
 

Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, gehouden 

op zaterdag 21 april 2012 in De Trappershorst 
 

Aanwezig: Lex Aalbers, Robert Aartsen, Ingeborg Baars, Seya Benschop, Evelyn Bodewes, 
Peter Bodewes (voorzitter), Bert van den Born, Margreet van den Born, Rens Bourgonjen, Mark de 
Bruijn, Fedor Cuppen, René van Dijk, Nel van Ede, Paul van Ede, Michelle Hermsen, Douwe Heuvel, 
Ruurd Heuvel, Tjalling Heuvel, Arno Huibers, Fred Huibers, Martijn Huibers, Erwin Jansen, Maarten 
de Jong, Alexander Jongerius, Frans Keijzer, Erik-Jan Kollen, Peter Krechting, Yvette Maussart, 
Margo Meeuwissen, Henri Nuijten, Paul Nuijten, Maarten van Roest, Ignace Schoot, 
Fransje van Slooten (verslag), Daniël Snijder, Patricia Streng, Thal Stubbe, Remco Ulrich, Emma 
Verlinden, Rijk Wandel, Lisa Visser, Anelique de Wild,  Bart de Wild, Marleen van Zalm, Arend Zweers 
 
Afwezig met kennisgeving: Ouders van Paul Boon, Alida en Jeroen Koenders, Marlene Minderhoud, 
Tijmen Pranger, Hans van der Schoot, Theo Uffink 

 
 

AGENDA 

1. Opening en vaststellen van de agenda 

Om 13.09 uur opent de voorzitter de vergadering. De voorzitter stelt tevreden vast dat de opkomst 
groot is en hij stelt de bestuursleden nog even aan een ieder voor, met in het bijzonder een welkom 
voor de kersverse groepsbegeleider, Fedor Cuppen, die zojuist in de groepsraad hier voorafgaand 
benoemd is. Aan de agenda wordt na punt 7. het punt "Trappershof" toegevoegd, en in de agenda 
worden punt 3 en 4 omgedraaid. Het verslag houdt de volgorde van bespreking van de 
agendapunten aan. 

 
2. Verslag jaarvergadering 14 mei 2011 

In de agenda staat een tikfout, het gaat om het verslag van de jaarvergadering van 14 mei 2011. 
Het verslag wordt met enkele kleine wijzigingen vastgesteld. 
Naar aanleiding van het verslag stelt Peter vast dat het hem niet zal lukken om dit jaar net zo snel 
te vergaderen als vorig jaar, want volgens het verslag begon de vergadering om 14.35 uur en werd 
de vergadering om 14.45 uur afgesloten. 
 

4. Financieel verslag 2011, begroting 2012 en verslag van de kascommissie 

De penningmeester geeft een korte toelichting op het financieel jaaroverzicht van 2011. Opvallend 
is een teruggave van Nuon van bijna € 10.000,= in verband met te hoge rekeningen. Peter 
complimenteert Fred met zijn inspanningen om dit te regelen.  
 
De leden van de kascommissie (Tijmen Pranger, Maarten van Roest en Daniël Snijder – deze 
laatste was echter verhinderd) hebben de boeken bekeken en adviseren de vergadering de 
jaarrekening goed te keuren, en benoemen nog uitdrukkelijk de accuratesse waarmee de 
penningmeester zijn werkzaamheden verricht. De vergadering neemt het advies van de 
kascommissie over en de jaarrekening wordt goedgekeurd.  
 
De begroting voor 2012 is ongeveer gelijk aan die van 2011, met uitzondering van de contributies 
omdat de afdracht aan Scouting Nederland verhoogd is. De begroting wordt ongewijzigd 
vastgesteld.  

 

3. Bestuursmutaties 

Rijk Wandel wordt met algemene stemmen benoemd als bestuurslid voor het onderhoud en beheer 
van de gebouwen. Hij was in juli 2011 al begonnen met zich inwerken. Het bestuur is blij met deze 
aanwinst: een oud-OPV-er die ook nu weer flink de handen uit de mouwen steekt en Rijk krijgt een 
bestuurstrui aangeboden.  



Fransje van Slooten treedt af na het verstrijken van de termijn van drie jaar waarvoor een 
bestuurslid benoemd wordt. Zij stelt zich niet beschikbaar voor een tweede termijn. Peter richt een 
woordje van dank aan Fransje, die met cadeautjes overladen wordt en Fransje bedankt de groep 
met een korte terugblik op de afgelopen jaren en de constatering dat de inzet van alle leden 
opvallend groot is. 
Remco Ulrich zal de komende maanden onderzoeken of hij haar wil opvolgen als secretaris van 
het bestuur en wordt in die hoedanigheid benoemd.  
Peter Bodewes wordt benoemd tot voorzitter. Hij was sinds augustus 2011 al interim-voorzitter van 
het bestuur. Hij citeert uit een e-mail, kort na zijn aantreden, aan het bestuur, waarin hij benadrukt 
dat het bestuur het samen doet, Peter is geen leider en ook geen volger, maar hij wil graag gezien 
worden als vriend en wil samen als team bevorderen dat alle speltakken hun spel kunnen spelen. 
Vervolgens wordt Peter met algemene stemmen tot voorzitter benoemd, hij overwint ter plaatse zijn 
nog uit zijn jeugd daterende weerzin tegen scoutfits en trekt een bestuurstrui aan. 

