Conceptversie! Dit verslag dient tijdens de jaarvergadering van 2014 goed te worden gekeurd.
Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering,
gehouden op zaterdag 20 april 2013 in De Trappershorst te Oosterbeek.
De presentie- en afmeldingslijst zijn te vinden als respectievelijk bijlage 1 en 2, direct onder dit verslag.
1. Opening en vaststellen van de agenda
De voorzitter opent deze jaarvergadering om 13.03 uur en heet iedereen van harte welkom. De voorzitter
heet in het bijzonder de ouders welkom, dit jaar welgeteld drie daarna stelt de voorzitter het bestuur kort
voor aan de aanwezigen.
De agenda zoals verstuurd wordt iets gewijzigd. De begroting wordt als punt 4B besproken, na de bestuursmutaties.
De voorzitter vraagt aan de aanwezigen om de presentielijst te tekenen.
2. Verslag jaarvergadering 21 april 2012
Het verslag van de jaarvergadering van 2012 wordt goedgekeurd.
Na aanleiding van punt 8 van het verslag vraagt Erik-Jan of de kosten voor de watermeter vergoed zijn
door het waterbedrijf. Rijk geeft aan dat de kosten daarvan volledig vergoed zijn door het waterbedrif. Dit
ging echter niet makkelijk en heeft Rijk nog aardig wat tijd gekost.
3. Financieel verslag 2012 en verslag van de kascommissie
De penningmeester geeft een korte toelichting op het finanicieel jaaroverzicht van 2012. Fred geeft aan
dat drie mensen de jaarrekening hebben opgevraagd. Daaruit zijn enkele vragen gekomen die door Fred
zijn beantwoord. Fred heeft verder van het derde lid van de kascommissie vragen gekregen omdat zij
niet aanwezig kon zijn bij de controle.
Opvallen zijn de giften te waarde van € 7.500,- , waarvoor dank aan de inspanning van Rijk.
Een grote uitgaven dit jaar was de verbouwing van het Hutje. We zijn als vereniging erg blij met alle
diensten die geleverd zijn door diverse mensen om de bouw van het Hutje zo goedkoop mogelijk te houden. Fred geeft aan dat een deel van deze kosten betaald zijn door de giften en door onze eigen voorzieningen die zijn getroffen.
Fred geeft aan dat de jaarlijkse kosten, op diverse terreinen, alleen maar stijgen. Hij somt op welke uitgaven er veranderd zijn. Fred meldt dat hij waarneemt dat er een dalende trent in de verhuuropbrengsten is. Daarnaast zal er vanuit de gemeente in 2014 geen subsidie meer worden verleend.
Al met al zijn we een financieel gezonde vereniging, maar, zoals Fred het mooi verwoord, groeien de
bomen niet tot aan de hemel.
Erik-Jan vraagt naar de diverse vorderingen die al twee jaar op de jaarrekening staan. Dit betreft de
Padvindsterskas met de problematiek van enkele jaren geleden.
Hans geeft aan dat er al eerder door de gemeente is geroepen dat de subsidie zal stoppen. Hij geeft aan
dat er wel andere mogelijkheden zijn bij de gemeente. Het bestuur is hiervan op de hoogte en gaat hier
zeker naar kijken.
Erik-Jan vraagt naar de voorziening van materiaal van € 2000,-. Fred geeft aan dat het een spaarpotje is
voor niet begrote aanschaf en onderhoud van materiaal gedurende het jaar. Als voorbeeld noemt hij de
kosten in het Engelandjaar, die zijn altijd hoger dan begroot.
Vervolgens neemt Daniël het woord namens de kascommissie. Daniël en Maarten hebben de rekening
en boekhouding bekeken, Fransje heeft schriftelijk vragen gesteld. Daniël vraagt de jaarvergadering het
bestuur te dechargeren. De jaarvergadering stemt hiermee in.
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Erik-Jan vraagt naar de ledenaantallen. Fred geeft aan dat deze iets teruglopen. Het gaat dan om de betalende (jeugd)leden. Het aantal kaderleden neemt, gelukkig, wel toe. Dit kost de vereniging wel geld: de
vereniging betaalt voor hen de contributie.
Hans geeft aan dat hij ook de stand van de speltakkassen wil horen. Fred geeft aan dat hij dit een terechte opmerking vindt. Fred meldt dat drie speltakken hun verantwoording hebben ingeleverd. Dit wordt
door het bestuur als jammer ervaren. Fred benadrukt dat met de invoering van het verenigingsbetaalpakket er meer inzicht is in de digitale mutaties van de kassen. Hans blijft benadrukken dat we ook de
speltakkassen inzichtelijk moeten maken. Peter Krechting geeft aan dat dit in de volgende groepsraad
wordt besproken en dat er sancties komen te staan op het niet inleveren van de kassen. Die kassen
kunnen dan weer gepresenteerd worden tijden de jaarvergadering. De voorzitter benadrukt dat dit erg
belangrijk is.
Arend vraagt naar de verminderende huurinkomsten. Hij wil graag weten of dit blijvend is. Fred geeft
aan dat de grote huurder, van meerdere dagen, wegblijven. Het wordt allemaal wat ingedikt. Saskia geeft
aan dat scholen minder vaak op kamp gaan. De voorzitter geeft aan dat we druk bezig zijn met mogelijkheden rondom de huur en de kosten. We willen de huurkosten wat terugbrengen en de energiekosten
extra in rekening te brengen. Hiermee willen we uiteindelijk een positief resultaat behalen op de huurinkomsten en de energiederving.
4. Bestuursmutaties
De tweede termijn van Patricia Streng verloopt deze jaarvergadering. Patricia heeft aangegeven zich niet
herkiesbaar te stellen als bestuurslid. De voorzitter bedankt Patricia voor haar inzet voor de vereniging.
Hij geeft aan dat we dat erg jammer vinden, maar dat we haar zeker nog eens zullen benaderen voor
specifieke vragen! Zij ontvangt een mooi bloemstuk namens de vereniging.
