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Doorwerth, april 2010 

 

Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, gehouden op zaterdag 24 april 2010 
in clubgebouw Trappershorst 
 
Aanwezig: Lex Aalbers, Ingeborg Baars, Seya Benschop, Annemiek Bruinenberg, René van Dijk, 
Paul van Ede, Sebastiaan Groeneveld, Thijs Hendriks, Douwe Heuvel, Tjalling Heuvel, Arno Huibers, 
Fred Huibers, Martijn Huibers, Erwin Jansen, Kathy Jansen, Frans Keijzer, Erik-Jan Kollen, Janne-
ke Krechting, Peter Krechting, Niels Masselink, Margo Meeuwissen, Marlene Minderhoud, Mark Pel, 
Tijmen Pranger, Jan van Roest (voorzitter), Hans van der Schoot, Fransje van Slooten (verslag), Da-
niël Snijder, Patricia Streng, Margot Teunissen, Teunis Teunissen van Manen, Remco Ulrich, Angeli-
que Vedder, Bart de Wild, Arend Zweers 
 
Afwezig met kennisgeving: Kitty Brongers, Ben Bruinenberg, Alida & Jeroen Koenders (ouders van 
Tristan en Ferdinand) 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda 
  

Om 13.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een speciaal woord van welkom aan Arend, 
Hans en kandidaat-bestuurslid Fred, en hij vertelt dat het afgelopen jaar in het kader gestaan heeft 
van het afmaken van de opbouw van Trappershorst. Verder vertelt hij dat het nieuwe verhuurteam 
met Kathy als spil van de administratie goed loopt en dat de website verhuisd en opgepoetst is. 

 
 Op verzoek van Fred worden de agendapunten 4 en 5 omgewisseld.  
 
2. Verslag jaarvergadering 24 april 2009 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering, gehouden op 12 september 2009 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Financieel verslag 2008, begroting 2010 en verslag van de kascommissie 

Mark neemt het woord en licht de cijfers toe. We hebben een goed financieel jaar achter de rug. De 
jaarcijfers van 2008 werden gekleurd door de herbouw, de opbouw en een flinke derving aan huur-
inkomsten. In 2009 is het grootste deel van de inkomsten gerealiseerd door de verhuur, dit was 
een coproductie van Arend en het nieuwe verhuurteam. Aan het einde van het boekjaar was er 
meer in kas dan de afgelopen 25 jaar ooit het geval is geweest. Mark hanteert de afspraak dat er 
een buffer moet zijn die zo groot is dat alles moet kunnen doorgaan als de verhuurinkomsten te-
genvallen. Hij vindt dat we er trots kunnen zijn dat we zo'n bloeiende vereniging hebben! 
 
Niels vraagt nog een toelichting op een van de posten en Arend daagt het verhuurteam uit om de 
verhuurinkomsten uit 2006, zijnde € 28.353,= te overtreffen.  
 
De kascommissie, bestaande uit Teunis Teunissen van Manen en Rein Krol heeft de boeken inge-
zien en in orde bevonden.  De kascommissie wordt gedecharcheerd. 
 
Mark laat weten dat een overzicht van de speltakkassen ter inzage ligt. 
 
Met dank aan de penningmeester worden de jaarrekening en de begroting goedgekeurd. 
 

4. Bestuursmutaties 

Jan van Roest en Patricia Streng treden af omdat hun statutaire benoemingstermijn van drie jaar 
verstreken is. Zij stellen zich beiden herkiesbaar, met hun herbenoeming wordt bij acclamatie inge-
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stemd. Mark Pel treedt af als penningmeester. Hij is niet herkiesbaar, en Fred Huibers wordt be-
noemd als penningmeester. Fred neemt het woord en een bestuurstrui in ontvangst. 

 
6. Benoeming kascommissie 
 Tijmen Pranger en Daniël Snijder worden benoemd tot kascommissie. 
 
7. Groepsstructuur wel of niet volgens statuten Scouting Nederland (ter kennisname) 

 OPV-Schoonoord is al heel lang een vereniging (OPV-Schoonoord is zelfs nooit een  stichting ge-
weest) en onze groepsstructuur wijkt een beetje af van het ideaalbeeld van Scouting Nederland. Zo 
is onze groepsraad wat Scouting Nederland eigenlijk een leidingoverleg zou noemen en houden wij 
jaarlijks een algemene ledenvergadering die juist weer meer te vergelijken is met de door Scouting 
Nederland ingestelde groepsraad. Oudervertegenwoordiging in het bestuur is niet heel sterk gere-
geld. Verder heeft OPV-Schoonoord geen aparte beheersstichting waar onze (drie!) gebouwen in 
ondergebracht zijn. Scouting Nederland heeft naar de statuten van OPV-Schoonoord gekeken, en 
kwam tot de conclusie dat onze juridische organisatievorm niet zoveel afwijkt van wat Scouting 
Nederland in gedachten heeft, dat we stappen zouden moeten ondernemen om een en ander aan 
te passen. Onder andere ook niet, omdat onze statuten niet voorschrijven dat Scouting Nederland 
ermee zou moeten instemmen. 

