
Notulen van de algemene ledenvergadering van het Steenderens Belang op  
maandag 20 februari 2017 in De Pannevogel. 

Afwezig met kennisgeving: Renée Kranenborg, Jeroen Beuseker, Henk en Janny Wiegers, Jan 
en Margot Oonk, Wim Notten en Maurice Geurts. 

1. Opening 
De voorzitter, Rieks Eggens, opent om 20:04 de vergadering en heet iedereen van harte wel-
kom. Er is een speciaal welkom voor de gebiedsambtenaar van de gemeente Bronckhorst. 

2. Mededelingen 
De voorzitter neemt in het kort de activiteiten door van de afgelopen periode. 

3. Notulen van de ledenvergadering van 22 februari 2016 
       Er zijn geen opmerkingen n.a.v. de notulen. 

4. Jaarverslag van het verenigingsjaar 2016 
       Het jaarverslag over 2016 wordt goedgekeurd zonder verdere opmerkingen. 

5. Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017 van de penningmeester 
       De penningmeester licht in kort het financieel jaarverslag en de begroting 2017 toe. 

5.1.Verslag van de kascommissie, dhr. Frits Klein Teselink en dhr Leo Alberink 
       Leo Alberink 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 
Frits Klein Teselink blijft nog een jaar aan als lid van de kascommissie en voor Leo Alberink      
wordt  Meindert Visser voorgesteld. De vergadering gaat akkoord. De penningmeester be-
dankt Leo Alberink voor zijn inzet en overhandigt  de kascommissie een kleinigheid voor de 
uitgevoerde werkzaamheden. 

5.3.Contributie periode 2014/2018 
       De penningmeester vraagt de vergadering of er een nieuwe penningmeester aangesteld  
       kan worden. Rolf Grijpma heeft deze functie 8 jaar vervuld. Niemand stelt zich kandidaat. 
       De vergadering wordt gevraagd met namen te komen voor deze functie voor april. 

6. Bestuursmutaties 
6.1 Aftredend en herkiesbaar: Rieks Eggens, Cor Hofs en Frans Damen. 
Er zijn geen tegenkandidaten ingediend voor nieuwe bestuursleden. 

       De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van de aftredende bestuursleden en de  
       voorzitter doet een oproep voor nieuwe, jongere bestuursleden. 

7.     Voortgangsinformatie nieuwe activiteiten in de Pannevogel (Rieks Eggens) en  
        hergebruik Joannesschool (Geert Postma, St Welzijn) 
         Rieks Eggens licht de mogelijkheden voor de  verhuur van ruimtes in De Pannevogel toe. 
        Geert Postma geeft aan de hand van een Powerpoint presentatie informatie omtrent het  
        hergebruik van de voormalige Joannesschool, tegenwoordig De Kei genaamd. 
        Jarno Grotenhuis, de nieuwe voorzitter van de EHBO vereniging Steenderen,  
        doet in de vergadering een oproep voor nieuwe EHBO leden. 
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8.   Bepaling van aandachtspunten voor de komende periode. 
      Rieks Eggens licht de werkwijze toe voor dit onderwerp, waarbij de aanwezige leden 
      aan het werk worden gezet. De leden gaan in groepen uiteen om over voorgestelde      
      stellingen te discussiëren met elkaar. Op deze manier hopen wij als Steenderens  
      Belang " opdrachten" te krijgen, waar het bestuur zich in de komende periode mee bezig kan 
      houden. 
      Na afloop van de discussies in de verschillende groepen brengt een woordvoerder van iedere            
      groep de belangrijkste punten naar voren.  
      De onderwerpen waren: de openbare ruimtes (klachten centraal melden bij Steenderens                       
      Belang), zorg (o.a. opvang van ouderenzorg in Steenderen zelf, afhankelijkheid van vervoer), 
      duurzaamheid, gemeenschapsvoorzieningen in teveel vrijkomende gebouwen?, opvang van 
      statushouders (deze mensen in Steenderen beter opvangen bijv. door een buddy of door een 
      duidelijke rol voor het sociaal team), woningvoorraad voor jongeren en ouderen in Steenderen     
      voldoende? (belangrijk hoe je dit moet uitvragen bij deze groepen; woningen in Wilhelmina- 
      straat misschien aan jongeren verkopen?), meer culturele activiteiten in Steenderen? (repair- 
      café, huiskamerorkest, filmhuis etc). 
      Tot slot laat Rieks nog een leuk filmpje zien met als titel: Als we willen kan het! 

9.   Rondvraag en sluiting 
      Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

Er waren 59 leden en belangstellenden aanwezig.  

Steenderen, 20 februari 2017 
Klaas Leutscher 
Secretaris Steenderens Belang 



Inbreng vanuit de zaal bij punt 8: 

onderwerp

Openbare ruimte Klachten melden bij 
Steenderens Belang

Sluipverkeer Baak-
Doesburg ontmoedigen

Centrumplan, 
rondom de kerk, 
onderhoud

Hondenuitlaatplek en 
prullenbakken voor 
hondenpoep

Burg Smitstraat 
verkeersluw maken

Versmalling bij 
zeven stenen

Parkeren rond kruispunt 
“de Engel”

Onderhoudsplan 
bermen maaien 

Onderhoudsplan 
stoepen

Verloedering 
parkeerplaats “de Engel”

Steenderens Belang 
moet 
onderhoudsplannen 
kennen

Rollator/rolstoel 
op de stoep?

zorg Dagopvang  ouderen, 
waarom verdwijnt die?

(zorg)vervoer Locale opvang 
en zorg voor 
dementie 
patiënten

Opvang 
statushouders

Buddy en ook die 
begeleiden

Sociaal team centrale rol Buurt vooraf 
informeren

Vinden van werk

woningvoorraad Bejaardenwoningen kon. 
Wilhelminastraat voor 
jongeren

Nieuwe 
levensbestendige 
woningen

Zoek een 
passende 
benadering voor 
jongeren en 
ouderen

Inventariseer behoeftes in 
Bronckhorst West

Huur of starterswoning? Inpandig in het 
buitengebied

Andere woonvormen voor 
ouderen

Culturele activiteiten Repair house/café huiskamerconcerten Filmhuis, 
coördineren met 
Hengelo, Vorden. 
Bestaande films 
over Steenderen 
e.o.

Meer creatieve 
mogelijkheden

Meer overleg met 
verenigingen/afstemmen

moestuin

Maandelijks creatieve 
workshops, incl. EHBO

Overleg met bestaande 
kunstenaars

HVS betrekken 
bij de Bongerd

Zwembad zeepkistenrace stratenzeskamp

Vrijwilligers Continu monitoren Verzekering goed 
geregeld?

Duurzaamheid Teveel 
gemeenschapsgebouwen
?
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