
 

Jaarverslag over 2016 van de vereniging     

Steenderens Belang 

 

Het bestuur van het Steenderens Belang heeft in 2016 als DBO 7 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 

Ook in 2016 is Hans Geijtenbeek voortdurend bezig geweest om, zowel de 

snelheid als ook de functionaliteit en veiligheid van onze website te verbeteren.  

Hans Geijtenbeek heeft een “back-up” voor de werkzaamheden aan de website in 

de persoon van ons bestuurslid Marco Garsen. Marco verzorgt tevens onze 

Facebookpagina. 

I.v.m. drukke werkzaamheden van het bestuur van SCE heeft zij gevraagd aan 

het Steenderens Belang de verhuur van ruimtes in de Pannevogel te willen 

regelen. Hiervoor is, m.m.v. Sako Vrolijks van Studio Voor, een website gemaakt. 

De huurder kan de reservering en betaling van een ruimte geheel via de website 

regelen. Het adres is: www.bronckhorst-west.nl 

 

Algemene Ledenvergadering 

Op 22 februari 2016 vond de Algemene Ledenvergadering van het Steenderens 

Belang plaats in De Pannevogel. We kunnen terugkijken op een geslaagde en goed 

bezochte ledenvergadering, waarbij de mogelijke herbestemmingsplannen van de 

3 vrijgekomen schoolgebouwen in Steenderen centraal stonden. De notulen van 

deze avond ontvangt u bij de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 

2017. 

http://www.bronckhorst-west.nl/


Aandachtspunten in 2016 

Het Steenderens Belang heeft als partner van het IKC de Pannevogel op 

zaterdagochtend 9 januari 2016 tussen 10.00 uur en 12.00 uur een Open Huis 

georganiseerd voor de plaatselijke bevolking. De belangstelling hiervoor was 

overweldigend. De school is een dag eerder, vrijdag 8 januari, officieel geopend. 

Hierbij waren ouders, leerlingen, team en andere genodigden, waaronder 

aannemer, architect en gemeente Bronckhorst, aanwezig. 

 

Op woensdagmiddag 16 maart om 17.00 uur is de vernieuwde JOP naast het 

zwembad geopend. Het Steenderens Belang was samen met de gemeente en de 

jongeren betrokken bij de totstandkoming hiervan.  

 

Daarnaast heeft het Steenderens Belang het groengebeuren 

in onze kernen en het speelruimteplan van de gemeente gevolgd. 

 

Tot slot volgt het Steenderens Belang met belangstelling de bijeenkomsten 

m.b.t. het vrieshuis van de AVIKO. 

 

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

sporthal mag ook dit jaar niet onvermeld blijven. 

Het is en blijft 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 2016 werd afgesloten met een ledenaantal van 303, een afname van 6 

leden t.o.v. 2015!! 

 

Klaas Leutscher, 

secretaris Steenderens Belang 

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

