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Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, 

Gehouden op zaterdag 14 mei 2011 in Trappershorst 

 
Aanwezig: Lex Aalbers, Ingeborg Baars, Seya Benschop, Eva Bodewes, Margreet van den Born, 
Kitty Brongers, Mark de Bruijn, René van Dijk, Paul van Ede, Sebastiaan Groeneveld, 
Michelle Hermsen, Thijs Hendriks, Douwe Heuvel, Ruurd Heuvel, Arno Huibers, Fred Huibers, 
Martijn Huibers, Erwin Jansen, Kathy Jansen, Robert Klomp, Erik-Jan Kollen, Peter Krechting, 
Selma Maussart, Margo Meeuwissen, Tijmen Pranger, Jan van Roest (voorzitter), Maarten van Roest, 
Stefanie van Schoonhoven, Ignace Schoot, Fransje van Slooten (verslag), Daniël Snijder, 
Thal Stubbe, Margot Teunissen, Teunis Teunissen van Manen, Remco Ulrich, Angelique Vedder, 
Lisa Visser, Bart de Wild, Marleen van Zalm, Arend Zweers (en enkele jeugdleden die geen stemrecht 
hadden) 
 
Afwezig met kennisgeving: Bert van den Born, Rens Bourgonjen, Marlene Minderhoud, 
Patricia Streng 
 
 
1. Opening en vaststellen van de agenda 

Om 14.35 uur opent de voorzitter de vergadering met een speciaal woord van welkom aan erelid 
Arend en Erik-Jan Kollen die tot en met de klusdag bestuurslid voor het gebouwenbeheer was. Aan 
de agenda wordt na punt 4 nog punt 4B toegevoegd: Voorstel contributieverhoging. De secretaris 
verontschuldigt zich voor het feit dat zij vergeten had dit punt op te nemen in de agenda die per 
post aan alle leden toegestuurd is. 

 
2. Verslag jaarvergadering 24 april 2010 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Bestuursmutaties 

Erik-Jan Kollen is na de klusdag afgetreden als bestuurslid voor het onderhoud en beheer van de 
gebouwen. Hierop zal later in de vergadering worden teruggekomen. Jan van Roest neemt zijn 
taken over tot er iemand gevonden is die deze taak op zich neemt.  

 
4a. Financieel verslag 2010, begroting 2011 en verslag van de kascommissie 

Fred Huibers (penningmeester) geeft een toelichting. Enkele zaken die het afgelopen jaar speelden 
waren de wisseling van penningmeester in het lopende boekjaar, de hoge energiekosten, de 
brandverzekering die in eerste instantie door de verzekeraar opgezegd werd en het openen van de 
zogenaamde "paraplurekeningen" voor alle speltakken. Vervolgens licht hij de jaarcijfers toe. 
Paul van Ede komt een bedankje toe omdat hij ervoor gezorgd heeft dat de kosten voor het 
afvoeren van afval nu veel beter in de hand worden gehouden. Er waren meer uitgaven dan 
begroot, maar het goede nieuws is dat de opbrengsten uit de verhuur van de verbouwen ook 
aanzienlijk hoger uitvielen dan begroot, er klinkt dan ook terecht een spontaan applaus op voor 
Kathy en de overige leden van de verhuurploeg. De penningmeester waarschuwt er niettemin voor 
dat we er voorzichtig mee zijn dat we ons niet rijk rekenen.  
Er zijn geen vragen over de jaarcijfers. 
 
De leden van de kascommissie (Tijmen Pranger en Daniël Snijder) brengen verslag uit van hun 
bevindingen, ze hebben de boeken in orde bevonden en stellen aan de vergadering voor de 
rekening en verantwoording akkoord te bevinden, en de penningmeester wordt vervolgens bedankt 
voor zijn werkzaamheden, waarna het bestuur wordt gedechargeerd. 

 
Dan wordt de begroting besproken. Het lijkt er op dat de huuropbrengsten zoals opgenomen in de 
begroting nu al zijn gerealiseerd. De energiekosten, die hoog zijn, bieden mogelijkheden om de 
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resultaten gunstiger te laten uitvallen. Erik-Jan vraagt waarom het bedrag dat begroot is voor 
materiaal in een post-Engelandjaar niet lager is dan vorig jaar. Het bestuur vindt het belangrijk dat 
de speltakken goed materiaal hebben, zo mogelijk wordt er de komende jaren ook geprobeerd te 
reserveren voor een potje voor materiaal. 
 