De eerste termijn van Fred Huibers verloopt deze jaarvergadering. Fred heeft aangegeven zichzelf niet
herkiesbaar te stellen. De voorzitter richt het woord tot Fred en bedankt hem voor zijn inzet van de afgelopen jaren. Fred heeft de afgelopen jaren veel gedaan om de kasboeken weer mooi op orde te krijgen.
Daarvoor zijn we hem heel dankbaar. Ook hij onvangt een mooi bloemstuk namens de vereniging, betaald door onze voorziter omdat Fred liever geen bloemstuk uit de verenigingskas wilde hebben.
Fred vraagt aan de voorzitter of hij nog een woord mag richten aan de aanwezigen. Uiteraard mag dat.
Fred geeft aan dat hij met verschillende mensen contact heeft gehad, in verschillende lagen van de vereniging. Hij spreekt zijn waardering uit naar een ieder die actief is binnen onze vereniging. Fred geeft
aan dat hij zijn termijn als zeer leuk en zinvol heeft ervaren. Hij heeft veel kunnen doen voor de vereniging en dat geeft hem voldoening. Zijn motivatie voor zijn keuze is reeds gestuurd naar de kaderleden
van de vereniging. Fred geeft aan nog niet weg te zijn, hij draagt de OPV-Schoonoord een warm hart toe
en zal zeker betrokken blijven. Na het in onvangstnemen van de bloemen en een applaus levert Fred zijn
bestuurstrui in.
Het bestuur stelt voor om Saskia Vernimmen te benoemen tot bestuurslid met als functie verhuurster. De
voorzitter vertelt de aanwezigen dat Saskia sinds het begin van dit jaar meeloopt met het bestuur. Dat er
met haar gesproken is over de taken die zij zal gaan uitvoeren. De jaarvergadering gaat akkoord met de
benoeming van Saskia. Zij ontvangt uit de handen van de voorzitter een bestuurssticker voor op de trui.
Remco Ulrich is sinds april 2012 interim-secretaris van het bestuur. Het bestuur stelt voor hem te benoemen tot secretaris. Na een introductie van de voorzitter benoemt de jaarvergadering hem tot secretaris van de vereniging. Ook Remco ontvangt een bestuurssticker voor op zijn trui.
Hans wil, op persoonlijke titel als oud-gediende, Fred en Patricia graag bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren en wenst de nieuwe bestuursleden veel pleizer toe.
De voorzitter vraagt de aanwezige om uit te kijken naar een nieuwe penningmeester en te melden als ze
een idee hebben!
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4B. Begroting 2013
De voorzitter presenteert de nieuwe begroting. Hij legt uit dat we een negatieve begroting hebben met
een duidelijk te kort. We willen een realistische begroting presenteren. Dit betekent niet dat we het jaar
ook negatief afsluiten. We willen duidelijk maken dat we als vereniging moeten bezuinigen en goed letten
op de uitgaven en inkomsten.
Arend vraagt zich af of de uitgaven wel degelijk zo hoog zijn. In het verleden hadden we ook hoge uitgaven en is het ook goedgekomen. Hij vraagt zich af of we ons echt zorgen moeten maken. De voorzitter
geeft aan dat we ons geen zorgen moeten maken, maar wel alert moeten blijven op de centen.
Ben vraagt zich af of er nog gekeken wordt naar energieleveranciers. Shoppen loont moeite. Fred geeft
aan dat wij onder de zakelijke voorwaarden vallen en daar is er toch echt minder te halen!
Erik-Jan mist de voorziening voor extra materiaal aanschaf, zoals vorig jaar. Fred legt uit dat er een reservering staat van 1000 euro. Alles wat overblijft wordt natuurlijk ook gespaard. Erik-Jan vraagt of de
afschrijving van Horst (2600 euro) niet een jaar stop gezet kan worden. Fred geeft aan dat het een afspraak is en dat we dit moeten doen. Dit is het laatste jaar dat we dit moeten doen. Daarna kunnen we
die 2600 euro elders voor inzetten.
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.
De jaarvergadering gaat hiermee akkoord. De nieuwe contributie zal per september 2013 ingaan.
Het bestuur stelt tevens voor de korting van € 2,50 voor het tweede en volgende kind te laten vervallen.
Ook hiermee gaat de jaarvergadering akkoord.
6. Benoeming kascommissie
Daniël is aftredend als lid van de kascommissie. Fransje en Maarten zullen hun lidmaatschap voort zetten. Zij worden komend jaar versterkt door Erik-Jan.
7.Stand van zaken in de speltakken
Margo Meeuwissen geeft aan dat het binnen de speltakken goed loopt. De speltakken zijn goed gevuld
met kinderen en met leiding. Sinds enkele jaren hebben we een goed traject voor de overstap van de
RSA naar leiding. De RSA loopt na hun tweede jaar een stage bij alle speltakken. Daarna wordt in december in goed overlegd bepaald waar ze leiding worden.
Binnen de groepsraad en in samenspraak met het bestuur wordt onze vereniging onder de loep genomen. We zijn bezig met het kijken naar onze missie en visie en daaruit vloeiend de activiteiten die we
ondernemen. Een belangrijk onderdeel van ondersteuning van ons spel is de website. Hierop houden we
veel informatie bij voor ouders en andere belangstellenden. Margo geeft aan dat het bijhouden van de site veel tijd kosten en door serverproblemen de website, en data, een tijd niet beschikbaar was. Marlene
en Bart hebben veel werk gehad aan het aanpassen en opnieuwe vullen van de site. Zij worden door het
bestuur erg bedankt voor hun tijd en inzet. Ook zij ontvangen een mooi bloemstuk. Marlene geeft aan dat
ze graag input wil hebben van de speltakken, alleen dan kan de site gevuld worden.
8. Rondvraag








