
 
 
Notulen van de Algemene Ledenvergadering
maandag 11 april 2022  basisschool  ‘De Pannevogel’ 

 
 
Agenda:
 
1. Opening

De voorzitter, Rieks Eggens, heet allen welkom en opent hiermede de ledenvergadering.
De voorzitter roept op om lid te worden van het Steenderens Belang voor zover dit nog niet
gebeurd is.
Een speciaal welkom voor Bernadette Arends, Gerard Amersfoort, Arie Vries en Willy Toonk
van de gemeente Bronckhorst.
De voorzitter licht kort toe waar het Steenderens Belang zich mee bezig heeft gehouden in
het afgelopen jaar (zie hiervoor ook het Jaarverslag 2021).

 
2. Mededelingen

Afwezig met kennisgeving: Yvonne Koning, Anita Bongers en Henk Weerkamp.
 
3. Notulen van de ledenvergadering van 24 februari 2020. Deze zijn vorig jaar, i.v.m. de

Coronapandemie, digitaal toegestuurd aan de leden. Hier zijn geen reacties op gekomen.
 
4. Jaarverslag van het verenigingsjaar 2021.

 
 
5. Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022 van de penningmeester

5.1. Verslag van de kascommissie, mevr. Yvonne Koning en dhr. Henk Weerkamp.
De penningmeester geeft een korte toelichting op de financiën aan de hand van de over-
      zichten die zijn meegestuurd met de uitnodiging voor de ledenvergadering.
De penningmeester doet vervolgens verslag van de bevindingen van de kascommissie
i.v.m. afwezigheid van beide leden.
De kascommissie beveelt de Algemene Ledenvergadering van het Steenderens Belang
aan de penningmeester décharge te verlenen voor het resultaat van het financiële jaar
2021.

5.2. Benoeming nieuwe kascommissie
Yvonne Koning blijft nog een jaar aan als lid van de kascommissie en voor Henk
Weerkamp wordt Silvia Breukink voorgesteld. De benoeming van Silvia Breukink wordt
met applaus bekrachtigd.

5.3. Contributie
De penningmeester geeft een toelichting op de contributiegelden en de mogelijkheid
voor een automatische incasso voor het innen van de contributie.
 

6. Bestuursmutaties
6.1 In december 2021 is het bestuurslid, Frans Damen, na een ziekbed, overleden.

            Daarnaast zijn aftredend en niet herkiesbaar: Cor Hofs en Marian Pater.
De voorzitter bedankt beide bestuursleden voor hun inzet en overhandigt                  
 hen een bon met een bos bloemen. Er zijn tijdens deze vergadering, na een oproep
door de voorzitter, helaas geen aanwezigen die zich beschikbaar stellen voor een
bestuursfunctie. Aanmeldingen hiervoor zijn uiteraard na de vergadering ook welkom!
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7. Bernadette Arends (programma-regisseur wonen) en Gerard Amersfoort (beleidsmedewerker

ruimtelijke ordening en stedenbouwkunde) geven, namens de gemeente Bronckhorst, een
toelichting op de volgende bouwplannen in Steenderen aan de hand van een Powerpoint
presenatie:
a. Het uitbreidingsplan voor 50 woningen op de locatie aansluitend op de woonwijk Het

Paradijs, ten noorden van het trapveldje aan De Eiken.
b. Het bouwplan voor 10 woningen aan de J.F. Oltmansstraat op de grond van

Dhr. F. Beeftink.
c. Het CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) project voor 7 starterswoningen voor

jongeren aan Bronkhorsterweg (op het terrein van de voormalige basisschool De Akker).
 

8.    Rondvraag en sluiting
De voorzitter komt nog even terug op de maandelijkse filmavonden in de Pannevogel.
Er blijkt voldoende belangstelling te bestaan om hier een vervolg aan te geven.
Tevens wordt gevraagd naar ideeën voor de besteding van de gelden van de Achtste Steen.
Het gaat hierbij om een bedrag van € 6500,=
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag, waarna de voorzitter een ieder dankt voor
de komst en zijn of haar inbreng en wenst allen wel thuis.

 
Steenderen, april 2022
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Het bestuur van Steenderens Belang


