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Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, gehouden op vrijdag 24 april 2009 in 
Trappershorst te Oosterbeek 
 

Aanwezig: Lex Aalbers, Bert van den Born, Margreet van den Born, Kitty Brongers, Annemie-
ke Bruinenberg, Ben Bruinenberg, René van Dijk, Thijs Hendriks, Tjalling Heuvel, Arno Huibers, 
Fred Huibers, Martijn Huibers, Erik-Jan Kollen, Peter Krechting, Rein Krol, Marlene Minderhoud, 
Paul Nuyten, Mark Pel, Jan van Roest (voorzitter), Maarten van Roest, Fransje van Slooten (verslag), 
Daniel Snijder, Patricia Streng, Teunis Teunissen van Manen, Theo Uffink, Remco Ulrich, 
Bart de Wild, Arend Zweers, Arno Zweers, en Netty Zweers. 
 
Afwezig met kennisgeving: Seya Benschop, Alida & Jeroen Koenders (ouders van welp Ferdinand 
en verkenner Tristan), Tijmen Pranger, Hans van der Schoot, Angelique Vedder. 
  

1. Opening en vaststellen van de agenda 

Om 20.15 uur opent de voorzitter de vergadering, de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ingekomen stukken: 

Er zijn enkele ingekomen stukken: 
- Afmeldingen van een aantal mensen (zie hierboven); 
- Een e-mail van Hans van der Schoot waarin hij zijn waardering en dank uitspreekt voor het be-
stuurswerk van Arend, Ben en Mark. 
 

2. Verslag jaarvergadering 2008 

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. De voorzitter biedt nog zijn verontschuldigingen aan voor 
het bijzondere feit dat hij de vergadering opende terwijl hij pas een half uur daarna verscheen… Ver-
der spreekt hij zijn dank uit aan Marlene, die er steeds weer voor zorgt dat er veel informatie op de 
website te vinden is. 
 
3. Bestuursmutaties 

Arend is bijna 25 jaar in functie geweest en heeft in die tijd, gerekend in guldens, zeker acht ton aan 
verhuurinkomsten omgezet, en ook Ben heeft bijna 25 jaar onderhoud van de gebouwen verzorgd. De 
voorzitter spreekt heel veel dank uit voor de inzet van Arend en Ben, die aftreden. Hetzelfde geldt voor 
Mark, die actief zal blijven tot er een opvolger gevonden is. 
Fransje van Slooten wordt voorgedragen als secretaris en Erik-Jan Kollen als beheerder van de ge-
bouwen. Zij worden met algemene stemmen benoemd. Patricia zal vanuit het bestuur de coördineren-
de taak voor de verhuur op zich nemen tot er iemand gevonden wordt die vanuit het verhuurteam in 
het bestuur wil plaatsnemen. 
 
Teunis en Peter vragen het woord om de aftredende bestuursleden iets aan te bieden, de van vroeger 
bekende bijltjes, met daaraan een uitnodiging voor zaterdag 12 september a.s., Arend, Ben zullen die 
dag nog eens extra in het zonnetje worden gezet. Mark houdt zijn bijltje nog tegoed. 
 
Dan vraagt en krijgt Arend het woord. De OPV-Schoonoord mag volgens hem trots zijn op de inzet 
van een groot aantal mensen. Arend kijkt terug op 25 bijzondere jaren van samenwerking met vooral 
Ben voor het onderhoud van de gebouwen. Het begon destijds met wat kasten die Arend wist te rege-
len, Ben zorgde er dan voor dat ze een plaats kregen in de gebouwen. Deze kasten staan nog altijd 
aan de beverkant op de Trappershof. Arend besluit zijn verhaal met een woord van dank aan iedereen 
die hem heeft "gedoogd" zoals hij is. 
 
Jan wijst na deze lovende woorden de nieuwe bestuursleden Erik-Jan en Fransje er op, dat er dus 
heel wat van hen wordt verwacht… 
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4. Financieel verslag 2008, begroting 2009 en verslag van de kascommissie 

De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op de jaarrekening. Voor het eerst zijn er dit jaar 
zes cijfers te zien, maar dat is een uitzondering die samenhangt met de heropbouw na de brand op de 
Trappershorst. Om dezelfde reden wijken een aantal posten sterk af van de begroting en/of de exploi-
tatie van het voorgaande jaar. OPV-Schoonoord was gelukkig goed verzekerd. De gebouwen zullen 
nog eens worden getaxeerd om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst niet onderverzekerd zijn. 
Helaas zijn de verzekeringspremies na de brand wel flink verhoogd, de discussie hierover is overigens 
nog niet helemaal afgesloten. Verder valt een forse naheffing op van NUON in verband met kosten 
van energie. Het is dus zaak om zeer zorgvuldig om te gaan met de verwarming in de gebouwen! 
 
De kascommissie, bestaande uit Kitty Brongers en Teunis Teunissen van Manen heeft de financiële 
stukken bekeken en akkoord bevonden. Zij stellen de vergadering dan ook voor, de penningmeester 
décharge te verlenen. De vergadering neemt dit voorstel over. 
 