Vervolgens stemt de vergadering in met de begroting.  

 
4b. Voorstel contributieverhoging 

De contributie bedraagt momenteel € 75,= per lid. Daarvan is € 30,= voor de speltakken, € 27,50 
wordt afgedragen aan Scouting Nederland en de regio en € 17,50 is voor de vereniging OPV-
Schoonoord. Opgemerkt wordt dat de contributie-inkomsten in geen verhouding staan tot wat er 
binnenkomt aan verhuur-opbrengsten. Scouting Nederland wil de contributie in 2012 verhogen met 
€ 2,50 en in 2013 met nog eens € 5,=. Het bestuur stelt voor dit aan de ouders door te berekenen 
en de speltakcontributie met € 2,50 te verhogen zodat de contributie € 85,= per jaar zal bedragen. 
Dat is niet veel voor het lidmaatschap van een jeugdvereniging en ook niet in vergelijking met 
andere scoutingverenigingen. Laagdrempeligheid is echter ook van groot belang. 
De contributie was jarenlang niet verhoogd, in 2009 heeft de groepsraad besloten de 
speltakcontributie te verhogen (dit was dus met ingang van 2010) van € 25,= naar € 30,=. De 
verhoging met € 5,= voor 2013 van Scouting Nederland zal in 2012 ten goede komen aan scouting 
OPV-Schoonoord. Voor Scouting Nederland hebben wij 185 betalende leden, wij hebben zelf 
echter 121 betalende leden omdat kaderleden een vrijstelling hebben van de betaling van 
contributie, de ouders betalen dus mee aan de contributie van kaderleden. Marlene houdt 
nauwkeurig bij wie er (betalend) lid zijn; het verzoek is echter wel om nieuwe leden zo snel 
mogelijk na de drie kijkopkomsten bij Marlene aan te melden – liefst met een kopie aan de 
penningmeester - zodat er dan (zo nodig naar rato van het verstreken jaar) alsnog contributienota's 
kunnen worden verstuurd en er speltakcontributie kan worden nabetaald, maar ook om leden die 
gestopt zijn zo snel mogelijk af te melden (schriftelijk bij Marlene) omdat ze anders nog worden 
meegeteld bij Scouting Nederland. 
 
Fransje merkt als speltakpenningmeester op dat bij de RSA een bedrag van € 7,50 – dat is 25 % - 
nu opgaat aan transactiekosten voor de paraplurekening. Dat is precies het bedrag van de 
contributieverhoging van Scouting Nederland en dat gaan we nu afwentelen op de ouders. Als die 
transactiekosten anders zouden kunnen worden ondervangen zou er geen contributieverhoging 
nodig zijn… Fransje weet als bestuurslid geen oplossing voor dit probleem, maar roept het bestuur 
op te blijven zoeken naar een betere constructie en ze pleit er voor dat het bestuur deze kosten 
gaat dragen zodat het niet ten koste gaat van het geld dat bestemd is voor de jeugdleden. Het 
bestuur gaat hiermee verder. 
 
Het voorstel voor de contributieverhoging wordt aangenomen.  
Het bestuur is van plan donateurs te gaan werven. Erik-Jan vraagt of de Rabobank hiervoor 
benaderd zal worden. "Nee", zegt de penningmeester, "de SN – jij dus…" 
 
De penningmeester komt nog even terug op de overzichten van de speltakkassen. Dat is er nog 
niet omdat hij er nog niet mee bezig is geweest, hij wil eigenlijk aan het einde van het speltakjaar 
met de speltak terugkijken en zo nodig de overzichten nog ter inzage geven bij de jaarvergadering 
(dus ruim een half jaar later). 

 
Ingelast agendapunt: 

Daniël staat op en richt het woord tot Erik-Jan. Hij overhandigt hem namens de leiding een doos 
met eieren en een pak brooddeeg. Daarna zegt Jan hem dank voor zijn activiteiten als bestuurslid 
voor het beheer en onderhoud van de gebouwen en biedt hem namens de groepsraad en het 
bestuur het materiaal aan om de zojuist ontvangen ingrediënten op een vuurtje te bereiden. Erik-
Jan stelt voor er nog 60 bij te kopen voor de welpen. 

