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Notulen open jaarvergadering 26 april 2008 
 
 

Aanwezig bestuur: Jan van Roest, Patricia Streng, Arend Zweers, Ben Bruinenberg, Arno Zweers, Mark 
Pel (notulist);  

Ouders/leiding: Marlene Minderhoud, Bert vd Born, Fred en Kitty Hendriks, Erik Jan Kollen, Theo Uffink, 
Hans van der Schoot, padvindstersleiding: Niels, Margreet, Seya; verkennersleiding: 
Teunis, Bart, Peter, Lex, Geurt, Tjalling; welpenleiding: Remco, Angelique, Arno H., 
Ruurd; kabouterleiding: Douwe, Frans, Janneke, Liesbeth, Olga. 

 
1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Vanwege het mooie weer wordt de 
vergadering buiten gehouden op Trappershof. De consequenties van de brand van Trappershorst zullen tijdens 
de rondvraag worden behandeld. 
  
 
2. Notulen vorige jaarvergadering (14/04/07) 
 
Naar aanleiding van de notulen vraagt Erik-Jan Kollen wat de status is van de jaarlijkse gemeentesubsidie. 
Mark Pel geeft aan dat de gemeente vanaf 2009 de jaarlijkse verenigingssubsidie drastisch zal gaan korten. Dat 
zal ruwweg neerkomen op 1/3 van het huidige subsidiebedrag.  
 
Kort wordt stilgestaan bij de wens van Scouting Nederland om de groepsstructuren om te zetten van stichting 
naar vereniging. Hoewel OPV-Schoonoord al jaren een verenigingsstructuur kent, heeft Scouting Nederland 
vragen over de statuten van onze vereniging. Opmerkingen/aanvullingen worden afgewacht en zonodig 
aangepast in de statuten (uiteraard na goedkeuring ledenvergadering). 
 
De notulen worden onveranderd vastgesteld en goedgekeurd.  
 
 
3. Ingekomen/Uitgaande stukken 
 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
 
4. Financiën  
 
De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op de jaarrekening. Conclusie daarvan is dat de vereniging 
in financiële zin een prima jaar achter de rug heeft voornamelijk als gevolg van uitstekende huuropbrengsten 
(groot compliment richting verhuurder) en beheersbare kosten, wat geleid heeft tot een positief resultaat. 
Resultaat zal worden toegevoegd aan het vermogen. 
 
De kascommissie (Bart de Wild, Niels Masselink) heeft de financiële stukken bekeken. Bart en Niels geven aan 
tevreden daarover te zijn en adviseren de vergadering het bestuur décharge te verlenen. De vergadering neemt 
dit voorstel over.  
 
Kascommissie voor 2008 zal bestaan uit: Bart de Wild en Kitty Brongers (reserve is Teunis). 
  
 



 2

5. Verhuur 
 
2007 was weer een prima verhuurjaar. Per saldo heeft de vereniging bijna € 28.000,- binnen gekregen (begroot 
€ 22.500,-). Arend Zweers geeft aan dat 2007 een zeer intensief jaar is geweest en dat het wederom een grote 
opgave blijft om de gebouwen netjes te houden. Gelijk aan voorafgaande jaren wordt een serieus beroep op de 
leiding gedaan.  
 
Voor 2008 zal Arend de verhuur werkzaamheden blijven doen. Afgesproken wordt dat Arend zelf aan de bel zal 
trekken wanneer het moment van overdracht aanbreekt. De vergadering bedankt Arend voor zijn enorme inzet.  
 
 
6. Gebouwen/onderhoud 
 
Ben Bruinenberg (onderhoud/technische zaken) staat stil bij het vele onderhoud aan de gebouwen van de 
vereniging. Zonder de grote inzet van veel vrijwilligers (Bert vd Born, Paul Nuijten, Theo Uffink en Robert 
Aartsen) was het onbetaalbaar en zeker niet gelukt. De jaarlijkse klusdag was een groot succes vanwege de 
tijdige coördinatie (Geurt en Esther K.) 
 
Ook Ben geeft aan dat de netheid van de gebouwen te wensen overlaat en doet een dringend beroep op de 
aanwezigen om daar iets aan te doen.  
 
 
7. Uit de groepsraad 
 
Arno doet verslag over het afgelopen jaar. Binnen een aantal speltakken zijn er zorgen rondom beperkte leiding. 
Met mogelijke kandidaten is hij in gesprek om op korte termijn voldoende aanvulling te organiseren. 
 
2007 was voor de diverse speltakken een leuk jaar. Veel activiteiten zijn ondernomen en de band tussen de 
leiding onderling is uitstekend wat ook tijdens de afgelopen Scout-in duidelijk naar voren is gekomen. Dank ook 
aan het enorme enthousiasme van de leiding van de verschillende speltakken; zonder hen was het niet gelukt. 
  
 
8. Rondvraag  
 
Brand Trappershorst: 
Op 4 april heeft er een grote brand in Trappershorst gewoed, waardoor de gehele rechtervleugel verloren is 
gegaan. Inmiddels is het bestuur druk bezig met een plan van aanpak om zo snel mogelijk tot herbouw over te 
gaan. Het spreekt voor zich dat alle belanghebbenden op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Goede 
communicatie is daarbij van groot belang. Zodra de herbouwplannen gereed zijn, zullen die ook met de 
groepsraad worden besproken. 
 
Als gevolg van het aantreffen van asbest is door de gemeente het terrein rondom Trappershorst compleet 
afgezet. Momenteel wordt bekeken hoe de brandresten (inclusief asbest) zo snel mogelijk kunnen worden 
afgevoerd. Van belang is dat hierdoor de relatie met de gemeente Renkum niet wordt verstoord. 
 
Door de aanwezigen wordt als suggestie aangegeven een extra klusdag te plannen zodra de herbouw klaar is. 
Ben Bruinenberg neemt dit punt mee. 
 
Overig: 
Erik-Jan Kollen geeft aan dat aan de toegangspoort van Trappershorst vernielingen zijn aangericht. Een tiental 
traptreden moeten worden vervangen om de veiligheid te kunnen borgen. Op korte termijn zal een en ander 
hersteld worden. 
 
 
9. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 14.10 uur en bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. 


