
 

 
 

 

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van het Steenderens Belang op maandag 
10 maart 2014 in Het Anker aanvang 20.00 uur. 
 

Afwezig met kennisgeving: Jan Achterkamp, Bart van Rooij, Renee Kranenborg, Bob van Oosten 
en Martin Nieuwenhuis. 
 

1. Opening 
De voorzitter, Rieks Eggens, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Een bijzonder woord van welkom voor Henk Roes van de Zorgcoöperatie  Bronckhorst, 
Nienke Droppers en Jeroen Glandrup, gebiedsfunctionaris gemeente Bronckhorst.  
Mensen van de politiek zijn aanwezig en de pers. Tevens zijn 5 mensen aanwezig van de nieuwe 
stichting SCE Bronckhorst West. 
De voorzitter licht de agenda toe aan de vergadering.  
 

2. Mededelingen  
De voorzitter noemt enkele wapenfeiten van het Steenderens Belang van het afgelopen jaar 2013:  
behoud van sporthal en zwembad en het planten van de koningslinde. 
. 
 

3. Notulen van de ledenvergadering van 20 maart 2013 
Geen opmerkingen, waarna ze onder dank worden goedgekeurd. 
 

4. Jaarverslag van het verenigingsjaar 2013 
Geen opmerkingen, waarna het jaarverslag onder dank wordt goedgekeurd. 
 
5. Financieel jaarverslag 2013 en de begroting voor 2014 
Rolf licht het jaarverslag 2013 in de vergadering toe. Er zijn geen vragen vanuit de vergadering. 
Per buurt wordt € 100 voor groenonderhoud beschikbaar gesteld voor het lopende jaar. 
 
5.1 Verslag van de kascommissie, de dames Gerrie Gal en Marijke Melsert 
Marijke Melsert doet verslag aan de vergadering en de boeken zijn in orde bevonden en het           
het bestuur wordt decharge verleend. 
 
5.2 Benoeming nieuwe kascommissie  
Dini Baltes vervangt Gerrie Gal in de kascommissie. Gerrie krijgt een bos bloemen als dank voor  
haar inzet.  
 
5.3 Nieuwe contributie voor periode 2014/2018 
De penningmeester vraagt of de mensen hun contributie voor de periode 2014 - 2018 willen  
betalen. Het gaat wederom om een bedrag van € 10 voor deze periode. 
    

6. Bestuursmutaties 
Aftredend, maar herkiesbaar: Hans Geijtenbeek en Klaas Leutscher.  
Daar er geen tegenkandidaten zijn ingediend worden beide leden herbenoemd voor een periode  
van 3 jaar. 
 
 
 



 

 
 

 

 

7. Presentatie aandachtspunten 2014 
7.1 Zorg en welzijn door Hans van Hese. Hans licht dit agendapunt toe aan de vergadering. 
Hans vraagt of de mensen de website in de gaten willen houden voor nieuws hier omtrent. 
     
7.2 Integraal Kind Centrum door Rieks Eggens 
Rieks licht dit punt toe aan de vergadering aan de hand van een Powerpoint presentatie. 
Vanuit de vergadering komt de vraag of het geheel van die nieuwbouw niet teveel een  
commercieel karakter krijgt (met verhuur van ruimtes etc), waardoor de bestaande     
ondernemers misschien te kort wordt gedaan. Dit is een principiële kwestie volgens de  
vraagsteller. 
Een andere vraag gaat over de invulling van het buitenterrein van de nieuwe school. 
Dit zal o.a. gebruikt worden door de BSO. Verder is het aan het bestuur van de nieuwe 
school, Pro8. 
De voorzitter vraagt de vergadering of het Steenderens Belang haar reserves mag inzetten  
voor de gemeenschappelijke ruimte in de nieuwe school straks. De vergadering stemt 
hiermee in. 
     
7.3 Hergebruik leegkomende schoolgebouwen door Rieks Eggens 
De voorzitter licht dit punt toe aan de vergadering aan de hand van de voorwaarden van de  
gemeente. Hergebruik moet o.a. marktconform zijn. Er zijn wel ideeën, maar geen concrete                          
plannen bij de gemeente. De vergadering vraagt of het Steenderens Belang misschien een rol 
kan spelen in het vinden van een goede invulling van de vrijkomende gebouwen, bijv. in het                   
kader van zorg. 
 
Pauze 
     

 
8. Presentatie van de Zorgcoöperatie  Bronckhorst door Henk Roes  
Henk Roes licht de werkwijze van de Zorgcoöperatie  toe aan de hand van een Powerpoint 
presentatie. De zorgcoöperatie  baseert zich op vraagpatronen van inwoners: de vraag is leidend. 
Er komen n.a.v. de presentatie enkele vragen vanuit de vergadering.  De algemene conclusie is 
dat geinventariseerd moet worden welke vragen er leven in de gemeenschap op het gebied van 
zorg en welzijn en dat de verschillende groepen die zich hier al mee bezighouden met elkaar in 
contact moeten worden gebracht. Eén van de taken voor het Steenderens Belang in de komende 
periode. 
De voorzitter dankt Henk Roes voor zijn bijdrage. 
 

9. Rondvraag en sluiting 
Een vraag over de bibliotheek. Is het een idee de bibliotheek te huisvesten in de Steenuil? 
De school wil graag de bibliotheek in of in de nabijheid van de school hebben.  
Belangrijk is in ieder geval dat de bibliotheek in Steenderen blijft. 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng. 
 
Steenderen, maart 2014 
Klaas Leutscher, secretaris 

7.2 Hergebruik leegkomende schoolgebouwen 
door Rieks Eggens 