 
5. Benoeming kascommissie 

De penningmeester stelt voor de kascommissie voortaan uit drie leden te laten bestaan, het zal 
dan wat eenvoudiger zijn een datum te vinden waarop tenminste twee leden van de kascommissie 
de boeken van de penningmeester controleren en wanneer leden van de kascommissie om 
beurten aftreden c.q. benoemd worden is de continuïteit ook beter gewaarborgd. De vergadering 
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stemt hiermee in en benoemt Daniël Snijder, Tijmen Pranger en Maarten van Roest tot leden van 
de kascommissie. 

 
6. Verhuur 

Patricia kon vandaag niet aanwezig zijn maar heeft Fransje gevraagd te vertellen dat het goed 
loopt. Wel blijft er het verzoek om snel te reageren op e-mailberichten van Kathy omdat het anders 
ergernis geeft en "klanten" kan kosten. 

 
7. Gebouwen/onderhoud 

Jan van Roest vertelt kort iets over het onderhoud van de gebouwen. De rowanhut heeft een 
nieuwe keuken en wat meer vloeroppervlak gekregen, het hutje moet dringend worden opgeknapt. 
De kozijnen van de Beukelaar zijn slecht, een deel is al vervangen. Te zijner tijd zal de wasgroep 
daar ook worden aangepakt. Het sanitair van Trappershof zal waarschijnlijk komend jaar worden 
opgeknapt. Peter merkt op dat dan eerst besloten moet worden wat we eigenlijk willen met 
Trappershof. Maarten vraagt wanneer daar een besluit over wordt genomen. Dit moet gebeuren in 
samenspraak met bestuur en groepsraad, een besluit kan worden genomen in de gecombineerde 
groepsraad en bestuursvergadering in het voorjaar van 2012 en/of worden besproken bij de 
groepsraad in november, waar het bestuur dan bij kan worden uitgenodigd. 
Er was een commissie die zich hierover zou buigen, deze commissie blijkt ter ziele te zijn. Er wordt 
een nieuwe werkgroep geformeerd die bestaat uit Margreet, Jan, Thijs, Lex, Robert en Selma. 
Arend wijst er op dat het van belang is ook de kant van de verhuur te belichten en adviseert dat er 
ook iemand uit de verhuurploeg plaatsneemt in deze werkgroep. Besloten wordt Patricia hiervoor 
te vragen. 

 
8. Stand van zaken in de speltakken 

Het bespreken van de stand van zaken in de speltakken kan kort omdat alle speltakken 
vertegenwoordigd zijn bij de aanwezigen van deze jaarvergadering. Het loopt goed, alleen de 
leidingsituatie bij de padvindsters is nog altijd zorgelijk. Het nieuwe systeem van aspirant-leiding 
werd goed ontvangen en heeft negen nieuwe leiding opgeleverd. Volgend jaar zullen er minder 
aspirant-leiding zijn. 

 
9. Rondvraag 

• Angelique heeft voor Jan een uitdaging voor volgend jaar: alle leiding bij naam kennen. Ze 
looft hiervoor een taart uit, Jan wil de uitdaging echter niet aangaan. 

• Arend benadrukt dat het schoonhouden van de bospaden heel goed uitpakt bij de boswachter 
als je daar eens wat van wilt. 

• Verder vindt Arend dat de banken en tafels gelakt moeten worden, je hebt dan verzorgd 
materiaal voor de leden en de huurders. 

• Paul vraagt of iedereen de vluchtdeuren na de opkomsten niet alleen wil sluiten, maar ze ook 
op slot wil doen. 

• Fred vraagt of post voor de gebouwen aan het bestuur (liefst de secretaris of penningmeester) 
kan worden overhandigd. 

• Fransje vraagt aandacht voor de pannenkoekengeldactie van de RSA, as. zaterdag 21 mei. 

• Fransje vraagt of iedereen de presentielijst wil ondertekenen. 

• Jan vraagt aandacht voor het huwelijk van de eeuw, dat op 7 juli voltrokken zal worden tussen 
Angelique en Bart… 

 
10. Sluiting 

…en vervolgens sluit hij om 14.45 uur de vergadering. 


