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Velp, april 2013 

 
Aan alle leden van Scouting OPV-Schoonoord, 
 
Namens het bestuur nodig ik hierbij alle leden (dat wil zeggen de ouders/verzorgers van de jeugdleden, alle 
leiding, de Stam, de STES, de AOT-Stam, alsmede de leden van de klus- en de verhuurploeg en de 
ereleden) van harte uit voor het bijwonen van de  
 
 

jaarlijkse algemene ledenvergadering 

op zaterdag 20 april 2013, van 13.00 tot 14.00 uur, in De Trappershorst 
 
 

AGENDA 

1. Opening en vaststellen van de agenda 
 
2. Verslag jaarvergadering 21 april 2012 

Het verslag is te vinden op de website van de OPV-Schoonoord (www.opv-schoonoord.nl) bij 
"verslagen", het kan ook worden opgevraagd bij de secretaris. 

 
3. Financieel verslag 2012, verslag van de kascommissie en begroting 2013 

Het financieel jaaroverzicht van 2012 is via de website (www.opv-schoonoord.nl, bij ‘’verslagen’’) op te 
vragen bij de penningmeester of de secretaris. Het uitgebreide financieel jaarverslag ligt ter inzage bij de 
penningmeester. Fred Huibers (penningmeester) zal ter vergadering een toelichting geven. De leden van 
de kascommissie (Maarten van Roest, Daniël Snijder en Fransje van Slooten) zullen verslag uitbrengen 
van hun bevindingen. Fred Huibers zal daarna de begroting van 2013 toelichten.  
 

4. Bestuursmutaties 

De tweede termijn van Patricia Streng verloopt deze jaarvergadering. Patricia heeft aangegeven zich niet 
herkiesbaar te stellen als bestuurslid.  
 
Fred Huibers is onze huidige penningmeester. Zijn eerste termijn loopt deze vergadering af. Fred stelt 
zich niet herkiesbaar voor zijn functie. Top op heden is er geen kandidaat gevonden voor deze functie. 
Kent u een kandidaat? Mail met het bestuur!  
 
Remco Ulrich is sinds april 2012 interim-secretaris van het bestuur. Het bestuur stelt voor hem te 
benoemen tot secretaris.  
 
Het bestuur stelt voor om Saskia Vernimmen te benoemen tot bestuurslid met als functie verhuurster.  
 
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen voorafgaand aan de vergadering door tien of meer leden 
schriftelijk worden voorgedragen bij het bestuur. 

 
5. Voorstel contributie seizoen 2013-2014 

Het bestuur stelt voor de contributie dit jaar te verhogen met € 5,-  
De totale contributie komt dan op € 90,- per lid. Hiervan gaat € 35,- naar de speltakkas, de rest wordt 
gebruikt voor groeps-, regionale en landelijkekosten.  
 
Het bestuur stelt tevens voor de korting van € 2,50 voor het tweede en volgende kind te laten vervallen.  

 
6. Benoeming kascommissie 
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7.Stand van zaken in de speltakken 

Margo Meeuwissen en/of  Fedor Cuppen zal/zullen als groepsbegeleider(s)kort verslag uitbrengen van 
de stand van zaken in de speltakken. 

 
8. Rondvraag 
 
9. Sluiting 
 
Graag tot ziens op 20 april. 

 

 

 

 
 
 

Remco Ulrich interim-secretaris 
Eiberstraat 19, 6883 EC, Velp 

06-42206992 
remco@opv-schoonoord.nl 

bestuur@opv-schoonoord.nl 
www.opv-schoonoord.nl 