 De vergadering stemt in met de huidige gang van zaken. 
 
8. Verhuur 

Patricia vertelt kort iets over de verhuur. 2009 Is een memorabel jaar geweest: Arend droeg zijn 
werk over aan een team van vijf personen dat nog handen tekort komt. Hoe heeft hij dat al die ja-
ren gedaan? "Vraag maar aan mij!" antwoordt Netty… 
In 2009 is ook gestart met het betaald schoonmaken van de gebouwen, dit gaat goed en het ver-
huurteam hoopt dat ze de komende jaren weer op inzet mogen rekenen. 
Jan maakt complimenten aan wat de beheerders doen ten aanzien van het ontvangen van huur-
ders en het overleg dat plaatsvindt. De vergadering onderschrijft dit met een luid applaus. 

 
9. Gebouwen/onderhoud 

Erik-Jan vertelt kort iets over het onderhoud van de gebouwen. Hij is vorig jaar gestart met een 
goed klusteam en de gebouwen zijn behoorlijk op peil. Als eerste is de rowanhut aangepakt omdat 
er in de toekomst een groei van de RSA verwacht wordt. Calamiteiten die zich voordeden, zijn 
(soms met behulp van het bestuur) opgelost. De verwarming van Trappershorst wordt nog verder 
geregeld met een tijdschakelaar, en overal zijn de brandblussers vervangen. Erik-Jan roept alle 
gebruikers van de gebouwen op om problemen te melden. 
Arend vindt dat de tafelbladen gelakt moeten worden, dit is twee weken geleden gedaan tijdens de 
klusdag. 

 
10. Stand van zaken in de speltakken 

Margo Meeuwissen en Martijn Huibers zijn nu anderhalf jaar bezig als groepsbegeleiders. De spel-
takken draaien allemaal goed.  

 
11. Rondvraag 

 - Remco vraagt aandacht voor de flessenactie van de welpen. 
- Marlene meldt dat de oude website binnenkort opgeheven wordt en vraagt of iedereen het wil 
melden als hij of zij nog iets mist. 
- Fred verheugt zich op het uitoefenen van zijn functie als penningmeester van zo'n prachtige ver-
eniging. Hij hoopt een goede samenwerking met leiding, verhuur en bestuur en krijgt van de voor-
zitter een portemonnee aangeboden (de rekening komt nog). 

 
11A. Waardering 

 Er wordt een extra agendapunt ingelast om waardering uit te spreken voor: 
- Het werk aan de website dat verricht is door Marlene en door Bart; 
- Mark die OPV-Schoonoord door de invoering van de Euro, twee branden en een poging tot 

brandstichting plus een ingrijpende verbouwing heeft geloodst. Hij ontvangt een aanzienlijke 
collectie aardigheidjes die toepasselijk zijn voor de wijze waarop het het penningmeesterschap 
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uitgeoefend heeft, en vervolgens ook het bronzen waarderingsteken van Scouting Nederland. 
Dit wordt hem opgespeld door Marlene, die daar ruime ervaring mee heeft. Dan krijgt hij van 
Margo de opbrengst aangeboden van een collecte die gehouden is onder de jeugdleden en 
leiding en Angelique biedt hem een bijltje aan. 
Tenslotte krijgt Mark zelf het woord. Hij is lid van OPV-Schoonoord sinds het begin van de ja-
ren '70  en OPV-Schoonoord is "mijn cluppie" voor hem. Hij is trots op de groei van de vereni-
ging en heeft een leuke periode gehad als penningmeester. Fred vindt hij een ideale opvolger, 
en Mark belooft ons dat hij niet weg is, we zullen hem zeker nog zien. 

 
12. Sluiting 

Voordat de vergadering om 14.25 uur gesloten wordt, wordt een bedankje uitgesproken aan de 
jeugdleden, zonder hen hebben wij hier niets te doen.  
Remco vertelt dat in het kader van 100 jaar scouting er al een aantal evenementen zijn geweest, 
maar dat ook een blijk van waardering onderdeel van het feestjaar is. Hij geeft het woord aan Mar-
tijn, die zijn waardering voor de leiding uitspreekt; om de dank tastbaar te maken is er voor ieder-
een van de leiding een OPV-Schoonoordzakmesje. 
Hans wil ook nog zijn waardering uitspreken voor het werk van de bestuursleden, hij biedt iedereen 
een flesje olie aan om de boel gesmeerd te laten lopen. 
En nu we toch aan het bedanken zijn: alle aanwezige ouders (Ingeborg en Margot) krijgen een 
aardigheidje voor hun inzet bij bijvoorbeeld het brengen en halen van jeugdleden, de klusdag en-
zovoorts.  


