
Notulen Jaarvergadering Steenderens Belang 
20 maart 2013 in Hotel-Cafe Heezen aanvang 20.00uur 
 
Afmeldingen met kennisgeving zijn ontvangen van:  
Fam. Wichers,Bart van Rooy, Harm Baarslag, Jeroen Wesselink en Klaas 
Leutscher. 
 
  
 
1.Opening  
 
De voorzitter, Rieks Eggens, heet iedereen welkom in het bijzonder aan de 
wethouder Josephine Steffens, Mirjam Janssen en Nienke Droppers onze 
nieuwe kern contactfunctionaris.  
 
De koffie en thee zijn voor rekening van het Steenderens Belang. De 
overige consumpties zijn voor eigen rekening.  
 
  
 
2.Mededelingen  
 
De voorzitter noemt de “wapenfeiten” van het Steenderens Belang in 2012:  
 
 

- Glasvezel project. 
- Aanleg trottoir dorpsstraat. 
- Project huisvesting jongeren (na inventarisatie bleken er maar 4 

aanmeldingen deze zijn doorverwezen naar Site en de gemeente. 
- Nieuwe website. 
- Werkgroep dorpscentrum. 
- Werkgroep sportaccommodatie,school en integraal kindcentrum. 

Inmiddels is er een sluitende begroting aan de gemeente 
overhandigt. In mei zal hierover in de raad een besluit worden 
genomen. Voor SB is haalbaarheid alleen mogelijk door deze 
integrale aanpak. 

  
 
3.Notulen Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2012 
 
Er kwam de vraag waar de evenementenkalender te vinden is, deze staat 
onder kopje agenda op de website. Geen verder vragen en/of opmerkingen 
hierover, waarna ze worden vastgesteld.  
 
  
 
4.Jaarverslag over 2012  
 
Er wordt ter aanvulling op het jaarverslag opgemerkt dat er zich ruim 100 
vrijwilligers hebben aangemeld welke de handen uit de mouwen willen gaan 
steken voor het behoud van het zwembad. Inmiddels is een deel bezig met 
het gereed maken van het zwembad voor het nieuwe zwemseizoen. 
Vraag uit publiek of deze vrijwilligers verzekerd zijn wordt door Rieks 
bevestigend beantwoord. 
Geen verdere vragen en/of opmerkingen, waarna deze eveneens worden 
vastgesteld.  
 
  



 
 
5.Financieel jaarverslag 2012 en de begroting 2013.  
 
De penningmeester, Rolf Grijpma, geeft tekst en uitleg bij beide 
onderdelen. Hierover worden geen verder vragen door aanwezige gesteld en 
werd de penningmeester met een applaus bedankt voor zijn verrichte 
werkzaamheden.  
 
De kascommissie, bestaande uit Leo Alberink en Gerrie Gal heeft op  
24 januari 2013 de controle uitgevoerd m.b.t. het financieel boekjaar 
2012.  
 
Zij heeft geen bijzonderheden kunnen ontdekken en stelt de vergadering 
voor het financieel jaarverslag over het boekjaar 2012 goed te keuren en 
de penningmeester décharge te verlenen.  
 
De penningmeester bedankt de kascommissie en als blijk van waardering 
voor de gedane arbeid krijgen beide mensen een bedankje in de vorm van 
een presentje.  
 
De nieuwe kascommissie bestaat uit: Gerrie Gal en Marijke Melsert.  
  
 
6.Bestuursmutaties  
 
De zittingstermijn van Rieks Eggens loop af en hij stelt zich 
herkiesbaar. Dit wordt onder luid applaus aangenomen. 
 
De voorzitter stelt Karina Verhoeven voor als nieuw bestuurslid zij zal 
met namen de jongeren groep gaan vertegenwoordigen. Daar er geen namen 
van tegen kandidaten zijn binnengekomen, stelt hij voor akkoord te gaan 
met deze benoeming. De aanwezigen stemmen met applaus hiermee in.  
 
7.Presentatie voortgang/stand van zaken werkgroepen  
 
Herinrichting dorpscentrum. De werkgroep heeft hard gewerkt aan een plan 
voor het dorpsplein met daarin de integratie van de al eerder gemelde 
aanleg van een jeu de boules baan. Naar blijkt is er op dit moment geen 
geld beschikbaar voor de door de werkgroep voorgesteld aanpak van het 
gehele plan. Dit roept bij de aanwezige wel vragen op over de naar 
verwachting te realiseren aanleg van de jeu de boules baan en de 
ontbrekende communicatie over het niet doorgaan vanuit de gemeente. 
Tevens werden er opmerkingen gemaakt over het feit dat de Steenderense 
bevolking zich achtergesteld voelt bij de kernen Vorden en Hengelo waar 
wel flinke bedragen worden geïnvesteerd. 
De wethouder reageerde hierop met de mededeling dat de plannen uit deze 
kernen al veel verder in de ontwikkeling waren en niet meer konden worden 
teruggedraaid. Rieks Eggens merkt nog op dat aangaande de aanleg van de 
jeu de boules baan onderdeel uit is gaan maken van het plan van aanpak 
van het gehele plein. Alleen de baanaanleg kost al een flinke hoeveelheid 
geld waarbij de vraag reist of er wel voldoende gebruikers zullen zijn om 
deze investering te rechtvaardigen. Er wordt geen gekeken naar het 
mogelijk gefaseerd aanpakken van het plan, de jeu de boules baan zal 
hierin opnieuw worden bekeken. In het bestuur van SB zal dit binnenkort 
op de agenda worden opgenomen. 
 
Pauze  



 
  
 
8. Uitleg over het project integraal kindcentrum, nieuwe basisschool in 
samenhang met de multifunctionele accommodatie door Josephine Steffens. 
 
Zie de bijlage bij dit verslag.  
 
  
9. Rondvraag en sluiting 
 
Er wordt de vraag gesteld wat er gebeurt als de gemeente niet in stemt 
met de ingediende begroting en er wellicht alleen geld beschikbaar komt 
voor een eenvoudige school. Rieks geeft aan dat het plan zoals door de 
werkgroep gemaakt dan geen doorgang zou kunnen vinden daar alles 
gebaseerd is op de integrale aanpak waardoor de financiële haalbaarheid  
Kan worden gerealiseerd.  
 
Marijke Melsert spreekt haar waardering uit voor het door het bestuur 
verrichte werk. Dit werd door luid applaus van de aanwezige ondersteund. 
 
Rieks Eggens vult nog even aan dat er in zake de financiën ook nog wordt 
gezocht naar provinciale subsidie gelden in het kader van welzijn  
  
 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar 
komst en inbreng en wenst  
een ieder wel thuis.  
 
  
 
  
 
Steenderen, 21 maart 2013  
 
Hans van Hese , bestuurslid.  
 
  
 


