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Conceptversie! Dit verslag dient tijdens de jaarvergadering van 2015 goed te worden gekeurd. 

 
Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, 

gehouden op zaterdag 22 maart 2014 in De Trappershorst te Oosterbeek 
 

De presentie- en afmeldingslijst zijn te vinden als respectievelijk bijlage 1 en 2, direct onder dit ver-
slag. 
 
1.  Opening en vaststellen van de agenda 
 

De voorzitter opent deze jaarvergadering om 13:06 uur een heet iedereen van harte welkom. Hij stelt het 
bestuur nog even kort voor, waaronder ook de kandidaten voor penningmeester en verhuurster.  
 
De voorzitter vraagt de aanwezigen om de presentielijst te tekenen. 
 
De agenda zoals verstuurd wordt gebruikt. In het verslag is de volgorde van bespreking aangehouden.  

 
2.  Verslag jaarvergadering 20 april 2013 

Het verslag van de jaarvergadering van 2013 wordt goedgekeurd. Dank aan de notulist voor het verslag.  
 
Na aanleiding van punt 8 vraagt Erik-Jan na het gesprek met Bernulphusgroep. Dit gesprek is nog niet 
geweest. Er zijn wel goede contacten.  

 
3.  Financieel verslag 2013 en verslag van de kascommissie  

De voorzitter geeft een toelichting op het financieel verslag van 2013. Hij deelt mede dat we keurig bin-
nen de begroting zijn gebleven, dit ondanks grote investeringen is verbouwingen. We hebben weer veel 
geld binnengehaald met het verhuur. Dank aan de verhuurster, maar ook aan de speltakken die zich ui-
termate flexibel opstellen richting het verhuur.  
 
De kascommissie geeft aan dat de financiën er keurig uit zien en geven hun akkoord. Het bestuur wordt 
gedechargeerd. 
 
Dank aan Fred voor het afhandelen van de boekhouding tijdens het ontbreken van een nieuwe pen-
ningmeester.  
 
De voorzitter geeft aan dat de speltakkassen op dit moment niet beschikbaar zijn. We zijn druk bezig met 
een uniforme notitie van de kasgelden, zodat een goed overzicht gemaakt kan worden. Omdat er van 
penningmeester gewisseld is heeft het bestuur besloten om de kassen nog niet openbaar te bespreken. 
De speltakkassen zijn we gecontroleerd door de voorzitter en kandidaat-penningmeester.  
 
Het financiële verslag van 2013 is op te vragen bij het secretariaat.  
 

4.  Bestuursmutaties 

De eerste termijn van Peter Bodewes verloopt deze jaarvergadering. Peter heeft besloten zich niet her-
kiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn binnen het bestuur. Hij geeft aan dat hij het de afgelopen tijd 
erg leuk heeft gevonden. Hij kan echter zijn privéactiviteiten niet meer combineren met het voorzitter-
schap. Hij geeft aan dat hij als crisisvoorzitter binnen is gekomen, maar dat daar nu niet meer sprake van 
is. Hij vindt dat het bestuur wat er nu zit een goed bestuur is wat een duidelijke koers vaart. Hij hoop dat 
de nieuwe voorzitter verder wilt gaan met dit bestuur en met de koers die nu gevaren wordt. Er wordt ge-
keken naar een opvolger. Heeft u ideeën? Dan horen wij dat graag! 
De jaarvergadering bedankt hem voor zijn inzet. Vanuit het bestuur ontvangt hij een presentje.  
 
Saskia Vernimmen is vorige jaarvergadering benoemt tot bestuurslid met de functie verhuurster. Zij heeft 
de eerste periode haar taken uitgevoerd, maar daarna helaas niet meer betrokken geweest bij de vere-
nig. De jaarvergadering besluit om haar uit haar taken te ontheffen.    
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De jaarvergadering benoemt Marylou Aaldering als bestuurslid met de functie verhuurster. De jaarverga-
dering benoemt Karin de Beijer als penningmeester van de vereniging. Beide ontvangen hun bestuurstrui 
en nemen de positie van hun voorganger over.  
 
Fred draagt symbolisch de portemonnee van de vereniging over aan Karin. Hij vertelt de vergadering dat 
de financiën in goede handen zijn.  
 
Robert Aartsen vraagt naar de nieuwe voorzitter. Peter B geeft aan dat hij voorlopig doorgaat totdat er 
een nieuwe voorzitter is gevonden. Hij zal de vergadering ook verder voorzitten.  
 