 
5. Voorstel contributieverhoging 

Het bestuur stelt voor de contributie dit jaar niet te verhogen. Fred nodigt de groepsraad uit om na 
te denken over de hoogte van de speltakcontributie, dit staat op de agenda voor de groepsraad. De 
ledenvergadering stemt ermee in dat de contributie op dit moment inderdaad niet verhoogd wordt. 
Erik-Jan Kollen informeert naar het zoeken naar sponsoren en donoren, onder andere uit de SN. 
Penningmeester geeft aan dat hij daar nog mee bezig is en dat de SN zeker niet vergeten zal 
worden. 

 
6. Benoeming kascommissie 

Het is de beurt aan Tijmen om af te treden uit de kascommissie. Als lid van de nieuwe 
kascommissie worden benoemd c.q. herbenoemd Maarten van Roest, Daniël Snijder en Fransje 
van Slooten. 

 
7. Stand van zaken in de speltakken 

Margo Meeuwissen geeft een korte impressie: de speltakken hebben het afgelopen jaar goed 
gedraaid. Alleen bij de padvindsters waren er problemen met de leiding, er is nu een jong en 
enthousiast leidingteam dat tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof van Margreet zal 
worden bijgestaan door Patricia. 

 
8. Trappershof 

In de groepsraad en in bestuursvergaderingen wordt nagedacht over plannen voor het opknappen 
van de gebouwen. Vooral Trappershof en het materiaalhutje van de verkenners behoeven 
aandacht.  Het bestuur heeft besloten het materiaalhutje prioriteit te geven. Er is ruimte in de 
begroting. Deze week bleek echter dat de Trappershof in dusdanig slechte staat verkeert, dat een 
provisorische reparatie zodat de verhuur binnenkort niet in de knel komt, niet mogelijk is. Er is 
aanzienlijke vorstschade, de (warm)watervoorziening aan de stamkant is er nu niet. Het bleek niet 
mogelijk de huurders in een van onze andere gebouwen onder te brengen. Er zijn twee 
mogelijkheden: Trappershof uit de verhuur halen en de huuropbrengsten (dit jaar geschat op 
€ 2.100,=) mislopen, ofwel toch de natte groep aanpakken, maar dan zoveel mogelijk van de 
werkzaamheden zelf doen om de kosten beperkt te houden. Voor € 5.300,= euro is dit haalbaar, de 
Trappershof is dan naar verwachting de komende twaalf jaar bruikbaar met nog een bedrag van 
ongeveer € 1.000,= (in twaalf jaar) aan onderhoudskosten. Afbreken van de Trappershof zal hoge 
kosten met zich meebrengen. Het bestuur stelt voor de Trappershof te gaan opknappen, maar is 
zich ervan bewust dat het besluit daardoor eerder en zonder uitvoerig stil te staan bij de wensen 
van de groepsraad genomen wordt. Arend vraagt zich af of het mogelijk is om twaalf jaar vooruit te 
denken. Rijk legt uit dat het de bedoeling is een combiketel te monteren waarmee het gebouw 
blijvend kan worden verwarmd om nieuwe vorstschade voor te blijven. Dit brengt uiteraard 
energiekosten met zich mee, die zo laag mogelijk moeten worden gehouden. In de toekomst zal er 
veel aandacht worden besteed aan het enerzijds zo laag mogelijk houden van de stookkosten en 
het anderzijds voorkomen van vorstschade, niet alleen bij de Trappershof, maar ook in de andere 
gebouwen. Verder wordt er gezocht naar sponsoren die het laag houden van de kosten (voor OPV-
Schoonoord) verder mogelijk kunnen maken, en het waterleidingbedrijf is aansprakelijk gesteld 
voor (een deel van) de schade. 



Peter Krechting stelt dat het wel zo moet zijn, dat alle opties open moeten blijven om bij de 
komende groepsraad alsnog de wensen van de groepsraad te inventariseren en mee te nemen. Dit 
is zeker de bedoeling. 
Er zijn in de vergadering geen bezwaren tegen het door het bestuur genomen besluit. 

  
9. Rondvraag 

 Remco Ulrich vraagt aandacht voor de statiegeldflessenactie van de wolvenhorde. 

 Erik-Jan Kollen meldt dat de werkgroep hard bezig is met het herstellen van de poort. Het is 
de bedoeling dat de poort op zeer korte termijn weer opengesteld zal worden. 

 Fred wil iedereen bedanken voor de bijdrage die eenieder op zijn of haar eigen manier 
geleverd heeft aan het realiseren van de mooie jaarcijfers. 

 Peter Bodewes kondigt aan dat er op vrijdag 22 juni een vrijwilligers-BBQ zal worden 
gehouden. Het bestuur wil daarmee alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Uitnodiging 
volgt nog. 

 
10. Sluiting 

 Om 14.05 uur – binnen het uur! - sluit de voorzitter de vergadering. 


