
Jaarverslag over 2015 van de vereniging     
Steenderens Belang 
 
Het bestuur van het Steenderens Belang heeft in 2015 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. 
 
Bestuurssamenstelling 
Het bestuur bestaat uit:  
Rieks Eggens: voorzitter 
Rolf Grijpma: penningmeester 
Klaas Leutscher, secretaris  
Hans Geijtenbeek, bestuurslid 
Marco Garsen, bestuurslid 
Cor Hofs, bestuurslid 
Frans Damen, bestuurslid 
 
Pr activiteiten en de website 
Hans Geijtenbeek heeft een film gemaakt m.b.t. de realisatie van het IKC. 
De film zal bij de opening worden aangeboden aan een aantal bij de bouw 
betrokken mensen. Daarnaast is hij ook in 2015 bezig geweest, zowel de snelheid 
als ook de functionaliteit en veiligheid van onze website te verbeteren.  
Het nieuwe bestuurslid Marco Garsen heeft een Facebookpagina voor het 
Steenderens Belang gemaakt. Daarnaast heeft Marco meegedraaid met 
Hans als een soort backup voor het werken aan de website. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Op 9 maart 2015 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 2016. 
 
Aandachtspunten in 2015 
Het Steenderens Belang is als partner van het IKC in Steenderen nauw 
betrokken bij de bouw hiervan. Het gebouw zal volgens planning in december 
2015 worden opgeleverd. 
Het Steenderens Belang heeft straks in het IKC een eigen multifunctionele 
ruimte voor de gemeenschap. Voor de inrichting hiervan is subsidie aangevraagd 



bij verschillende instellingen en uiteindelijk toegekend door het Oranjefonds, 
het Prins Bernhardfonds en de Rabobank. 
 
Ook is het bestuur betrokken geweest bij de warmtelevering van de Aviko aan 
het IKC, het verplaatsen van het JOP t.b.v. de verkeerscirculatie bij het IKC en 
de verkeerssituatie voor de kinderen die straks vanuit Baak naar de Pannevogel 
moeten fietsen. 
 
Er zijn enkele verzoeken binnengekomen vanuit verschillende hoeken voor de 
herbestemming van de vrijkomende schoolgebouwen. Steenderens Belang heeft 
die doorgegeven aan de gemeente.  
 
De inzet van vrijwilligers voor de werkzaamheden in en om het zwembad en de 
sporthal mag zeker niet onvermeld blijven. 
Het is een onmisbare schakel voor het behoud van onze sportvoorzieningen in 
Steenderen! 
 
U ziet dat wij als bestuur van het Steenderens Belang samen met andere 
dorpsvrijwilligers weer een 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 2015 werd afgesloten met een ledenaantal van 309, een toename van 2 
leden t.o.v. 2014. 
 
Klaas Leutscher, 
secretaris Steenderens Belang 


