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VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING D.D. 28.05.05 
 
 
Aanwezig: bestuur: Ben Bruinenberg, (Robert Klomp), Marlene Minderhoud, Mark Pel, Theo Uffink, 

Arno Zweers, Hans van der Schoot; 
  welpen: Bart de Wild, Arno Huibers, Remco Ulrich, Angelique Vedder, Janneke Krechting, 

Tjalling Heuvel; 
  padvindsters: Rianne den Ouden, Patricia Streng; 
  verkenners: Peter Krechting, Geurt Roffel, Robert Klomp, Arthur Stam, Martijn Huibers; 
  stes: Rein Krol, Niels Masselink, Remco van Aalst; 
  onderhoud: Bert van den Born; 
  ouders: Kitty Hendriks, Helga Heuvel, Erik-Jan Kollen (en Theo Uffink); 
Afwezig: met bericht: familie Verlinden, Arend Zweers, de beverleiding (i.v.m. weekendkamp), Maar-

ten van Roest, Margreet van den Born, Iris de Bont, Roland Masselink, Jan-Cees Rijkaart; 
Afwezig: zonder bericht: alle hier niet genoemde leiding en ouders.  
 

 
1. Opening en vaststellen agenda 

 
Theo opent de vergadering om 13:05 uur in de kampvuurkuil, met dit weer een prettige vergaderplek. 
 
 
2. Verslag vergadering 24 april 2004 

 
Naar aanleiding van het verslag van de vorige vergadering vraagt Erik-Jan hoe het zit met de verlaging 
van de kosten voor de vergunning. Mark zegt toe dat hij er in zijn verhaal bij het volgende punt op terug 
zal komen maar dit is niet meer gebeurd. Reactie na afloop van de vergadering: Alle inspanningen ten 
spijt zijn de kosten van de bouwvergunning niet naar beneden te brengen. 
 
 
3. Financiën en kascommissie 

 
Het jaar 2004 was een bewogen jaar. De verbouwing van Horst begon, waardoor er veel en hard gewerkt 
moest worden. Complimenten aan iedereen die er een bijdrage aan heeft geleverd, zowel de verbou-
wingsmensen zelf, als ook leiding en jeugdleden die met hun sponsorloop veel geld opgebracht hebben.  
 
Mark geeft een toelichting op de financiën. In de middelste kolom staat dat we ook dit jaar weer een 
waanzinnig hoge huuropbrengst hadden. Hulde aan onze verhuurder Arend Zweers!!! 
Overige opmerkingen: 
- de gemeentelijke subsidies zijn ook nu weer niet geïndexeerd; (Hans merkt naar aanleiding hiervan  

later op dat we het contact met de gemeente hierdoor niet moeten onderschatten; bekendheid in de 
gemeente is belangrijk, goede relaties met ambtenaren, politieke partijen en B&W heb je nodig); 

- op grond van een landelijke regel is bij de belastingdienst (met terugwerkende kracht) de helft van 
de energiekosten teruggevraagd; het lijkt te gaan lukken (zou op termijn 2.500 à 3.000 euro op 
moeten leveren); 

- de vuilnisafvoer gaat (als alle contractuele verplichtingen zijn afgehandeld) naar Jansen Oosterbeek; 
- Mark is nog steeds met de tussenpersoon bezig de verzekeringen te bestuderen: voor de juiste be-

dragen verzekerd? kan het niet goedkoper? (overigens is bij Horst de combinatie rieten dak, houten 
opstal, situatie in het bos, eigen mensen die het gebruiken, verhuur) nogal ingewikkeld; 

- er is dit jaar weer erg weinig geld besteed aan cursussen voor de leiding; dat mag meer worden! 
- de verbouwingskosten van Horst worden in 15 jaar afgeschreven; 
- de beschikbare middelen fluctueren over een jaar: aan het begin is er veel geld nodig (bv verzeke-

ringspremies) terwijl er nog niet veel binnen is; 
- de obligatiehouders van vorig jaar zijn op naam bekend; die van 1967 niet meer; de lening van de 

verkenners wordt nog dit jaar afgelost; 
- de pacht is nog niet verlengd: ligt op het bureau van de ambtenaren; 
- de riolering is ook nog niet op orde, deze week is opnieuw contact gelegd met de ambtenaren, we 

hopen nu op een snelle oplossing; helaas gaat het erg langzaam. 
 
