
Doorwerth, april 2009 

Aan alle leden van scouting OPV-Schoonoord, 
 
Namens het bestuur nodig ik hierbij alle leden (dat wil zeggen de ouders/verzorgers van de jeugdle-
den, alle leiding, de Stam en de Stes) van harte uit voor het bijwonen van de  
 

jaarlijkse algemene ledenvergadering 

op vrijdag 24 april 2009, van 20.00 tot 21.00 uur 
in clubgebouw Trappershorst 

AGENDA 

1. Opening en vaststellen van de agenda 

2. Verslag jaarvergadering 2008 

Het verslag is (als het goed is vóór 24 april) terug te vinden op de website van OPV-Schoon-
oord (www.opv-schoonoord.nl) bij "verslagen", het kan ook worden opgevraagd bij de inkomend 
secretaris. 

 
3. Bestuursmutaties 

Arend Zweers treedt af als bestuurslid verantwoordelijk voor de verhuur van de gebouwen en 
Ben Bruinenberg treedt af als bestuurslid verantwoordelijk voor de gebouwen, en Mark Pel 
heeft aangegeven na deze vergadering te willen aftreden als penningmeester. Zij zijn niet her-
kiesbaar. 
Het bestuur draagt Fransje van Slooten voor als secretaris en Erik-Jan Kollen als bestuurslid 
verantwoordelijk voor de gebouwen. 
Er is nog geen opvolger gevonden voor de penningmeester en er wordt ook nog gezocht naar 
iemand die in het bestuur de verantwoordelijkheid voor de verhuur op zich wil nemen. Graag 
nodigt het bestuur belangstellenden voor deze functies uit om zich te melden. Zo lang deze va-
catures nog openstaan, zal Mark Pel zijn werkzaamheden als penningmeester voortzetten en 
Patricia Streng zal vanuit het bestuur contactpersoon zijn voor de ploeg die de verhuur van de 
gebouwen gaat regelen. 

 
4. Financieel verslag 2008, begroting 2009 en verslag van de kascommissie 

Het financieel jaaroverzicht van 2008 staat (als het goed is vóór 24 april) in de bijlage bij deze 
agenda. Mark Pel (penningmeester) zal een toelichting geven. De leden van de kascommissie 
zullen verslag uitbrengen van hun bevindingen. De overzichten van de speltakkassen worden 
ter vergadering uitgereikt en toegelicht. 

 
5. Benoeming kascommissie 
 
6. In de brand, uit de brand 
 
7. Verhuur 
 
8. Stand van zaken in de speltakken 

Margo Meeuwissen en/of Martijn Huibers zal als groepsbegeleider verslag uitbrengen van de 
stand van zaken in de speltakken. 

 
9. Rondvraag 

10. Sluiting 
 
Graag tot ziens op 24 april. 

Fransje van Slooten 
Patrijzenlaan 33, 6865 XW  Doorwerth 

06 40216064; fransje@opv-schoonoord.nl 
Alle programma's en verzonden brieven zijn ook terug te lezen op www.opv-schoonoord.nl 


