
Jaarverslag over 2012 van de vereniging Steenderens Belang 
 

 
 
De vereniging Steenderens Belang heeft in 2012 als Dorpsbelangenorganisatie (dbo) 9 keer 
vergaderd.  Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste onderwerpen die zijn besproken 
tijdens deze reguliere vergaderingen en waar het Steenderens Belang een rol in heeft gespeeld. 
Daarnaast is er in de diverse werkgroepen vergaderd. 
 

Bestuurssamenstelling 
Het bestuur bestaat uit:  
Rieks Eggens: voorzitter 
Rolf Grijpma: penningmeester 
Klaas Leutscher, secretaris 
Hans Geijtenbeek, bestuurslid 
Hans van Hese, bestuurslid 
Cor Hofs, bestuurslid 
Frans Damen, bestuurslid 
 

Frans Damen treedt officieel toe als bestuurslid. 
Het bestuur is nog steeds op zoek naar een bestuurslid, gericht op onze jeugd. 
 

PR-activiteiten en de website 
Dhr. Geijtenbeek en dhr. van Hese beheren de website van het Steenderens Belang en houden deze 
zo veel mogelijk actueel. In 2012 heeft het Steenderens Belang een nieuwe website in gebruik 
genomen. De nieuwe website is gebruiksvriendelijker en heeft meer mogelijkheden om mensen te 
informeren over allerlei activiteiten, onderwerpen en aandachtspunten. 
 

Algemene Ledenvergadering 
Op 28 maart 2012 vond de Algemene Ledenvergadering van het Steenderens Belang plaats.  
De notulen van deze avond ontvangt u bij de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2013. 
 

Aandachtspunten in 2012 
Het jaar 2012 stond vooral in het teken van de scholenfusie van de 5 scholen in Steenderen, Baak en 
Olburgen, het glasvezelproject, de herinrichting dorpscentrum/marktplein en het gemeentelijk 
accommodatiebeleid.  
Dit laatste punt toegespitst op de Steenderense situatie m.b.t. het behoud van het zwembad en de 
sporthal i.c.m. een nog te bouwen multifunctionele accommodatie (MFA), waarin o.a. de nieuwe 
school een belangrijke plaats zal krijgen. Het Steenderens Belang kiest voor een integrale aanpak in 
deze gemeentelijke pilot Bronckhorst-West. Hiertoe is een werkgroep actief van betrokken 
sportverenigingen, de scholen en andere belanghebbenden o.l.v. het Steenderens Belang. 
Het glasvezelproject is in 2012 afgerond terwijl voor de herinrichting van het dorpscentrum m.b.v. de 
gemeente bij betrokkenen wensen zijn geïnventariseerd en daaruit een plan met begroting is 
opgesteld dat nu binnen de gemeente wordt besproken.  
 

U ziet dat wij als bestuur van het Steenderens Belang samen met andere dorpsvrijwilligers een heel 
actief jaar hebben gehad. We vragen uw aandacht en betrokkenheid voor de leefbaarheid van ons 
dorp voor de komende jaren, waarin wij geconfronteerd worden met een terugtredende 
gemeentelijke overheid en een krimp van de bevolking.  
 

Meldt u zich aan als lid van onze vereniging en/of als vrijwilliger en/of als jeugdbestuurslid om ons te 
helpen daarbij en uw betrokkenheid te tonen. Dit kan via onze website (www.steenderensbelang.nl: 
zie de betreffende aanmeldingsformulieren) en via ons mailadres (info@steenderensbelang.nl). 
 

Het jaar 2012 werd afgesloten met een ledenaantal van 294. 
 

Klaas Leutscher,  
secretaris Steenderens Belang 
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