat 2007 en 2008 t/m 30 juni

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.480,00
1.620,00
6.754,77
7.322,01
465,90
421,05
190,00
311,22
528,77
€

€
€
€
€
€
€
€
€

19.093,92

100,64
250,00
398,03
912,17
759,98
2076,43
977,17
799,07
€
6.273,49
€ € 12.820,43

De bankkosten van 100 euro worden het komend jaar door de Rabobank vergoed door een jaarlijkse donatie
van deze kosten. Hiervoor moet HSL wel lid worden van de bank. Overwogen wordt om het saldo op de
spaarrekening in een deposito van een jaar te zetten, zodat het geld een aantrekkelijke rente kan opbrengen.
Begroting
Inkomsten:
Contributies
LBG + div
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giften
Rente
Subsidie

€
€
€

50,00
1.200,00
8.200,00
11.500,00

Uitgaven
Jaarlijks
Projecten
werkdagen
Vrijwilligersdag
Bestuur/secr/bankkst
Ledenvergadering
Aanhanger/gereedschap

€
€
€
€
€
€
€

850,00
1.000,00
900,00
500,00
250,00
450,00
500,00
4.450,00

4. Verslag van de kascommissie
De kascommissie bestaande uit Henk Gosselink 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.
Het boekjaar liep van 1 januari 2007 tot en met 30 juni 2008. Komende boekjaar zal weer een jaar beslaan;
van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009.
5. Benoeming leden van de kascommissie
Voor de controle van de kas voor de volgende ledenvergadering hebben Joop Rutten en Henk Gosselink zich
beschikbaar gesteld.
6. Contributie 2009 vaststellen
Penningmeester geeft een toelichting over een voorstel tot wijziging van de contributie. Voorstel is om de
contributie voor leden met een machtiging te handhaven op 10 euro per jaar. Voor leden die betalen zonder
machtiging wordt een verhoging tot 12,50 euro voorgesteld. Reden hiervoor is dat altijd één of meerdere
rekeningen verstuurd moet worden aan deze leden. Dit brengt kosten met zich mee en kost veel tijd. Door
het verschil in contributie hoopt het bestuur een prikkel te geven om een machtiging aan de vereniging te
geven voor het innen van de contributie. Het voorstel wordt door de aanwezige leden aangenomen.
Vergadering stemt in met een lidmaatschap van € 10,- per jaar voor leden met een machtiging en € 12,50
voor leden zonder machtiging.
7. Begroting 2008-2009
De begroting voor 2008-2009 zal lijken op het financiële plaatje van 2007-2008. Verwacht wordt dat circa
11000 euro aan inkomsten verwacht kunnen worden (contributie, rente, donatie en subsidies) en circa 4450
euro aan uitgaven. Opgemerkt wordt dat de inkomsten uit subsidie in de komende jaren terug zal lopen. De
subsidies zijn namelijk voor 6 jaar verstrekt, de eerst toegekende worden in 2011 voor het laatst uitbetaald.
De huidige regelingen stoppen binnenkort en onduidelijk is nog of er een regeling als vervanging komt.
8. Verkiezing bestuursleden
Aftredend zijn René van Eijden (voorzitter) en Manfred Keizer (bestuurslid). Beide geven aan graag nog een
periode aan te blijven. Deze benoeming wordt unaniem door de aanwezige leden aangenomen.
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9. Stemming ten behoeve van het wijzigen van de statuten
De wijziging van de statuten is nodig om het verenigingsjaar te laten lopen van 1 juli tot en met 1 juli en niet
meer van 1 januari tot 1 januari. Dit verzoek is tijdens de vorige jaarvergadering ingediend door. Het
verenigingsjaar past dan beter bij het werkseizoen (winterperiode).
Betreft de tweede stemming van dit voorstel in de ledenvergadering. Het aantal aanwezige leden is nu niet
meer van belang. Het voorstel wordt door meer dan 2/3 van het aantal aanwezige leden aangenomen.
10. Nabeschouwing 2007-2008 en ervaringen van de vrijwilligers
In winterseizoen 2007-2008 hebben de volgende projecten plaatsgevonden:
•

3 november 2007: nat. natuurwerkdag, werkzaamheden in de Vreekolk, 46 aanwezigen.

•

15 december 2007: meidoornhagen geplant in boomgaard Massink. Onderhoud en snoeien in
boomgaard Massink en Linzell. 33 vrijwilligers aanwezig.
Leermoment: een van de twee heggen bleek later te dicht bij het gaas te staan. Is later verzet. Bij het
verzetten is de geul niet met de hand gegraven maar is een sleufmachine gebruikt. Dit gaat sneller en is
fysiek minder zwaar.

•

19 januari 2008: zeer regenachtige dag, toch nog 29 vrijwilligers aanwezig. Johan ten Elzen heeft training
gegeven over het snoeien van boomgaarden. Is enthousiast ontvangen, geprobeerd wordt hem dit jaar
opnieuw een dag te laten komen. Ooievaarsnest vrijgezet in samenwerking met de buurt De Eiken.
Onderhoud aan de boomgaard van Marius Mennink. Meidoornhaag in boomgaard Addink geplant.

