Notulen Algemene ledenvergadering
Het Steenders Landschap
Datum:

30 september 2013

Aanwezig:

Aanwezig: Presentielijst ingevuld, 28 leden

Afwezig met kennisgeving:

Arnold Blom

Voorzitter:

René van Eijden

Opgesteld door:

Laurens Eykelkamp
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1. Opening
2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 02/10/2012
3. Toelichting financiën en verslag penningmeester
4. Verslag van de kascommissie
5. Benoeming leden kascommissie
6. Contributie 2013-2014 vaststellen
7. Begroting 2013-2014
8. Verkiezing bestuursleden.
9. Nabeschouwing werkseizoen 2012-2013 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 en memoreert
aan het 10 jarig bestaan deze winterperiode. Marianne Nieuwenhuis heeft heerlijke appeltaarten gebakken
van appels uit de boomgaard van Addink.
Er wordt stilgestaan bij het overlijden van dhr. Massink.
2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 02/10/2012
De notulen van de ledenvergadering van 2 oktober 2012 worden voor akkoord aangenomen.
3. Toelichting financiën en verslag penningmeester
Het jaar heeft gelopen van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013.
Op 1 juli telde de vereniging 170 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
Diversen
Totaal uitgaven
Resultaat 1 juli 2012 t/m 30 juni 2013

€
€
€
€
€
€

1.737,50
8.817,20
262,50
938,04
165,00
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.920,24

42,19
709,00
212,92
91,00
565,00
347,91
598,56
902,60
117,90
€
3.587,08
€ € 8.333,16

(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).
Een voorstel van Koos Bakker om het werkgebied uit te breiden krijgt geen bijval van het bestuur. De
ervaring is dat de vrijwilligers bij voorkeur dicht bij huis in eigen omgeving aan het werk zijn. Ook laten de
statuten dit feitelijk niet toe; het werkgebied is het grondgebied van de voormalige gemeente Steenderen.
Fred Albregtse merkt op dat er machinaal heggen worden geknipt. Het bestuur heeft hier inderdaad toe
besloten om minder populaire activiteiten zoals het 150 meter heg knippen op een zomeravond machinaal uit
te laten voeren.
4. Verslag van de kascommissie
De kascommissie bestaande uit Rob Krassenborg en Arnold Blom, voerde in september de controle uit en
keurde de stukken goed. Rob Krassenborg gaf een verslag van de controle en roemde de penningmeester
voor de accuratesse. Voorzitter dankte kascommissie en penningmeester.
5. Benoeming leden van de kascommissie
Voor de controle van de kas voor de volgende ledenvergadering hebben Wilfred van de Weijden en Rob
Krassenberg zich beschikbaar gesteld.
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6. Contributie 2013-2014 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 2013-2014
De begroting voor 2013-2014 zal lijken op het financiële plaatje van 2012-2013. Er wordt opnieuw een
overschot verwacht. Voor de toekomst is er onduidelijkheid over de subsidies, vanaf 2014 lopen deze
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 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.
André Memelink heeft aangegeven te willen stoppen met zijn bestuursfunctie. Het lukt niet meer dit te
combineren met zijn dagelijkse werk.
De functie van secretaris wordt door Lucas Kalkers overgenomen van Laurens Eykelkamp. Laurens blijft in
het bestuur actief als bestuurslid.
9. Nabeschouwing 2012-2013 en ervaringen van de vrijwilligers
Dit werkseizoen hebben de volgende projecten plaatsgevonden:
•

Op de werkdag van 2 november waren 40 vrijwilligers aanwezig, dit was de nationale natuurwerkdag.
Er zijn werkzaamheden verricht aan de Leemstraat (elzen en wilgen en de singel van Jansen) en bij
de ijsbaan. Hierbij waren ook een grote groep scouts uit Hummelo present. Verder wat er een
jongedame Anne die haar maatschappelijke stage heeft volbracht op deze dat. HSL voldoet dus
duidelijk ook aan een maatschappelijke behoefte!

•

Op de werkdag van 8 december was het ’s ochtens maar liefst -10 graden. Het was echter mooi
weer dus er waren toch ruim 22 vrijwilligers aanwezig. Er is gewerkt aan de singel van Tonny Uenk in
De Luur. Vorig jaar is het voorste deel van de singel onderhouden, nu het achterste deel. Ook zijn de
wilgen achterop het perceel geknot en zijn een paar nieuwe ter vervanging aangeplant. Helaas
hebben deze het opnieuw niet overleefd!

