
 

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van het Steenderens Belang op maandag 9 
maart 2015 in Het Anker aanvang 20.00 uur. 
 
Afwezig met kennisgeving: Johan en Sylvia Breukink, Hans Uenk, Roelof Pelgrum, Joke 
Meulenveld en Maurice Cremers. 
 
1. Opening 
De voorzitter, Rieks Eggens, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Vanavond is, evenals vorig jaar, de jaarvergadering van de historische vereniging. 
De voorzitter neemt de agenda door met de aanwezigen. 
 
2. Mededelingen 
Geen mededelingen. 
 
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2014 
Er zijn geen vragen over deze notulen en daarmee worden deze vastgesteld. 
 
4. Jaarverslag van het verenigingsjaar 2014 
De voorzitter licht het jaarverslag kort toe aan de vergadering. 
Ook hier zijn geen vragen over vanuit de vergadering. 
 
5. Financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015 
De penningmeester geeft een toelichting op het financieel jaarverslag over 2014. 
Daarna komt de begroting 2015 aan de orde. De penningmeester geeft hier een korte 
toelichting op. Verder zijn er geen vragen m.b.t. het financieel jaarverslag en de begroting 
2015. 
 
 
5.1. Verslag van de kascommissie  
Marijke Melsert doet kort verslag van hun bevindingen. Er zijn geen onregelmatigheden 
ontdekt. 
De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur en dan in de persoon van de 
penningmeester decharge te verlenen voor de financiële resultaten van 2014. 
 
5.2. Benoeming nieuwe kascommissie  
De penningmeester bedankt Marijke Melsert voor haar taak als kascommissielid met een 
schoofje tulpen. Als nieuw lid van de kascommissie wordt gekozen Leo Alberink. 
 
5.3. Nieuwe contributie periode 2014/2018 
De penningmeester geeft een toelichting op de nieuwe contributie gelden voor de jaren 
2014/2015. 
 
6. Bestuursmutaties 
6.1. Aftredend en niet herkiesbaar: Karina Verhoeven en Hans van Hese 
De voorzitter neemt afscheid van Karina Verhoeven en overhandigt haar ook een schoofje 
tulpen. Hans van Hese is afwezig, maar krijgt zijn bedankje thuis bezorgd. 
 
6.2. Voorgedragen bestuurslid: Marco Garsen 
De vergadering stemt met applaus in met de voorgedragen kandidaat Marco Garsen. 
 
 



 

 

 
 
Pauze 
 
 
7. Informatie IKC Steenderen 
De voorzitter geeft een toelichting op het IKC in Steenderen aan de hand van een 
powerpoint presentatie van de plattegrond van het hele gebouw.  
 
 
8. Presentatie van de bibliotheek in het IKC door Wieb Broekhuijsen, directeur 
bibliotheek Achterhoek-West 
Een bijzonder woord van welkom voor Wieb Broekhuijsen, directeur van Bibliotheek Achterhoek-
West. Zij legt uit hoe zij de invulling ziet van de bibliotheek in het IKC.  
De voorzitter bedankt Wieb voor haar verhaal met een schoofje tulpen. 
 
9. Rondvraag en sluiting 
Er komt een vraag over de naam van de school in relatie tot het gebied. Er is nog geen 
naam bekend. Dan een vraag over de afwatering van het gebied bij het IKC en dan m.n. 
over de sloot. De voorzitter geeft hierop een toelichting. 
Dan een vraag over de speerpunten voor het Steenderens Belang. Er zijn nog voldoende  
punten die onze aandacht zullen vragen in de komende periode. 
Een vraag over de hoogte van het nieuwe vrieshuis van de Aviko. De voorzitter licht de 
stand van zaken van dit punt toe.  
Een vraag over de gedenksteen op het Marktplein die in ere hersteld zou moeten worden 
na de laatste renovatie van het plein. 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering 
na overhandiging van het laatste schoofje tulpen aan Marco Garsen, het nieuwe 
bestuurslid van het Steenderens Belang. 
  
Klaas Leutscher 
9 maart 2015 


