
                                                                                                 
 
 
Notulen van de algemene ledenvergadering van het Steenderens Belang op  
maandag 18 februari 2019 in De Pannevogel. 

                                                                                                                 
 
Afwezig met kennisgeving: Maurice Geurts, Johan en Sylvia Breukink, Henk Onstenk, 
Marijke Melsert en Anita Bongers. 
 
1. Opening 

De voorzitter, Rieks Eggens, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Er is een speciaal welkom voor de gebiedsambtenaar, Arie Vries, namens de gemeente 
Bronckhorst en voor Claasje Reijers, namens de werkgroep Vitale Kernen.  

 

2. Mededelingen 
De voorzitter neemt in het kort de activiteiten door van het afgelopen jaar en van deze 
avond aan de hand van een mooie PowerPoint - presentatie. De koffie en thee is 
vanavond gratis. Andere consumpties zijn tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar. 
 

3. Notulen van de ledenvergadering van 5 februari 2018 
       Er zijn geen opmerkingen over en n.a.v. de notulen. Daarmee zijn de notulen definitief 
       vastgesteld. 
 
4. Jaarverslag van het verenigingsjaar 2018 
       Het jaarverslag over 2018 wordt goedgekeurd zonder verdere opmerkingen. 
 
 

5. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019 van de penningmeester 
       De penningmeester licht in kort het financieel jaarverslag 2018 en de begroting 2019                            
       toe, alsmede het overzicht van de verhuur van de ruimtes in de Pannevogel. 
               

5.1.Verslag van de kascommissie. Dhr Meindert Visser geeft een toelichting op de 
werkzaamheden van de kascommissie. 

Er wordt voorgesteld de penningmeester decharge te verlenen voor zijn werk. Dit wordt 
unaniem door de vergadering aangenomen. Meindert Visser en Martin Nieuwenhuis 
worden bedankt voor de kascontrole door Rolf Grijpma met het aanbieden van een 
mooie ingepakte fles van de slijter.  

 
5.2.Benoeming nieuwe kascommissie 
Martin Nieuwenhuis blijft nog een jaar aan als lid van de kascommissie en voor Meindert 
Visser wordt Henk Weerkamp voorgesteld.  

 
5.3.Contributie periode 2014/2018 & kandidaatstelling penningmeester 

       Rolf licht de nieuwe contributieperiode toe en bedankt de vergadering voor het in hem  
       gestelde vertrouwen in de afgelopen 10 jaar voor zijn penningmeesterschap. 
       De voorzitter bedankt Rolf voor zijn inzet en enthousiasme en overhandigt hem 2 bonnen. 
       Marieke Grijpma krijgt een klein bloemetje als dank voor de avonden zonder Rolf. 
 
6. Bestuursmutaties 

6.1 Aftredend en herkiesbaar: Marco Garsen. 
De herbenoeming van Marco wordt met applaus bekrachtigd door de vergadering. 
Aftredend en niet herkiesbaar: Rolf Grijpma. 

        



        Marian Pater wordt , eveneens onder applaus, benoemd als penningmeester van het 
        Steenderens Belang.  
 
 

Pauze  
 
 
7. Vitale Kernen 

De voorzitter licht het project Vitale Kernen toe aan de hand van een PowerPoint – 
presentatie. De informatie over Vitale Kernen is ook terug te vinden op de website van 
het Steenderens Belang. 

        
8. Rondvraag en sluiting 

Wim Knaake vraagt naar de relatie tussen het Steenderens Belang en het zwembad 
i.v.m. verantwoordelijkheden voor het beschikbaar stellen van gelden voor het zwembad 
voor de aanschaf van een schakelkast. Tweede vraag van Wim betreft het aantal 
verhuur mogelijkheden van verschillende ruimtes in Steenderen door diverse partijen. 
Tot slot een vraag van Diny Baltes betreffende de stand van zaken rond de woningen 
voor starters op de voormalige grond van basisschool de Akker aan de 
Bronkhorsterweg. 

        
 
 
 
Steenderen, 18 februari 2019 
Klaas Leutscher 
Secretaris Steenderens Belang 
 


