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Het bestuur van het Steenderens Belang heeft in 2013 als DBO 10 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 
Karina Verhoeven, bestuurslid 
 
Pr activiteiten en de website 
Dhr. Geijtenbeek en dhr. van Hese beheren de website van het Steenderens Belang en 
houden deze zo veel mogelijk up to date. De oude artikelen worden ondergebracht in het 
Archief van de site. 
In 2013 is de website gehackt, waarna deze beter is beveiligd. Verder is er een 
“bezoekersteller” geplaatst, zodat bijgehouden kan worden wanneer en hoeveel mensen de 
site bezoeken (gemiddeld ongeveer 400 views per maand). 
De nieuwsbrief vanuit het bestuur wordt op de website geplaatst, evenals 
verenigingsnieuws.  
 
Algemene Ledenvergadering 
Op 20 maart 2013 vond de Algemene Ledenvergadering van het Steenderens Belang plaats 
in Hotel Café Heezen. De notulen van deze avond ontvangt u bij de uitnodiging voor de 
Algemene Ledenvergadering 2014. 
 
Aandachtspunten in 2013 
Het jaar 2013 stond vooral in het teken van het gemeentelijk (sport-)accommodatie-beleid. 
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, waarin vertegenwoordigers van het Steenderens Belang, de diverse 
sportverenigingen, de scholen en andere belanghebbenden zitting hebben. 
Donderdag 11 juli 2013 heeft de gemeenteraad unaniem besloten de plannen voor de 
sportaccommodaties, inclusief zwembad goed te keuren. Ook de bouw van een integraal 
kindcentrum (IKC) kreeg, op één stemonthouding en een stemverklaring na, 
de steun van de raad. 
Invulling van de vrijkomende schoolgebouwen wordt door de gemeente bekeken. 
Er hebben zich inmiddels ruim 100 vrijwilligers aangemeld voor werkzaamheden in en rond 
het zwembad!! 
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De ontwikkelde plannen m.b.t. het Marktplein liggen momenteel stil wegens geldgebrek.  
De aanleg van een Jeu des Boules baan gaat niet door wegens gebrek aan belangstelling na 
een oproep in de Achtste Steen.  
 
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 voor de komende jaren van ons dorp, waarin wij geconfronteerd worden met 
een terugtredende gemeentelijke overheid en een krimp van de bevolking. 
Meldt u zich als lid van onze vereniging aan via de website www.steenderensbelang.nl en/of 
als vrijwilliger via het mailadres info@steenderensbelang.nl om  uw betrokkenheid te tonen.  
 
Het jaar 2013 werd afgesloten met een ledenaantal van 309. 
 
Klaas Leutscher,  
secretaris Steenderens Belang 
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