Lex vraagt of iedereen zo naar het Hutje wil komen voor een speciaal moment daar. Achteraf bleek
dat dit ging om de officiële doop van het Hutje met bekendmaking van de naam.
Evelyne vraagt naar benoeming van nieuwe leiding, of dat ook nu kan. Er wordt aangegeven dat dat
niet kan, omdat dit formeel een Groepsraad-aangelegenheid is.
Tjalling vraagt waar de ladingnet is van de blauwe aanhanger. Deze is tussen vorige week woensdag en vrijdag verdwenen. Er is inmiddels een nieuwe aangeschaft
Erik-Jan vraagt naar een lijst met leiding. Deze is te vinden op de site.
Erik-Jan vraagt naar de acties van de PB-ers. Kan dit op de agenda komen te staan? Margo geeft
aan dat de prakijkbegeleiders nauw samenwerken met de groepsbegeleiders. De praktijkbegeleiders zijn druk bezig met de deskundigheidsbevordering van leiding. Dit gebeurt via regionale trainingen maar ook via interne trainingen en ontwikkelgesprekken. Voor volgend jaar staat dit zeker op
de agenda.
Erik-Jan vraagt of er met de Bernulphus wordt gesproken over de ledenaantallen van de Scoutinggroepen in Oosterbeek. Wij kampen met een terugloop en zij ook. Moeten we daar iets mee doen?
Het bestuur gaat in gesprek met de Bernulphus voor een kopje koffie en het praten over de koetjes
en kalfjes. We zijn, nog niet, van plan te fuseren o.i.d.
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Rijk geeft aan dat we ook om de gebouwen de boel schoon moeten houden. De gemeente wordt
niet vrolijk van rotzooi rondom de gebouwen en vernielingen van bomen en natuur. Houdt hier rekening mee!