•

Op de werkdag van 12 januari zijn we gastvrij ontvangen bij de familie Krassenborg in Bronkhorst.
Het was opnieuw koud, maar mooi weer. Er waren maar liefst 35 vrijwilligers aanwezig om te werken
aan de wilgen rond het land van het Boek van Bronkhorst. De dag werd afgesloten met een
nieuwjaarsborrel en soep van Diny Schultz, tijdens de koffie werd getrakteerd op een appelflap. Zie
ook (1) hieronder.
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•

Op de werkdag van 9 februari is een nieuw project aangeplant. Het betreft de inrichting van een
weiland van Gijs Wildeboer in Bronkhorst. Het is opnieuw een mooie winterdag, mede daardoor
waren en 33 vrijwilligers aanwezig. Het was een leuk nieuw project, mede door de samenwerking
met het Onderholt die haar machines inzette zodat we meters konden maken en het project in 1
ochtend af konden maken. Er is een meidoornheg, fruitbomen en een vogelbosje geplant, een
afrastering van gekloofde palen geplaats en wilgen knotten. Er is veel werk verzet! Als dank was er
een traktatie bij de koffie van de heer Wildeboer. Dit nieuwe project is een mooie combinatie van een
particulier initiatief en vrijwilligers samen met een professionele organisatie als onderholt.
En passant is ook de singel van Veldhuizen ingekort.

•

Op vrijdag 8 maart heeft de actie JSKDBI weer plaatsgevonden met groep 7 en 8 van de
basisscholen uit Steenderen. Ze zijn actief geweest bij het knotten van de wilgen bij de ijsbaan. Deze
werkzaamheden zijn op de reguliere werkdag van 9 maart afgerond.
Op de werkdag van 9 maart waren 29 vrijwilligers aanwezig. De boomgaarden zijn gesnoeid, daarbij
was Otto Vloedgraven aanwezig voor een uitleg over het snoeien van fruitbomen. Uiteindelijk bleek
dit weer een nieuwe theorie, wat is blijven hangen is dat de beginsnoei heel belangrijk is maar dat na
een aantal jaren alleen het begeleiden van de boom belangrijk is door ziek en dood hout weg te
nemen en kruisende takken te voorkomen. De soep werd deze dag door Gerda Vredegoor en Ria
Riethorst verzorgd en er was een afsluitende borrel.

•

Tijdens de zomerwerkavond op 19 juni heeft zomersnoei van boomgaarden plaatsgevonden. Heggen
knippen is dit jaar machinaal gedaan.

•

Tijdens de jaarlijkse Vrijwilligersavond zijn we naar de pontveer in Bronkhorst geweest en hebben
daar van Richard Trenning een toelichting gehad over de plannen voor herinrichting van het gebied
rond de veerstoep. Een leuke avond met mooi weer en, heel bijzonder, een zeer hoge waterstand. Er
werd ook gediscusieerd over de plannen voor het kappen van de monumentale peppel ter plaatse
(zie hieronder (2))