Naar aanleiding van een vraag van Patricia geeft Mark aan dat er al een paar jaar bewust voor is geko-
zen om de financiële overzichten van de speltakken niet op de jaarvergadering te bespreken. Het bestuur 
hoeft daar namelijk geen verantwoording voor af te leggen. Omdat de leiding er toch prijs op stelt, zal 
het in de groepsraad aan de orde komen. 
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De speltakcontributie (door leiding vastgesteld op 25 euro pp) wordt centraal geïnd door het bestuur. 
Afgelopen jaar zijn de brieven in november verstuurd, daardoor kreeg je het eerste voorschot in novem-
ber, het tweede deel in maart. Omdat dit een inhaalslag was om beide contributies (bestuur/speltak) 
gelijk te laten lopen, kan de brief volgende keer eerder (dus oktober 2005) de deur uit. De uitbetaling 
aan de speltakken kan dan ook iets eerder plaatsvinden. 
 
De kascommissie (Helga Heuvel en Niels Masselink) heeft vorige week de stukken bekeken. Helga geeft 
aan dat ze geconstateerd hebben dat Mark een degelijk beleid voert en dat alles er fantastisch uitzag. Ze 
zijn tevreden, geven Mark een compliment en verlenen hem décharge. Zowel Helga als Niels (en reserve 
Kitty Hendriks) zijn bereid om volgend jaar weer de kascommissie te vormen. 
 
 
4. Gang van zaken in de speltakken 

 
Arno geeft een toelichting op de gang van zaken in de groep. Zijn verhaal is analoog aan dat van 2003 
en 2004: hier en daar zijn er wat problemen maar over het algemeen gaat het goed. In 2004 was er een 
fantastische ploeg, de speltakken waren voldoende tot goed bemand. Het grootste deel rowan/sherpa’s is 
na hun proefperiode gebleven en ook dit jaar komen er leuke mensen aan. De ledenaantallen zijn min of 
meer stabiel: de welpen hebben bewust gekozen voor minder leden omdat de horde te groot werd. De 
verkenners/welpen hebben de kijkopkomsten anders georganiseerd: in de vorm van een verrassingsop-
komst. Bovendien heeft de verkennersleiding alle ouders van potentiële overvliegers bezocht. Het lijkt 
succesvol te zijn geweest. 
Hans applaudisseert hierna voor de leiding - omdat ze het zelf niet zullen doen ☺. 
 
 
5. Bestuursmutaties 

 
Volgens rooster zijn Theo, Arend en Marlene aftredend.  
Arend heeft er zelf voor gekozen om zich voor een jaar herkiesbaar te laten stellen. Theo en Marlene zijn 
voor drie jaar herkiesbaar. Allen worden bij acclamatie herkozen. 
Hoewel het aan het bestuur is om de taken onderling te verdelen, is het toch van belang om hier te mel-
den dat Theo na 9 jaar niet als voorzitter verder wil gaan. Arno is bereid om voor een jaar voorzitter te 
worden. 
Hij neemt daarom de plek van Theo in en reikt hem vervolgens “de pen” uit. Het is een symbolisch ca-
deautje om hem te bedanken voor zijn voorzitterschap. Vanzelfsprekend is het niet letterlijk bedoeld, 
want Theo gaat niet weg (hij gaat de onderhoudsploeg versterken) en wij willen hem ook niet weg heb-
ben! 
Arno legt vervolgens uit dat het zoeken van een nieuwe voorzitter niet alleen een bestuursprobleem is, 
maar zeker ook een groepsprobleem. De leiding ziet de ouders vaker en kent hen daardoor beter. Op 
korte termijn zoeken we naar 1 of 2 ouders (onze leden!) die mogelijk na een jaar willen toegroeien naar 
het voorzitterschap. Geef ons namen door! Liever een paar te veel dan te weinig. 
 
 
6. Rondvraag 

 

• Erik-Jan geeft aan dat de poort (nu tien jaar oud) hier en daar is beschadigd. Het lijkt hem zinvol om 
er op korte termijn iets aan te doen; omdat het een rowan/sherpa-project is, zullen Hans en Erik-Jan 
op korte termijn overleggen met de rs-begeleiding. Ze zullen een plan opstellen en een bijbehorende 
begroting indienen bij het bestuur. 

• De familie Verlinden (met bericht afwezig) heeft naar aanleiding van een welpenweekend gevraagd  
of de schoorstenen regelmatig worden geveegd (er was erg veel rook in het gebouw). De schoorste-
nen worden elk jaar geveegd, en de kanalen zijn erg ruim. Als je echter nat hout stookt… zal er altijd 
rook vrij komen. 

• Marlene laat weten dat de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe internetsite inmiddels ver 
gevorderd zijn. De speltakken kunnen hun wensen nu dus doorgeven. 

 
 
7. Sluiting 

 
Arno sluit zijn eerste (en hopelijk zijn laatste ☺) jaarvergadering als voorzitter om 14:00 uur. 
 
 
 

Marlene 
2 juni 2005 


