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Afwezig met kennisgeving: Klaas Leutscher, Fred Van Mierlo, Harold Achterkamp, fam. 
Wiegers, fam. Veenhuis en Heidi Vredegoor 
 
 

1. Opening 
De voorzitter, Rieks Eggens, opent om 20:00 uur de vergadering en heet iedereen van 
harte welkom. Er is een speciaal welkom voor de 2 gebiedsambtenaren van de 
gemeente Bronckhorst. De voorzitter benadrukt de grote opkomst van de leden (111 
aanwezigen) op deze ledenvergadering. 

 

2. Mededelingen 
Geen mededelingen 

 

3. Notulen van de ledenvergadering van 9 maart 2015 
De notulen van de ledenvergadering van 9 maart 2015 worden vastgesteld. Er zijn 
hierover geen vragen.  

 

4. Verslag van het verenigingsjaar 2015 
De voorzitter licht het jaarverslag kort toe. Na de toelichting is er een vraag over de 
invulling van de bibliotheek. De voorzitter beantwoordt deze vraag met de verduidelijking 
dat de bibliotheek op 2 plekken (jeugd, volwassenen) in de Pannevogel zit. 

 

5. Financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016 van de penningmeester 
De penningmeester geeft een toelichting op het financieel jaarverslag over 2015. Daarna 
komt de begroting van 2016 aan de orde. De penningmeester geeft ook hier een korte 
toelichting op. Vanwege de krappe financiële positie voor 2016 stelt hij aan de leden 
voor om de Groen/grasbeheer-bijdrage voor 2016 op € 50,= per buurt vast te stellen 
i.p.v. de  € 100/jaar in de vorige jaren. De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord. 
Er zijn geen vragen m.b.t. het financieel jaarverslag en de begroting van 2016 
 

5.1 Verslag van de kascommissie 
Dini Baltes doet kort verslag van hun bevindingen. Er zijn geen onregelmatigheden 
ontdekt. En ze bedankt de penningmeester voor zijn keurige werk. Ze stelt voor aan de 
ALV om de penningmeester en daarmee het bestuur te déchargeren voor het financieel 
resultaat van 2015. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.  De penningmeester 
bedankt de kascie voor zijn zorgvuldig werk en biedt beide leden een schoofje tulpen 
aan. 
 

5.2 Benoeming nieuwe kascommissie 
De penningmeester bedankt Dini Baltes voor haar taak als kascommissielid. Leo 
Alberink blijft nog 1 jaar als kascommissielid. Als nieuw lid van de kascommissie  meldt 
Frits Klein Teselink zich en wordt door de vergadering benoemd 

 

5.3 Contributie periode 2014/2018: 
De penningmeester geeft een korte toelichting op de contributiegelden en over het innen 
hiervan.  
Vraag van de vergadering: “Waarom is de contributie zo laag?” De penningmeester 
antwoordt dat daarvoor is gekozen zodat we het lidmaatschap laagdrempelig kunnen 
houden en iedereen lid kan worden”. Bovendien krijgt SB een waarderingssubsidie van 
de gemeente vanwege zijn belangrijke verbindingsfunctie voor de gemeente en de 
gemeenschap en kan daarmee voldoende functioneren. 

 

6. Bestuursmutaties 
Aftredend, maar herkiesbaar:Rolf Grijpma. 
Daar er geen tegenkandidaten zijn ingediend, is Rolf herbenoemd voor een periode van 
3 jaar. 
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7. Activiteitencommissie t.b.v. de programmering van het gebruik van de 
multifunctionele ruimten in het IKC/basisschool ‘De Pannevogel’.  
De voorzitter geeft een korte toelichting op de gemeenschapsruimte in de Pannevogel. 
Hij geeft  aan dat delen (creatief lokaal, toneelruimte met de tribune, vergaderruimten, 
keuken) van de Pannevogel multifunctioneel gebruikt kunnen worden in na-schoolse 
tijden door de gemeenschap van Bronckhorst-West en vraagt de vergadering om ideeën 
voor deze ruimten te melden bij de stichting SCE.  
Tevens kunnen mensen zich aanmelden voor de activiteitencommissie. 
 

Namens de stichting BOEN (Bronkhorst en Omgeving Energie Neutraal) is Gerrit Jan 
Huetink aanwezig om een toelichting te geven over  BOEN’s activiteiten (electrische 
autohuur; aankoop zonne-energieopwekking bij derden). De stichting is op zoek naar 
geïnteresseerden. Deze kunnen informatie inwinnen op www.boen.nu. Tevens kunnen  
ze zich daarvoor aanmelden. 

 

Pauze 
 

8. Herbestemmingsplannen oude basisscholen in Steenderen 

De voorzitter heet Arend Jan Breukink, Ward van der Reijden en Martin Nieuwenhuis 
van harte welkom op de ledenvergadering. Deze heren houden een presentatie van hun 
plannen voor de herbestemming van de oude schoolgebouwen. 
 

Als eerste houdt Ward van de Reijden (architect, ontwerper) een presentatie over de 
plannen en ideeën voor de Steenuil. Vervolgens geeft Arend Jan Breukink (eigenaar) 
een korte toelichting   over zijn doelen voor de Steenuil en waarom hij dit doet. 
 

Als derde spreker geeft Martin Nieuwenhuis namens stichting Welzijn Steenderen een 
presentatie over het plan van  de herbestemming van de Joannesschool.  
 

Antti Hänninen zou deze avond de plannen van de herbestemming van de Akker 
toelichten, maar heeft helaas wegens privé omstandigheden moeten afzeggen.  
 

9. Petra Verhagen over het belang van het Steenderens Belang voor Steenderen. 
Een bijzonder woord van welkom voor Petra Verhagen. Zij geeft een presentatie over 
verschillende maatschappelijke fondsen die financiële ondersteuning kunnen geven voor 
maatschappelijke initiatieven en geeft aan wat een belangenvereniging/dorpsvereniging 
doet voor een gemeenschap. 
 

De voorzitter dankt alle sprekers en biedt hen een schoofje tulpen aan.  
 

10. Rondvraag en sluiting 
Er komt een vraag wat de plannen zijn voor de Akker? De voorzitter geeft aan dat het 
nog niet duidelijk is wat de plannen zijn met de Akker en dat het nog afwachten is. 
 
Er komt een vraag of er nog een zebrapad komt over de Prins Bernardlaan voor de 
schoolkinderen. De voorzitter geeft aan dat het zijn aandacht heeft.  
Dan is er een vraag over  er een parkeerverbod komt voor de Seven Steenen. De 
voorzitter geeft aan dat dit moeilijk is om te krijgen, de gemeente is er mee bezig. 
 
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn komst, en geeft aan dat het mooi is dat er deze 
avond een grote opkomst was op de ledenvergadering. 
 
Steenderen, maart 2016 

 
Marco Garsen, bestuurslid 