•

16 februari 2008: samen met leden WBE wilgen knotten in de uiterwaarden ten noorden van Bronkhorst.
>50 vrijwilligers aanwezig. Veel aandacht vanuit pers omdat het snoeihout niet is verbrand maar is
versnipperd en gebruikt in verwarmingsinstallaties voor een agrarisch bedrijf in de Achterhoek. De kosten
hiervan bleken achteraf hoger dan verwacht, een volgende keer zal dit beter worden bekeken van te
voren.
Herman van Rooyen vraagt zich af of het niet dichterbij is af te zetten. Bert Jolink geeft aan dat de
gemeente ook versnipperd, misschien kan hiermee een afspraak worden gemaakt? Wim Jansen meldt
dat ook in Westendorp een bedrijf zit dat zit te springen om hout om te versnipperen. Het bestuur gaat
deze suggesties bekijken.

•

8 maart 2008: klusjesdag. Paardestraat wilgen knotten, struweel langs Kleine Beek, Raster Addink,
Bomen veerpont

•

28 mei 2008: zomeravondactiviteit met bezoek aan boerderij familie Huetink en toelichting door dhr.
Huinink over ontstaan landschap. Gezellige borrel ter afsluiting.

Ruud Luik merkt op dat het verdelen van het gereedschap bij aanvang van de werkdagen nogal chaotisch
kan verlopen. Iedereen pakt wat hij/zij nodig heeft, zonder overleg. Bestuur heeft hier laatste werkdagen al
naar gekeken en zal dit verder verbeteren in het nieuwe werkseizoen.
Voorzitter bedankt alle actieve vrijwilligers voor de hulp tijdens de werkdagen.
11. Ideeën van de vrijwilligers voor nieuwe projecten komende seizoen
Wim Jansen: achter v.d. Pavert aan de ZE-weg in Baak staan een aantal monumentale knotwilgen die
dringend aan een onderhoudsbeurt toe zijn.
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Ruud Luik geeft aan dat het voor een buitenstaander niet duidelijk is waar de mooie plekjes van Steenderen
en omgeving te vinden zijn. Kan er geen kaart op de website komen met “5 sterren” locaties binnen het
gebied van de voormalige gemeente?
Jan Wolters: rond Bronkhorst zijn nog de contouren te zien van een aantal oude grachten. Staan knotwilgen
langs. Aantal wordt geknot, echter blijft ook een aantal staan die door niemand worden geknot.
Het bestuur gaat bekijken wat de mogelijkheden zijn voor deze voorstellen van de vrijwilligers.
Voorzitter geeft aan dat het bestuur ook tijdens het seizoen open blijft staan voor ideeën van de leden.
12. Projecten komende seizoen en datums werkdagen
Data voor de werkdagen in het nieuwe seizoen:
1. 1 november 2008 (Nationale natuurwerkdag)
2. 13 december 2008
3. 17 januari 2009
4. 14 februari 2009
5. 14 maart 2009
Mogelijke activiteiten zijn onder andere:
•

Boomgaard slotheuvel Bronkhorst: Lindebomen kappen, meidoorhaag herstellen, fruitbomen aanplanten,
hek plaatsen

•

Knotwilgen rond Bronkhorst

•

“Je school kan de boom in”: met leerlingen van de basisscholen uit Steenderen

•

Boomgaarden onderhouden: inboet, palen weg, snoeien, mest bijbrengen. Bert Joling biedt aan om te
rijden met mestverspreider

•

Klussendag

•

Aanplant vleesboerderij Garritsen Wolfstraat. Aanplant nieuwe bomen en singels

•

Prinsenmaatweg: bosjes links en rechts van de weg. Overleg en opstellen plan in samenwerking met
Waterschap Rijn en IJssel

•

Leemstraat: wilgen knotten en onderhoud singel

•

Notenboomgaard Massink: afzetten singel langs toegangsweg

•

Vredegoor: Kuilenburgerstraat: oude knotbomen vrijstellen

Het bestuur stelt voor om in 2009 een zomer-werkavond te organiseren. Er zijn namelijk veel kleine klusjes
die in de zomer gedaan moeten worden en klusjes die beter in de zomer dan in de winter gedaan kunnen
worden. Gedacht wordt aan een dag rond 21 juni. Aanwezigen hebben hier animo voor, gevraagd wordt de
datum zo snel mogelijk als werkdag te publiceren.
13. Rondvraag
Wim Jansen: wetgeving Arbo voor vrijwilligers is veranderd. Gevraagd wordt of het bestuur hier kennis van
heeft, heeft namelijk ook invloed op verzekeringen en dergelijke. Is niet het geval, zal worden bekeken.
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14. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering rond 21.00 uur. Na de pauze verzorgde Peter
Brokke, proces-coördinator LOP, een interessante presentatie over het landschap ontwikkelingsplan voor de
gemeente Bronckhorst.
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