
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het Steenders Landschap 
September 2022 

 

Uitnodiging ledenvergadering 

 
Hiermee nodigt het bestuur u uit voor de algemene ledenvergadering van Het Steenders 

Landschap over het verenigingsjaar 2021/2022.  

Deze jaarvergadering vindt plaats op dinsdag 11 oktober 2022 in de kantine van de 

IJsvereniging aan de Toldijkseweg thv huisnummer 13 in Steenderen (de ‘ieskeet’). 

De vergadering is van 20.00 tot 22.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur met koffie. 

Niet-leden zijn van harte welkom in de jaarvergadering, maar alleen leden van Het Steenders 

Landschap hebben stemrecht. 
 

Agenda  

 
1. Opening 

 

2. Welkom en mededelingen, vaststellen agenda 
 

3. Verslag van de vorige ledenvergadering 

Het verslag van de vorige ledenvergadering kunt u inzien via onze website via: 

http://www.hetsteenderslandschap.nl/vereniging/ 

4. Bestuur 

Het bestuur is in het voorbije verenigingsjaar gevoerd door (in alfabetische volgorde):  

Frank van Heijst (secretaris), Lucas Kalkers, Martin Nieuwenhuis, Frans Peelen (penningmeester)  

en Harry Sesink. René van Eijden is onze vaste bestuursadviseur. Er zijn dit keer nog geen 

bestuurswisselingen voorzien.  

5. Financiën: 

a. Verslag van de penningmeester over boekjaar 2021-2022 

b. Verslag van de kascommissie 2021-2022: Gijs Wildeboer en Laurens Eykelkamp 
c. Vaststelling financieel verslag en decharge van de penningmeester 

d. Benoeming leden kascommissie 2022-2023 

e. Vaststellen contributie 2022-2023.  

Voorstel is om de contributie ongewijzigd vast te stellen:  

Lidmaatschap € 10,- per jaar voor leden die een machtiging geven aan de 

penningmeester en € 12,50 voor  leden zonder machtiging. 
f. Begroting 2022-2023 

 
6. Werkzaamheden en projecten: 

a. Nabeschouwing werkseizoen 2021-2022 

b. Ervaringen van de leden over afgelopen werkseizoen: roept u maar! 

c. Projecten komende seizoen en data werkdagen 

d. Aanpak werkzaamheden Plantenbos 

e. Ideeën van de leden voor nieuwe projecten of andere accenten in komend werkseizoen 

 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 
 

Pauze  

Spreker: wethouder Wilko Pelgrom van de gemeente Bronckhorst, 

met onder andere ‘landschappelijke kwaliteit’ als taak. 

De wethouder zal ons bijpraten over de plannen en het beleid van het nieuwe college van B&W m.b.t natuur en 

landschap in de omgeving van Steenderen; aansluitend is er ruimte voor vragen en discussie. 

Uitnodiging 
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