
 

 

 
 
Notulen van de algemene ledenvergadering van het Steenderens Belang op  
maandag 5 februari 2018 in De Pannevogel. 
 
Afwezig met kennisgeving: Wilma Aalderink, Henk Onstenk, BertJan Westendorp en Rob 
Harmsen. 
 
 
1. Opening 

De voorzitter, Rieks Eggens, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er is 
een speciaal welkom voor de gebiedsambtenaren, Herman de Groot en Arie Vries, van de ge-
meente Bronckhorst. Daarnaast zijn de Steenderense Ondernemers Vereniging en de Stich-
ting Welzijn Steenderen aanwezig. 

 
2. Mededelingen 

De voorzitter neemt in het kort de activiteiten door van deze avond. De koffie en thee is van-
avond gratis. Andere consumpties zijn € 1,50. 
De voorzitter licht kort toe waar het Steenderens Belang zich in het afgelopen jaar mee bezig 
heeft gehouden, zoals huisvesting jongeren, contacten met Aviko, verhuur MF ruimten in de 
Pannevogel, Vitale Kernen, filmhuis, statushouders in Steenderen etc.  
 

3. Notulen van de ledenvergadering van 20 februari 2017 
       Er zijn geen opmerkingen over en n.a.v. de notulen. Daarmee zijn de notulen definitief 
       vastgesteld. 
 
4. Jaarverslag van het verenigingsjaar 2017 
       Het jaarverslag over 2017 wordt goedgekeurd zonder verdere opmerkingen. 
 
 
5. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018 van de penningmeester 
       De penningmeester licht in kort het financieel jaarverslag en de begroting 2018 toe. 
 

5.1.Verslag van de kascommissie, dhr. Frits Klein Teselink en dhr Meindert Visser 
       Meindert Visser geeft een toelichting op de werkzaamheden van de kascommissie. 

Er wordt voorgesteld de penningmeester decharge te verlenen voor zijn werk. Dit wordt una-
niem door de vergadering aangenomen.  

 
5.2.Benoeming nieuwe kascommissie 
Meindert Visser blijft nog een jaar aan als lid van de kascommissie en voor Frits Klein Teselink      
wordt Martin Nieuwenhuis voorgesteld. De vergadering gaat akkoord. De penningmeester be-
dankt Frits Klein Teselink en Meindert Visser voor hun inzet en overhandigt hen een schoofje 
tulpen voor de uitgevoerde werkzaamheden. Het schoofje voor Frits Klein Teselink zal, i.v.m. 
zijn afwezigheid deze avond, thuis worden bezorgd.  

 
5.3.Contributie periode 2014/2018 & kandidaatstelling penningmeester 

       De penningmeester geeft een korte toelichting op de genoemde contributie periode. 
       Hij meldt dat hij de leden zal informeren middels een herinnering, wanneer zij de volgende  
       termijn moeten betalen. 
       De penningmeester vraagt de vergadering of er zich iemand wil melden om hem als nieuwe 
       penningmeester te willen opvolgen. Rolf Grijpma zal deze functie dit jaar 10 jaar vervullen.  
       Marian Pater stelt zich beschikbaar als opvolger van Rolf als penningmeester.            
       De vergadering gaat hiermee, onder luid applaus, akkoord. 
 
 
 
 
 



 

 

6. Bestuursmutaties 
6.1 Aftredend en herkiesbaar: Rolf Grijpma, Hans Geijtenbeek en Klaas Leutscher. 
Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld.  

       De vergadering gaat daarom akkoord met de herbenoeming van bovengenoemde bestuurs- 
       leden en Marian Pater zal dit jaar worden ingewerkt door de huidige penningmeester en deze 
       functie daarna overnemen. 
 
 
7.   Rondvraag en sluiting 
      Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
 
 
 
 
 
Pauze  
 
 
8.   Vitale Kernen 
      Een werkgroep, vanuit de gemeente, licht het agendapunt van de Vitale Kern Steenderen toe  
      m.b.v. een powerpoint presentatie. De werkgroep staat o.l.v. Geesje Philippi als extern proces- 
      begeleider.  
      De gemeente Bronckhorst werkt aan het toekomstbestendig maken van de kernwinkel- 
      gebieden. In samenspraak met vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen, bewoners 
      en andere organisaties wordt gewerkt aan centrumvisies. 
      Wonen, ontmoeten, ondernemen, wegen en openbare ruimte zijn de vier inhoudelijke bouw- 
      stenen van een vitale kern en het dorpslab, als 5e bouwsteen, is een procesmatige bouwsteen  
      van een vitale kern.  Dit is een plaats waar continue wordt gewerkt aan een vitaal dorp, bijv. 
      aan de hand van een wekelijks spreekuur. Hier kunnen bijv. verbindingen worden gelegd  
      tussen verschillende ideeën. Het is geen plaats voor klachten!  
      Ateliers van de vier bouwstenen: 
      Woensdag 21 maart: Wegen en Openbare Ruimte 
      Woensdag 28 maart: Ondernemen 
      Woensdag   4 april: Wonen 
      Woensdag 11 april: Ontmoeten 
      Aanvang van deze avonden: 20.00 uur. 
      Locatie: De Kei.  
      Mensen kunnen mailen naar: dorpslab@vitaal-steenderen.nl 
           
 
 
 
 
Steenderen, 5 februari 2018 
Klaas Leutscher 
Secretaris Steenderens Belang 
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