5. Benoeming kascommissie 

De kascommissie voor 2009 zal bestaan uit Teunis Teunissen van Manen en Rein Krol. 
 
6. In de brand, uit de brand 

Over de periode na de brand is al uitgebreid gesproken, onder andere tijdens de feestelijke herope-
ning van de Trappershorst op zaterdag 4 april j.l. Veel mensen, veel handen, veel inzet. Nogmaals 
maakt de voorzitter hierover aan iedereen zijn complimenten. Ook de eerste huurders waren enthou-
siast over het resultaat. De definitieve afrekening volgt nog. Maarten biedt de koperen plaatjes aan, 
die er eigenlijk bij de heropening al hadden moeten zijn, en Remco adviseert foto's, vooral op het ver-
huurgedeelte van de website, aan te passen.  
 
7. Verhuur 
Het overdragen van de taken van Arend verloopt stapsgewijs en al doende. Tot aan de zomer blijft 
Arend ondersteunende activiteiten verrichten. Arend zal worden opgevolgd door een team onder ver-
antwoordelijkheid van een bestuurslid dat vooral let op beleid, controle en contact tussen verhuurteam 
en bestuur. Voorlopig neemt Patricia deze taak op zich. Kathy Jansen zal in het verhuurteam de ad-
ministratie en het eerste contact met de huurders op zich nemen, verder komen er per locatie "conci-
erges": Paul en Nel van Ede voor Trappershorst, Kitty Brongers voor de Beukelaar en Bert van den 
Born voor Trappershof. Laatstgenoemden voeren de taak van gastheer voor de huurders uit. 
Geconcludeerd wordt, dat voor het voortzetten van het werk van Arend maar liefst vijf of meer mensen 
nodig zijn! 
 
8. Stand van zaken in de speltakken 

Martijn verontschuldigt Margo, die met vakantie is. In het jaar 2008 zijn zij maar twee maanden als 
groepsbegeleiders in functie geweest. Hun eerste indruk is dat de OPV-Schoonoord een heel actieve 
groep is en dat er ontzettend enthousiaste leiding is. 2008 Was een turbulent jaar: eerst de brand, 
waar vooral welpen, verkenners en rowans & sherpa's door getroffen werden. Toch zijn er bijna geen 
opkomsten vervallen, Martijn maakt zijn complimenten voor de flexibiliteit. Er zijn twee wisselingen in 
de groepsbegeleiding geweest: in augustus trad Arno terug en nam Hans van der Schoot het tijdelijk 
over, en in november werden Margo en Martijn benoemd. Er zijn bij de  OPV-Schoonoord momenteel 
vrij veel jeugdleden, vooral bij de welpen en verkenners. Het aantal leiding houdt echter niet altijd 
over, maar gelukkig blijken er toch altijd mensen langs de zijlijn te staan om in te springen. In 2009 zal 
dit zo blijven, er wordt ook gezocht naar leiding van buitenaf en oud-leiding zal benaderd worden. In 
2008 is er een nieuwe speltak gevormd: de AOT-stam. De Ardennen Oriëntatie Tocht zelf bestaat 
overigens al 27 jaar. 
 
9. Rondvraag 

• Arend Zweers zag dat het bestuur niet in uniform was tijdens de heropening van de Trappershorst. 
Hij bepleit herkenbaarheid. Remco Ulrich merkt naar aanleiding hiervan op, dat er binnenkort een 
nieuwe scoutfit komt. 

• Arno Zweers is momenteel eigenaar van de domeinnaam OPV-Schoonoord.nl. De eigendom hier-
van moet worden overgedragen aan (een vertegenwoordiger van) de vereniging. Het bestuur zal 
dit oppakken. 

• Arno Zweers vervolgt met de opmerking dat Scouting Nederland niet gereageerd heeft op zijn 
brief/mail over de groepsstructuur. OPV-Schoonoord functioneert namelijk anders dan de opzet 
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volgens Scouting Nederland: er zijn geen ouders (per speltak twee) lid van de groepsraad, verhuur 
is als functie onderdeel van het bestuur, en formeel zijn er te veel bestuursleden. Arno is in het be-
zit van correspondentie hierover met Scouting Nederland. Hij adviseert dat in de volgende jaarver-
gadering wordt vastgesteld dat OPV-Schoonoord anders functioneert dan volgens Scouting Neder-
land de bedoeling is. 

• Erik-Jan Kollen bedankt als ouder van twee jeugdleden namens alle ouders de leiding en het be-
stuur voor hun inzet van het afgelopen jaar. 

• Fred Huibers vindt de ramen in de hal van de Trappershorst zo mooi geworden. 

• Remco Ulrich vraagt aandacht voor de lege-flessenactie van de welpen, en 

• Remco Ulrich vraagt aandacht voor de muntjesactie van Super de Boer in Doorwerth. 

• Ben Bruinenberg overhandigt een originele bestuurstrui en de sleutels aan Erik-Jan. 

• Jan van Roest sluit zich aan bij alle lovende woorden over de leiding 
 
10. Sluiting 
Dit alles gezegd zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.25 uur. 


