
VERSLAG  STELTKLUUT SCHORRENDAG op 29 februari 2020 
 
 
Op zaterdag 29 februari werd de zogenaamde Schorrendag gehouden,  een 
informele dag waarop alle leden konden meedenken over het toekomstbeeld van 
Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut. 
 
Van de ongeveer 400 leden waren hier 37 leden bij aanwezig. Heide of Schor als 
vergaderplek was wel erg bar bij dit weer, dus werd het de knusse schuur van 
Heerlijkheid De Boschkreek. Voor het heerlijks was voortreffelijk gezorgd door 
Anja van der Giessen en Hanneke Smulders. 
 

 
 
Aan de hand van – provocerende- stellingen op flip-over borden werden de 
aanwezigen enthousiast gemaakt om hun ideeën te uiten, en de twee 
dagvoorzitters Co van Schaik en René Steijn maakten er een vlotte presentatie 
van.  Deze opzet was constructief, gaf energie, en ieder had een goede inbreng. Het 
leidde aan het eind van de dag tot de oprichting van de Werkgroep Communicatie. 
De Werkgroepsleden gaan zich inzetten voor een modern computersysteem voor 
de ledenadministratie met alle gemakken van dien en meer reclame en 
naamsbekendheid voor de Steltkluut via moderne media. 
 
Vooraf was een zogenaamd Document van Aanbeveling opgesteld door Peter Maas 
en Hanneke Smulders. Interviews met allerlei natuurliefhebbers uit de streek 
hebben toekomstvisies opgeleverd, verwerkt in dit zeer complete Document. Met 
de inbreng van de Schorrendag erbij wordt nu een Werkplan 2020 opgesteld, een 
aanvulling van het Strategisch Beleidsplan Steltkluut 2017-2022. 
 
Extra speerpunt blijft het vinden van een nieuw bestuur en nieuwe voorzitter. Op 
de Schorrendag zijn we daarmee helaas nog niet veel verder gekomen hoewel 
huidig voorzitter Adri Paauwe er alles aan deed om zijn enthousiasme over te 
brengen. 
Op de Voorjaars algemene ledenvergadering , woensdag 15 april, wordt hier 
verder over gesproken. Ideeën van u allen blijven zeer welkom via 
info@steltkluut.nl . 
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Leuke facetten van deze dag waren:  

- het samen denken met alle werkgroepen 
- het besef van de vele sterke kanten van de Steltkluut 
- het groeiende enthousiasme om samen de Steltkluut te “moderniseren” en 

meer naamsbekendheid te geven, vooral bij jongeren 
- de lunchpauzewandeling, zeker ook door het meewandelen van de 

allerjongste Siebe van Hoeve die ons ouderen onze natuurogen ver open 
deed gaan! 
Hoop voor de toekomst! 
 

Het was een zeer inspirerende dag, volgens velen voor herhaling vatbaar als een 
soort algemene ledendag.  
 
Hanneke Versol 


