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Velp, maart 2014 

 
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, het ondersteuningsteam 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 22 maart 2014, van 13.00 tot 14.00 uur, in De Trappershorst 
(afmelden kan via de secretaris) 

 
 

AGENDA 

1.  Opening en vaststellen van de agenda 
 
2.  Goedkeuren verslag jaarvergadering 20 april 2013 

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

 
3.  Financieel verslag 2013 en verslag van de kascommissie  

Het financieel jaaroverzicht van 2013 is via de website (www.opv-schoonoord.nl, bij ‘’onze groep’’ en dan 
‘’verslagen’’) op te vragen bij de penningmeester of de secretaris.. Peter Bodewes (voorzitter) zal ter 
vergadering een toelichting geven. De leden van de kascommissie (Maarten van Roest, Erik-Jan Kollen 
en Fransje van Slooten) zullen verslag uitbrengen van hun bevindingen. 
Peter zal verder uitleg geven over de speltakkassen.  
 

4.  Bestuursmutaties 

De eerste termijn van Peter Bodewes verloopt deze jaarvergadering. Peter stelt zich niet herkiesbaar als 
voorzitter van de vereniging, en ook niet al bestuurslid. Het bestuur is druk opzoek naar een opvolger. 
Bent u, of kent u iemand die interesse heeft dan horen wij dat graag!  
 
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. Het bestuur stelt de jaarvergadering voor om haar uit haar functie te ontheffen.    
 
Het bestuurt stelt voor om Marylou Aaldering te benoemen als bestuurslid met de functie verhuurster. 
 
Het bestuur stelt voor om Karin de Beijer te benoemen als penningmeester van de vereniging.  
 
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen voorafgaand aan de vergadering worden voorgedragen bij 
het bestuur. 

 
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.  

 
6.  Begroting 2014 
 

Het bestuur zal de begroting van 2014 toelichten. Deze is, net zoals het financieel verslag van 2013, op 
te vragen bij de penningmeester of secretaris. De begroting zal tevens ter vergadering ter inzage aanwe-
zig zijn.  

 
 
             Z.O.Z 
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7.  Benoeming kascommissie 

 

Maarten van Roest is aftredend als kascommissie. Aan Fransje van Slooten en Erik-Jan Kolleen wordt 
gevraagd om ook dit jaar de controle uit te voeren. Voor de kascommissie wordt tevens een nieuw lid 
gevraagd.              

 
8.  Stand van zaken in de speltakken 

Margo Meeuwissen zal als groepsbegeleider kort verslag uitbrengen van de stand van zaken in de spel-
takken. 
 

9.  Stand zaken rondom Scouting Academy 

 

De praktijkbegeleiders zullen kort verslag uitbrengen van de activiteiten en vorderingen binnen Scouting 
Academy  

 
10. Benoeming Ereleden 

 

Het bestuur zal ter vergadering een voorstel doen voor de benoeming van een erelid. Om de verrassing 
groot te houden maken we niet per agenda bekend om wie het gaat. Dit is uiteraard wel op te vragen bij 
het secretariaat.  

 
11. Rondvraag 
 
12. Sluiting 
 
Graag tot ziens op 22 maart. 

 

 
 
 
 

Remco Ulrich,secretaris 
Eiberstraat 19, 6883 EC, Velp 

06-42206992 
remco@opv-schoonoord.nl 

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

http://opv-schoonoord.nl/algemeen/groepsfotos/444-januari-juni/detail/14047-groep-1314-129

