
 

 
Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering, 

gehouden op zaterdag 12 september 2009 
in Trappershorst 

 

Aanwezig: Velen, waaronder jeugdleden van alle speltakken, ouders van jeugdleden, gewone leden 
en belangstellenden, en natuurlijk Arend & Netty Zweers en Ben & Annemiek Bruinenberg. 
Afwezig met kennisgeving: Jan van Roest, Alida en Jeroen Koenders (ouders van Tristan en Ferdi-
nand). 
 

1. Opening en vaststellen van de agenda 

Mark Pel neemt waar voor de voorzitter en opent de vergadering om 12.15 uur. De agenda wordt on-
gewijzigd vastgesteld, met dien verstande dat vandaag alleen wordt stilgestaan bij de benoeming tot 
erelid van Ben Bruinenberg en Arend Zweers. 
Ben Bruinenberg is ruim 20 jaar bestuurslid geweest waarbij hij zich heeft beziggehouden met het 
beheer en onderhoud van de gebouwen, en het leidinggeven aan de klusploeg. In de periode na de 
brand op de Trappershorst heeft hij vele uren werk gestoken in de wederopbouw van het gebouw.  
Arend Zweers is ook ruim 20 jaar bestuurslid geweest, hij heeft in die periode de verhuur van de club-
gebouwen geregeld en daarmee was hij enerzijds de gastheer en het gezicht van OPV-Schoonoord 
ten opzichte van de huurders en anderzijds heeft hij gezorgd voor een formidabel bedrag aan huurin-
komsten, dat de leden in staat stelt het spel van scouting te spelen in drie prachtige clubhuizen, dit 
alles in nauwe samenwerking met Ben, die de gebouwen beheerde. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Dit agendapunt wordt niet behandeld. 
 
3. Verslag van de vorige algemene ledenvergadering 

Dit verslag wordt behandeld bij de volgende jaarvergadering, die gehouden zal worden in het voorjaar 
van 2010.  

 

4. Benoeming ereleden 

Na een niet uitputtende opsomming van de meer dan verdienstelijke activiteiten van Ben Bruinenberg 
en Arend Zweers geeft Mark Pel het woord aan zijn vader, Ben Pel, die als erelid van de vereniging 
Arend Zweers en Ben Bruinenberg toespreekt en de oorkonden overhandigt aan waarmee bevestigd 
wordt dat zij benoemd zijn tot erelid van de vereniging.  
 
5. Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
6. Sluiting 

Om 12.25 uur sluit Mark Pel de vergadering. 
 