(1) Rob Krassenborg geeft, vanuit zijn betrokkenheid bij Bronkhorster Belang een kort verslag van de situatie
van de Lindenbomen in Bronkhorst. SBB zal alleen bepaalde onderhoudswerkzaamheden doen als dit breed
gedragen wordt door burgers en belanghebbenden. Tijdens een vergadering van BB is het kappen van de
Lindebomen in stemming gebracht. De meerderheid stemde voor het kappen van de bomen. Echter is de
minderheid na die stemming enquetes gaan uitvoeren en heeft daardoor onrust veroorzaakt waardoor SBB
niets meer zal doen op dit moment.
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(2) Tijdens de vrijwilligersavond is de peppel bij het pontveer in Bronkhorst ter sprake geweest. In de plannen
is, mede door uit onderzoek gebleken verslechterde gezondheid, geen plaats voor deze boom en het plan
van de gemeente is dus om deze te kappen. Hierbij speelt mee dat de gemeente de verantwoordelijkheid niet
wil dragen mocht er eens een tak uit de boom vallen en daardoor schade ontstaan. Het bestuur heeft overleg
gehad met de gemeente om te proberen een oplossing te vinden om deze markante boom bij de
toegangspoort tot de gemeente te behouden. Ten eerste is besproken om het ergste risico weg te halen door
een snoeibeurt van slechte takken uit te voeren. Dat is op dit moment gebeurt. Een tweede stap om de boom
stabieler te maken is om het te kandebaleren, dat is alle takken op een bepaalde hoogte weg te nemen. Door
het kandebaleren wordt de stabiliteit terug gebracht (immers er zijn geen hoge takken meer) en dit zet ook
aan tot een groei-impuls van de boom. Door deze groei-impuls kunnen andere problemen zoals
zwamvorming ook eventueel weer verdwijnen. De gemeente zal dit kandebaleren in de winter uit gaan
voeren. Echter blijven zij bij het standpunt dat ze de verantwoordelijkheid en dus de boom niet meer willen
dragen. Een optie is dan om de boom in eigendom bij HSL te nemen, ook de verantwoordelijkheid komt dan
bij ons te liggen. Deze verantwoordelijkheid is te verzekeren, echter moet dan wel aan een zorgplicht worden
voldaan. Dus op tijd onderhoud en een goed onderhoudsplan. Het bestuur geeft aan dit verder uit te willen
werken en daarbij af te dingen dat een ruim stuk grond rond de boom hierbij in eigendom komt van de
vereniging als een soort bruidschat. De aanwezigen kunnen zich, met wat bedenkingen, in vinden.
Op reacties van de aanwezige leden geeft voorzitter aan dat voor de gemeente alleen kappen nog een optie
is. Ook vindt men dat we er voor moeten zorgen dat we geen risico lopen, dus goed verzekeren en alles doen
wat nodig is hiervoor. Opgemerkt wordt ook dat gecontroleerd moet worden of dit wel past binnen de statuten
van de vereniging. Ook vindt men dat goed duidelijk moet worden dat de boom er dan alleen nog staat omdat
de HSL hiervoor in de bres is gesprongen.
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.
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.
De volgende werkzaamheden in het winterseizoen worden in ieder geval voorzien:
•

Knotwilgen Vredegoor

•

Notenboomgaard Massink en de singels eromheen

•

Vlechtheg boomgaard Massink

•

Wilfred van de Wijden vraagt naar de bomen langs de weg bij de Vreekolk. Het plan was ooit om
deze vrij te gaan zetten. Voorzitter geeft aan dat er met SBB een gesprek is geweest over de
Vreekolk en dat zij een plannetje voor de werkzaamheden zouden maken. Wij kunnen onze
werkzaamheden dan op afstemmen. Echter niets meer van vernomen, zal navraag gedaan worden

•

Harry Seesink geeft aan dat SBB ook de Bakerwaard gaat herinrichten. Daarbij is echter geen plaats
voor een wandelpad, iets dat nu nog wel mogelijk is langs de huidige beek. Is in gesprek om samen
met Baaks Belang een samenwerking te realiseren en om in de plannen ook ruimte voor een
wandelpad opgenomen te krijgen.
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11. Projecten komende seizoen en datums werkdagen
Data voor de werkdagen in het nieuwe seizoen:
1. 2 november 2013 (Nationale natuurwerkdag)
2. 14 december 2013
3. 18 januari 2014 (10 jaar na eerste werkdag!)
4. 8 februari 2014 (tevens snoeidag fruitbomen onder begeleiding HoogStam Leu)
5. 8 maart 2014
6. Zomerwerkavond: 18 juni 2014
Doel blijft om 2x per jaar met alle vrijwilligers op 1 locatie actief te zijn.
12. Rondvraag
Bert Jolink vraagt wat er met de vallende appels wordt gedaan. Deze zijn formeel eigendom van de
eigenaren van de grond, dus wil je plukken dan moet je dat daar vragen. Het sap persen zoals enkele jaren
geleden is gedaan is leuk, maar toch wel vrij duur. Verkopen van fruit of sap doen wij in principe niet omdat
wij niet in het vaarwater van de commerciële bedrijven willen komen. Het beste idee is om eens per jaar in
overleg met de eigenaren een vrije plukochtend te organiseren, bestuur gaat dit bekijken.
13. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering rond 21.30 uur
Na een korte pauze werd een boeiende presentatie verzorgd door Leen Moraal over allerlei insecten die voor
kunnen komen op bomen.

01-10-2013

6

