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VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING D.D. 14.04.07 
 
 
Aanwezig: bestuur: Ben Bruinenberg, Marlene Minderhoud, Mark Pel, Jan van Roest, Maarten van 

Roest, Hans van der Schoot, Theo Uffink, Arend Zweers, Arno Zweers; 
  bevers: - 
  kabouters: Douwe Heuvel, Frans Keijzer, Janneke Krechting; 
  welpen: René van Dijk, Tjalling Heuvel, Ruurd Heuvel, Arno Huibers, Marco Krechting, 

Remco Ulrich, Angelique Vedder; 
  padvindsters: Niels Masselink; 
  verkenners: Robert Klomp, Peter Krechting, Tijmen Pranger, Geurt Roffel, Bart de Wild; 
  rowans/sherpa’s: - 
  stes: (Niels Masselink, Arno Zweers) 

  onderhoud: Paul Nuijten (Ben Bruinenberg, Theo Uffink) 
  ouders: Kitty Hendriks, Esther Kollen (Theo Uffink); 
  en ook: Fred Huibers en Jeanne Nuijten 
Afwezig: met bericht: Martijn Huibers, Hans Straus, Patricia Streng, Bert van den Born 
Afwezig: zonder bericht: alle hier niet genoemde leiding en ouders.  
 

 
1. Opening 

 
Theo opent de vergadering uiteindelijk om 13:10 uur. Het is prachtig weer, we kunnen lekker buiten 
zitten op het plein voor de Beukelaar. Er zijn enkele aanvullingen op de agenda. 
 
 
2. Verslag vergadering 8 april 2006 

 
Het verslag van de vergadering 8 april 2006 wordt zonder meer goedgekeurd en vastgesteld. 
 
 
3. Financiën en kascommissie 

 
Mark Pel (penningmeester) geeft toelichting op het financiële overzicht-2006. Helaas hebben de rowans-
/sherpa’s (ondanks herhaalde dringende verzoeken) hun speltakkasoverzicht nog niet ingeleverd; de 
overzichten van 2005 en 2006 die worden uitgedeeld zijn daarom slechts voorlopige versies. Ze zullen in 
de komende groepsraad besproken worden. 
De verhuuropbrengst was ook dit jaar weer geweldig, vergeleken met 1993 is de opbrengst ongeveer 
verdubbeld; daarom een welgemeend compliment aan Arend voor zijn inspanningen! De subsidie is al 
jaren gelijk. Inmiddels is er een brief van de gemeente gekomen waarin staat dat ze de subsidie gaan 
heroverwegen (=afschaffen?). We zijn blij dat we er niet afhankelijk van zijn, maar het is goed om vast 
te gaan nadenken over mogelijke projectsubsidie, want de verwachting is dat de gemeente daar naar toe 
gaat. Dit jaar zijn we gesponsord door de Rabobank, waarvoor onze hartelijke dank. 
Bij de uitgaven vormt “onderhoud” de grootste kostenpost, dit jaar waren grote uitgaven o.a. de ver-
warming van de Beukelaar en de energiekosten (niet alleen de gestegen prijs, maar ook vanwege een 
fout in de thermostaat). Ook de verzekering kost veel geld, maar zoals de verzekeringsmaatschappij zelf 
aangeeft: Horst is een houten gebouw, met een rieten dak, gaskachels, een openhaard en geen enkel 
toezicht… goedkoper kunnen ze het dus niet maken. Er zullen de komende jaren nogal wat onderhouds-
kosten komen (o.a. dak Horst), dus waarschijnlijk zullen we nog enkele gerichte financiële acties moeten 
houden. In elk geval zijn er nu al extra reserveringen voor gedaan. 
In de balans is te zien dat we vrij veel in kas hebben, maar dat heb je nodig omdat de meeste kosten in 
het begin van het jaar komen, terwijl je dan de minste inkomsten hebt. 
Samenvattend hebben we een prima jaar gehad, onderhoud heeft veel geld gekost maar het is mooi dat 
we in staat zijn om dat onderhoud toch te doen. 
De kascommissie (Niels Masselink en Kitty Hendriks) heeft de stukken zojuist bekeken. Niels geeft 
aan dat ze tevreden zijn en Mark (schriftelijk) décharge verleend hebben. Zowel Kitty als Niels (reserve) 
zijn bereid volgend jaar weer in de commissie zitting te nemen, Bart de Wild is het nieuwe lid. 
Daarmee krijgt het totale bestuur décharge, met dank aan de inspanningen van zowel Mark als Arend. 
 