9. Sluiting
De voorzitter sluit deze vergadering om 14:08 uur.

Remco Ulrich, secretaris
Eiberstraat 19
6883 EC, VELP GLD
06-42206992
remco@opv-schoonoord.nl
bestuur@opv-schoonoord.nl
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Bijlage 1.
Presentielijst algemene ledenvergadering zaterdag 20 april 2013, 13.00 uur Trappershorst
NAAM

OUDER VAN . . .

SPELTAK

Saskia Vernimmen

Tessa en Kiki

Havelihorde / Bevers

Ingeborg Baars

Verkenners

Thal Stubbe

Verkenners

Erwin Jansen

Verkenners

Carl Boelens

Wolvenhorde

Martin Bongers

Wolvenhorde

Arno Huibers

Wolvenhorde

Evelyne Bodewes

Wolvenhorde

Daniël Snijder

RSA

Selma Maussart

Bevers

Margreet v/d Born

Padvindsters

Emma Verlinden

Padvindsters

Marleen van Zalm

Padvindsters

Yorick Post

RSA

Mitchell v/d Vooren

Wolvenhorde

Robert Klomp

SN

Seya Benschop

RSA

René van Dijk

Wolvenhorde

Marlene Minderhoud

Ondersteuning

Hans van der Schoot

Oubaas

Ben Bruinenberg

Ere-lid

Arend Zweers

Ere-lid

Theo Uffink

Ondersteuning

Erik-Jan Kollen

Carlijn en Joris

Padvindsters en Wolvenhorde

Henri Nuijten

Praktijkbegeleider

Paul van Ede

Ondersteuning

Lex Aalbers

Verkenners

Maarten de Jong

Verkenners

Fransje van Slooten
Tijmen Pranger

Annebeth en Thysa

Havelihorde / Bevers
Verkenners
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Vervolg presentielijst algemene ledenvergadering 2013
NAAM

OUDER VAN . . .

SPELTAK

Peter Krechting

Bestuur

Fedor Cuppen

Bestuur

Rijk Wandel

Bestuur

Fred Huibers

Bestuur

Peter Bodews

Bestuur

Margo Meeuwissen

Bestuur

Patricia Streng

Bestuur

Remco Ulrich

Bestuur
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Bijlage 2.
Afmeldingslijst algemene ledenvergadering zaterdag 20 april 2013, 13.00 uur Trappershorst
NAAM

OUDER VAN . . .

SPELTAK

Catherine Kuivenhoven

Willemijn

?

Hans Straus

Jonathan

Verkenners

Jan Rutjes

Camiel

Wolvenhorde

Paul Brinker

Anouk

?

Jeroen en Yes

David en Maaike

?

Fons Sanders

Bram

Wolvenhorde

Familie Koenders

?

?

Esther Minkman

Floris

Verkenners

Paricia Ahlers

Silvan

Verkenners

Rene Landman

Martijn

RSA

Bart de Wild

Verkenners

Jules Pennings

Verkenners

Remco en Marieke

Hessel

Verkenners

Familie Dijkhuizen

Quinten en Xander

Wolvenhorde

Martijn

Stes

Carlin Boudewijn

Robert

Verkenners

Rinus Hagen

?

?

Marja Boere

Anne

Familie van Duren

Jaro en Jaylin

Wolvenhorde en Bevers

Saskia en Daan

Ella

Bevers

Kitrty Hendriks

Ondersteuning

Floris Hendriks
Margot Teunissen
Nieske Fegel

Praktijkbegeleider
Mels en Lene

Paul Nuijten

Ondersteuning

Marieke

Janna

Bevers

Karin Deckers

Joost

Verkenners
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