
Jaarverslag over 2014 van de vereniging     

Steenderens Belang 

 

Het bestuur van het Steenderens Belang heeft in 2014 als DBO 8 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 heeft een promotiefilmpje gemaakt voor de website van het 

zwembad. Daarnaast zijn dhr. Geijtenbeek en dhr. van Hese bezig geweest, 

zowel de snelheid als de functionaliteit van onze website te verbeteren. 

 

Algemene Ledenvergadering 

Op 10 maart 2014 vond de Algemene Ledenvergadering van het Steenderens 

Belang plaats in Het Anker. De notulen van deze avond ontvangt u bij de 

uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2015. 

 

Aandachtspunten in 2014 

Zowel het zwembad als de sporthal is overgedragen aan het nieuwe 

stichtingsbestuur SCE. Hierin heeft het Steenderens Belang een belangrijke rol 

gespeeld. Er is tevens een Raad van Toezicht in het leven geroepen, waarin van 

iedere sportvereniging een vertegenwoordiger zitting heeft. Deze Raad heeft 

een controlerende functie voor het stichtingsbestuur. 

De inzet van vrijwilligers voor de werkzaamheden in en om het zwembad mag 

zeker niet onvermeld blijven. 



          

 
 

 

Het is een onmisbare schakel voor het behoud van onze sportvoorzieningen in 

Steenderen! In een speciale bijeenkomst na afloop van het zwemseizoen zijn ze 

dan ook hartelijk bedankt door het stichtingsbestuur SCE. 

 

Het Steenderens Belang is partner bij de planning en realisatie van het IKC in 

Steenderen. Samen met o.a. de gemeente en PRO8 als stichtingsbestuur van de 

nieuwe school is hieraan in verschillende bijeenkomsten gewerkt. 

Het Steenderens Belang heeft bij de provincie een aanvraag ingediend voor het  

verkrijgen van subsidie t.b.v. een gemeenschappelijke voorziening in het IKC. 

De aanvraag is positief beoordeeld, zodat deze ruimte gerealiseerd wordt in het 

IKC.  

Er zijn nog geen concrete plannen voor de herbestemming van de vrijkomende  

schoolgebouwen. Ook hierbij denkt het Steenderens Belang mee. 

 

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 2014 werd afgesloten met een ledenaantal van 307, een afname van 2 

leden. 

 

Klaas Leutscher, 

secretaris Steenderens Belang 

http://www.steenderensbelang.nl/
mailto:info@steenderensbelang.nl