 
4. Verhuur 

 
De verhuur ging weer prima dit jaar, het verhuuropbrengstoverzicht maakt dat duidelijk. Arend heeft zijn 
toelichting op papier gezet en leest die voor. Samenvattend: 
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“Het was een intensief jaar. Zeker in kwantitatief opzicht, maar gelukkig is de begroting gehaald. Er was 
veel extra onderhoud. Helaas waren er problemen met de elektra (een verantwoordelijkheid van het 
bestuur) en de netheid van de gebouwen (met name op Hof waar een aantal groepen zelf heeft moeten 
schoonmaken). Ik heb daarbij steun op de achtergrond gemist. Ik had het gevoel dat ik niet kon rekenen 
op gemaakte toezeggingen. Dit heb ik als Last (met een hoofdletter) ervaren. Al met al is het niet van-
zelfsprekend dat ik mijn termijn weer met een jaar zal verlengen.” 
Er volgt een uitgebreide discussie over de punten die hij aan de orde heeft gesteld, waaronder: 
- vanzelfsprekend vindt iedereen dat Arend zijn gezondheid niet in gevaar moet brengen; 
- de huurinkomsten zijn essentieel voor de voortgang van de vereniging, het is dus belangrijk dat er 
back-up voor Arend is, zodat we niet in een gat vallen als hij er (al is het maar tijdelijk) mee stopt; 

- het bestuur vraagt Arend al geruime tijd welke ondersteuning hij zou willen hebben, maar hij beraadt 
zich daar nog op. 

Concrete afspraken: 
- Arend blijft nadenken over de vorm van ondersteuning die hij wil hebben, het bestuur gaat door met 
hem daarnaar te vragen; 

- er moet met bestuur, groepsraad en verhuurder veel overlegd worden over de gang van zaken, om 
mogelijke irritaties te voorkomen; dit overleg moet twee kanten op! 

- voor iedereen geldt: “wat je belooft moet je doen”, maar wat je verwacht kan een interpretatiekwestie 
zijn, dat moet je dus goed duidelijk maken aan elkaar. 

Verder gelden natuurlijk nog steeds de afspraken die we tijdens de groepsraad/bestuursvergadering van 
maart hebben gemaakt. 
 
5. Gebouwen/onderhoud/schoonmaak 
 
Ben geeft aan dat zowel onderhoud, als het organiseren van de klusdag hem veel tijd en inspanning 
hebben gekost, maar dat hij erg tevreden is met zijn team (Bert, Paul N, Theo, Robert A). De grote klus-
sen zijn op dit moment (uiterlijk met Pinksteren) afgerond. 
Hij heeft de indruk dat de klusdag door de leiding niet genoeg gepromoot is bij de ouders. Er waren na-
melijk erg weinig ouders aanwezig. Het is hem niet duidelijk hoe dat komt. Geurt biedt aan om volgend 
jaar in februari al een planning te maken, waarbij alle ouders worden ingeroosterd. Ze krijgen dat roos-
ter dan tevoren toegestuurd zodat ze weten wat er van hen verwacht wordt. 
 
Door omstandigheden kon degene die na de klusdag de gebouwen zou schoonmaken niet komen. Ben 
heeft de schoonmaak vervolgens zelf met zijn gezin gedaan. Hij kan dan ook uit eerste hand vertellen 
wat hem is opgevallen: 
- op Horst waren vooral de koelkasten smerig; 
- de Beukelaar was redelijk op orde (ook al omdat daar laatst vanwege de vloer alles leeggehaald is); 
- Hof (beverkant; stamkant is nog niet gedaan) was supersmerig en absoluut geen ruimte die geschikt is 
voor bevers! De schoonmaakkar lijkt nooit gebruikt te zijn, ze hebben een hele berg vuil opgeveegd, 
de muizen vierden feest in de kasten. Arno gaat dit bespreken met de beverleiding. 

Er wordt opnieuw de suggestie gedaan om ouders te vragen te helpen schoonmaken. Hier zijn we een 
aantal jaren geleden mee gestopt omdat niemand wilde komen. Maar ook hiervoor geldt dat er misschien 
een rooster gemaakt kan worden, zodat de taak voor de ouders wat overzichtelijker is dan alleen de 
vraag “wil je schoonmaken”. Esther biedt aan hierbij te helpen. In elk geval zal het rooster ook in de 
groepsraad worden besproken. 
 
 
6. Uit de groepsraad 

 
Arno noemt een aantal positieve dingen van het afgelopen jaar. De ledenaantallen stijgen enigszins, de 
welpen hebben alweer een ledenstop. Qua leiding horen we in de regio tot de grotere groepen. In 2006 
stonden we voor de 40e keer met de Airborne op de Duno. Dankzij de Airborne gaat het ook goed met de 
groepskas, we hebben dit jaar zelfs een aantal GPS-sen aangeschaft. De boerenkool in het gemeentehuis 
was fantastisch. Kortom: “we zijn leuk bezig”, wat ook nog eens geïllustreerd wordt door “het kabouter-
leidingbankje”: de voddige oude bank die altijd buiten voor de Beukelaar stond is vandaag prachtig 
paars/groen geschilderd teruggevonden, compleet met bijzettafeltje (krat) en roze kussens. De kabou-
terleiding wil weten wie het gedaan heeft, maar het advies is: accepteer het nou gewoon als blijk van 
waardering en geniet van het bankje! 
 