5.  Voorstel contributie seizoen 2014-2015 

Het bestuur stelt voor de contributie dit jaar te verhogen met € 2,50,-  
De totale contributie komt dan op € 92,50 per lid. Hiervan gaat € 37,50 naar de speltakkas, de rest wordt 
gebruikt voor groeps-, regionale en landelijkekosten. De jaarvergadering gaat akkoord met deze verho-
gen.  

 
6.  Begroting 2014 

 

Karin, de kersverse penningmeester, licht de begroting toe. Zij geeft aan dat we wat extra inkomsten 
hebben gehad, deze zijn verwerkt in de begroting. Er zijn al wat grote uitgaven gedaan rondom onder-
houd gebouwen en onderhoud materiaal voor de Engelandkampen. Er komen extra voorzieningen voor 
onderhoud van de gebouwen. Met name voor het dak en riolering bij de Beuk.  
 
Arend Zweers vraagt naar de verwachting van de verhuuropbrengsten. Karin geeft aan dat we tussen de 
inkomsten van 2012 en 2013 zitten. We schalen dit voorzichtig in. Marylou geeft aan dat de boekingen 
goed gaan. Peter licht de verhuurprijzen en –diensten toe. Deze zijn te vinden op de website.  
 
De begroting wordt goedgekeurd.  

       
7.  Benoeming kascommissie 

 

Maarten van Roest is aftredend als kascommissie. Aan Fransje van Slooten en Erik-Jan Kollen wordt 
gevraagd om ook dit jaar de controle uit te voeren. Zij zullen komend jaar weer in de kascommissie zit-
ten. Tijmen Pranger wordt het derde lid van de commissie en ontvangt applaus.     

 
8.  Stand van zaken in de speltakken 

Margo Meeuwissen, de groepsbegeleider, vertelt kort over de situatie binnen de speltakken. De speltak-
ken zijn goed gevuld, enkele hebben zelfs een wachtlijst. De aanwas vanuit de RSA is goed. Steeds 
meer RSA-jeugdleden worden leiding. Daar zijn we erg blij mee. Margo geeft aan dat Fedor Cuppen, de 
tweede groepsbegeleider, tijdelijk niet actief is wegens privéomstandigheden.  
 
Paul Nuijten vraagt naar de speltakken met wachtlijst. Margo geeft aan dat het gaat om de Wolvenhorde 
en Bevers.  
 

9.  Stand zaken rondom Scouting Academy 

 

Patricia Streng, de nieuwe praktijkbegeleider, vertelt over de deskundigheidsbevordering van leiding. Ze 
geeft aan dat Henri Nuijten gestopt is en dat zij het stokje heeft overgenomen. Er wordt veel gedaan aan 
deskundigheidsbevordering. Zo volgen leiding trainingen binnen en buiten de groep. Ze geeft aan dat ze 
veel enthousiasme ziet bij de leiding. Dat is erg mooi om te zien. Margot Teunissen, de tweede praktijk-
begeleider, volgt zelf een training om gekwalificeerd te worden.   

 
10. Benoeming Ereleden 

 

De voorzitter geeft aan dat het benoemen van Ereleden erg belangrijk is. Het benoemen van een erelid 
komt niet vaak voor, maar is toch erg belangrijk. Voor vandaag staan er twee benoemingen op de agen-
da.  
 
Het bestuur heeft aan Ben Bruinenberg gevraagd om de benoeming van een Erelid voor te dragen. Ben 
vraagt de jaarvergadering om Paul Nuijten te benoemen tot Erelid. Ben schets de scoutingloopbaan van 
Paul. Van Welpenleiding tot klusser, Paul heeft veel gedaan voor de vereniging. Paul wordt, met groot 
applaus, officieel benoemd tot Erelid. Hij ontvangt naast een presentje een mooie oorkonde! Gefelici-
teerd Paul! Paul geeft aan veel plezier te hebben gehad in alles wat hij gedaan heeft  
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Ben Bruinenberg vraagt tevens aan de jaarvergadering om Peter Krechting te benoemen tot Erelid. Hij 
begint met de vraag of de groep weet wie om wie het gaat: ‘’Ik ken hem al vanaf m’n 12

e
.’’ De groep 

geeft gelijk aan dat het om Peter gaat. Ben schets ook Peters loopbaan binnen de OPV(-Schoonoord). 
Van een zomerkamp voor de verkennersleiding tot een zeer actief lid van deze vereniging en de regio. 
Peter is een zeer gewaardeerd lid van de vereniging. Peter wordt, met groot applaus, officieel benoemd 
tot Erelid. Hij ontvangt naast een presentje een mooie oorkonde! Gefeliciteerd Peter! Peter bedankt de 
aanwezigen.  
 
Jeanne ontvangt een mooie bos bloemen namens de vereniging voor al haar inzet.  

