
 

 

 

Let op: onze klusdag op 1 april 

De leiding heeft alle ouders persoonlijk gevraagd of ze hieraan willen meewerken. 
Nog niet benaderd of nog niet kunnen reageren? 

Je kunt je alsnog aanmelden bij Ben Bruinenberg! (026-3334000). 

 
 

Wageningen, maart 2006 

 
Aan alle leden van de OPV-Schoonoord, 
 
 
Hiermee nodigen wij al onze leden (=ouders/verzorgers van jeugdleden en alle leiding/stam/stes) van 
harte uit tot het bijwonen van de 
 

jaarl ijkse algemene ledenvergadering 

op zaterdag 8 april  2006 

van 13:00 - 14:00 uur 

in ons clubhuis De Beukelaar. 

 

AGENDA 
 
1. Opening en vaststellen agenda 

 
2. Verslag jaarvergadering 2005 

 Belangstellenden kunnen dit verslag opvragen bij het secretariaat. Leiding/stam en bestuur kunnen het te-
rugvinden op de leidingsite. 

 
3. Financieel verslag 2005, begroting 2006 en verslag kascommissie 

 Het financieel jaaroverzicht 2005 staat in de bijlage bij deze agenda. Mark Pel (penningmeester) zal een 
toelichting geven. De leden van de kascommissie (Helga Heuvel en Niels Masselink (Kitty Brongers is ver-
vanger)) zullen verslag uitbrengen van hun bevindingen.  

 Ter informatie zijn dit jaar twee extra overzichten toegevoegd: van de verhuuropbrengsten van de afgeloen 
jaren (bijlage) en van de speltakkassen (wordt helaas pas later gepubliceerd). 

 
4. Verkiezing kascommissie 2006 

 
5. Gang van zaken in de speltakken 

 Arno Zweers doet als groepsbegeleider verslag van de gang van zaken in de speltakken. 
 
6. Bestuursmutaties 

 Volgens rooster zijn Ben Bruinenberg, Mark Pel, Jan-Cees Rijkaart en Arend Zweers aftredend.  
 - Ben is herkiesbaar als bestuurslid (“chef onderhoud”); 
 - Jan Cees is herkiesbaar als lid van het bestuur; 
 - Mark is herkiesbaar als penningmeester van het bestuur; 
 - Arend is voor een jaar verkiesbaar als verhuurder; 
 Wij vragen de vergadering om in te stemmen met de herverkiezing van Ben, Jan Cees, Mark en Arend. 
 Arno Zweers (groepsbegeleider) is afgelopen jaarvergadering voor een jaar benoemd als voorzitter van 

het bestuur. Vandaag een toelichting op onze zoektocht naar nieuwe bestuursleden. 

 
7. Rondvraag 

 
8. Sluiting 

 
 
Tot ziens op 8 april! 

Marlene Minderhoud 
Hooilandplein 85, 6708 RT  WAGENINGEN 

0317-416772; marlene@opv-schoonoord.nl 
alle programma’s en verstuurde brieven zijn ook terug te lezen op www.opv-schoonoord.nl 

 
Overzicht ledenaantallen op 1 januari: 

 

jeugdleden 2002 2003 2004 2005 2006 leiding 2002 2003 2004 2005 2006 

bevers 15 19 17 16 17  5 4 2 5 4 

kabouters 15 18 23 23 25  4 3 5 3 5 

welpen 35 34 34 25 30  6 7 5 6 7 

padvindsters 12 9 12 13 14  4 4 4 4 5 

verkenners 20 21 15 18 25  8 6 6 5 5 

rowans/sherpa’s 11 11 15 14 10  3 3 4 3 3 

stam 8 9 9 12 6       

stes 10 10 9 12 13       

 