 
7. Bestuursmutaties 

 
Jan-Cees Rijkaart (per abuis niet op de agenda vermeld), Arend Zweers, Theo Uffink en Marlene 
Minderhoud zijn aftredend. 
Jan-Cees is enige tijd geleden al gestopt als bestuurslid. 
Arend had zich voor een jaar herkiesbaar gesteld maar heeft bij agendapunt 4 bedoeld te zeggen dat hij 
daar van afziet en dat hij een en ander eerst wil overleggen. Helaas is dat niet mogelijk. Het lijkt ons het 
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beste dat hij zich tóch voor een jaar herkiesbaar stelt, waarbij duidelijk door de aanwezigen wordt aan-
gegeven dat hij elk moment kan stoppen en dat de vergadering dat zeker altijd zal accepteren. Hem 
wordt aangeboden dat hij zijn functie buiten het bestuur om mag uitoefenen, waarbij een bestuurslid de 
verantwoording overneemt, maar dat ziet hij niet zitten. Er wordt nog eens herhaald dat we bezig zijn 
met zijn ondersteuning, maar dat hij zelf zal moeten aangeven wat hij graag wil. Onder deze duidelijke 
voorwaarden wordt hij herkozen. 
Theo stopt na 12 jaar als bestuurslid, maar blijft klussen bij de onderhoudsploeg. Marlene stopt na 23 
jaar als bestuurslid, maar blijft zorgen voor de website en de ledenadministratie. Beiden krijgen een 
bloemetje als dank voor hun inzet de afgelopen jaren. 
Jan van Roest en Patricia Streng (met bericht afwezig) stellen zich verkiesbaar als bestuurslid. Beiden 
worden bij acclamatie benoemd. Jan is bereid het voorzitterschap op zich te nemen, Patricia zal zich 
vooral met Arbo-zaken gaan bezig houden. 
 
Hierna neemt Arno het voorzitterschap (weer) even over. Hij geeft aan dat het bestuur blij is met de 
komst van Jan en Patricia, maar dat er nu wel een vacature secretaris is die bijvoorkeur ingevuld door 
iemand van de ouders, ook volgens onze huidige statuten moeten ouders participeren in het bestuur. Het 
zou met zoveel leden toch mogelijk moeten zijn om iemand te vinden, maar de ervaring van vorig jaar 
(toen Arno minstens 15 mensen persoonlijk heeft opgebeld) is niet al te positief. Jan heeft overigens 
inmiddels al iemand gepolst. 
 
 
8. Rondvraag/diversen 

 
- Zoals al eerder gemeld is Scouting Nederland om diverse redenen (waaronder een duidelijker aanspra-
kelijkheid) bezig alle groepen “om te vormen” van stichting naar vereniging. Wij zijn echter als een van 
de weinige groepen in Nederland al een vereniging. Daarover was de nodige verwarring, maar inmid-
dels willen ze graag onze statuten ter inzage om als voorbeeld te gebruiken. Misschien moet er nog 
iets aan worden aangepast, maar dat horen we t.z.t. wel. Wordt ongetwijfeld vervolgd… Mocht het uit-
eindelijk leiden tot een statutenwijziging dan roept het bestuur daar vanzelfsprekend een extra leden-
vergadering voor bij elkaar. 

- Remco vraagt namens de welpenleiding of de vergadering zich voortaan wat meer aan de afgesproken 
tijd kan houden, het merendeel van zijn leiding is nu vertrokken naar de welpen. 

- Geurt vraagt wanneer de omvergereden vlaggenmast (die geplaatst was op de klusdag van 31 maart!) 
weer opgebouwd wordt, en hoe zit het met de borg? Ben geeft aan dat de betreffende huurders een 
rekening gekregen hebben, zodra ze betaald hebben wordt de mast weer neergezet. 

- Peter vraagt wie de zeilen van de Vendel heeft die sinds het AOT-uitzetten (nieuwjaar) vermist zijn; ze 
zijn vanmiddag nodig (NB: gevonden, lagen op de Beukelaar). 

- Arend noemt in het kader van mogelijke projectsubsidie dat je zou kunnen denken aan verhuren-aan-
bevergroepen (op Hof). 

- Sinds deze week is de nieuwe riolering van Hof (een vergelijkbaar systeem als op Horst, maar dan veel 
moderner, veel geschikter en met voorloopput) een feit! De putten-leeg-ellende is daarmee hopelijk 
definitief van de baan. 

- Niels merkt op dat het e-mailtje over het klussen aan het dak van de Beukelaar een goed voorbeeld 
was van hoe je mensen kunt inroosteren bij een concrete klus: lekker overzichtelijk. 

 
 
9. Sluiting 

 
Arno sluit de vergadering vervolgens om 14.25 uur. 
 
 
 

Marlene 
(graag gedaan ☺) 

16 april 2007 

 