 
11. Rondvraag / WVTTK 

 Fransje maakt een opmerking over de klusdag. Zij geeft aan graag te willen helpen aan de klusdag, 
maar een hele dag vrij maken is heftig en lastig. Wellicht is het een oplossing om meerdere korte 
klusdag te houden. We nemen dit zeker mee.  

 Arend vraagt het bestuur om te kijken naar contacten met bedrijven voor sponsoring van materialen. 
De voorzitter geeft aan dat dit zeker gebeurt.  

 Bert geeft aan dat de oliebollen niet te eten waren. De rest deelt deze mening.  

 Marlene vraagt aan de speltakken om weer foto’s te mailen voor de site. De voorzitter spreekt zijn 
complimenten uit voor de website.  

 Margo geeft aan dat Remco vanuit de regio een waarderingsteken heeft ontvangen. Hij ontvangt 
applaus.  

 Rijk bedankt alle betrokkenen voor de verbouwing van Hof. We hebben er wat moois neergezet! 

 Marylou bedankt de leiding voor de goede samenwerking m.b.t. verhuur. Marylou vraag even een 
korte namenronde zodat zij een beeld heeft bij de namen.  

 Peter vraagt nogmaals of iedereen de presentielijst heeft getekend. Zo niet, dan graag nog even 
doen!  

 
12. Sluiting 

 

De voorzitter sluit deze vergadering om 14:03 uur.  
 
Dank aan de aanwezigen! 

 
 
 

 
 
 

Remco Ulrich,secretaris 
Eiberstraat 19, 6883 EC, Velp 

06-42206992 
remco@opv-schoonoord.nl 

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

  

http://www.opv-schoonoord.nl/
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Bijlage 1. 
 
Presentielijst algemene ledenvergadering zaterdag 22 maart, 13.00 uur Trappershorst  
  

NAAM OUDER VAN . . . SPELTAK / FUNCTIE 

Erik-Jan Kollen Joris en Carlijn Verkenners / RSA 

Fransje van Slooten Annebeth en Thysa Havelihorde 

Netty Zweers   

Arend Zweers  Erelid 

Paul Nuijten  Erelid 

Margreet van den Born  Padvindsters / Stes 

Tijmen Pranger  Verkenners 

Ingeborg Baars  Verkenners 

Lex Aalbers  Verkenners 

Maarten de Jong  Verkenners 

Ward Dijkman  Wolvenhorde 

Seya Benschop  RSA 

Ricardo Reuselaars  RSA 

Yorick Post  RSA 

Douwe Heuvel  Havelihorde 

Emma Verlinden  Padvindsters 

Evelyne Bodewes  Wolvenhorde 

Marleen van Zalm  Padvindsters 

Paul Janssen Isolde Havelihorde 

Robert Aartsen Tess Havelihorde 

Rene van Dijk  Wolvenhorde 

Arno Huibers  Wolvenhorde 

Fred Huibers   

Ben Bruinenberg  Erelid 

Bert van den Born  Verhuur/onderhoud 

Erwin Jansen  Verkenners 

Robert Klomp   

Mark de Bruijn  Verkenners 

Jules Pennings  Verkenners 

Jeanne Nuijten   
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Vervolg presentielijst algemene ledenvergadering 2014 
 

NAAM OUDER VAN . . . SPELTAK / FUNCTIE 

Marlene Minderhoud  Ondersteuning 

Ruurd Heuvel  Wolvenhorde 

Eva Geerlings  Padvindsters 

Patricia Streng  Praktijkbegeleider 

Martin Bongers  Wolvenhorde 

Marylou Aaldering  Bestuur 

Rijk Wandel  Bestuur 

Karin de Beijer  Bestuur 

Peter Bodewes  Bestuur 

Peter Krechting  Bestuur 

Margo Meeuwissen  Bestuur 

Remco Ulrich  Bestuur  
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Bijlage 2.  
 
Afmeldingslijst algemene ledenvergadering zaterdag 22 maart, 13.00 uur Trappershorst 
   

NAAM OUDER VAN . . . SPELTAK / FUNCTIE 

Harco Vos Nore  

Diederik Pomstra Rein Wolvenhorde 

Familie Heuver Valentijn Wolvenhorde 

Familie Kooijmakers Ella Bevers 

Familie Rutjes Tiemen Bevers 

Familie Zweers Sil Wolvenhorde 

Familie Koenders Ferdinand / Tristan Verkenners / RSA 

Familie Schoenmaker Tycho en Yarmo Wolvenhorde 

Magot Teunissen  Praktijkbegeleider 

Bart de Wild  Ondersteuning 

Jet Brokke Rutger Verkenners 

 
 

 


