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Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, 

Gehouden op zaterdag 21 maart 2015 in 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 13:05 uur en heet iedereen van harte welkom op deze re-
genachtige zaterdagmiddag. 
 
De voorzitter vraagt de aanwezigen om de presentielijst te tekenen. 
 
De agenda zoals verstuurd wordt gebruikt, Hans v.d. Schoot wil graag voor de rondvraag het woord.  
In het verslag is de volgorde van bespreking aangehouden.  

 
 
2.  Goedkeuren verslag jaarvergadering 22 maart 2014 

 Het verslag van de jaarvergadering van 2014 wordt goedgekeurd. Dank aan de notulist voor het verslag. 
 
3.  Financieel verslag 2014 en verslag van de kascommissie  

De penningmeester geeft een toelichting op het financieel verslag van 2014. Karin de Beijer laat het ver-
slag (balans en resultatenrekening) over 2014 rond gaan. Dit jaar is het verslag in een nieuwe vorm ge-
goten. Zichtbaar in het verslag zijn diverse reserveringen. Karin geeft aan dat het verhuur lager is uitge-
vallen dan begroot. Daartegenover staat een lagere uitgaven van de energiekosten. Karin geeft aan dat 
de aanwezigen de boekhouding in kunnen zien.  
 
Robert Klomp vraagt naar de obligatielening die ooit verstrekt zijn aan leden en externen. Deze zijn nog 
niet uitbetaald. Willen we dit doen dan moeten we kenbaar maken dat leden/externen hun obligatie kun-
nen terugvorderen. Dit zullen we voor komend jaar bekijken.  
 
De speltakkassen zijn gecontroleerd en Karin kan concluderen dat er netjes wordt omgegaan met het 
geld. De verslagen zijn bekeken en goedgekeurd door de penningmeester.  
 
Fransje van Slooten leest het verslag van de kascommissie voor. Ze vertelt dat ze gastvrij zijn ontvan-
gen. De kascommissie in tevreden over het penningmeesterschap. De financiën zijn op orde. De kas-
commissie geven hun akkoord en daarmee wordt de penningmeester gedechargeerd. Zij ontvangt ap-
plaus. 
 
Hans v.d. Schoot geeft aan dat het voor de volledigheid fijn is als de cijfers van het jaar worden afgezet 
tegen de begroting. Dat geeft een duidelijker beeld. Karin geeft aan dat zij dit aan de kascommissie heeft 
voorgelegd. We zullen dit meenemen voor volgend jaar.  
 
Het financiële verslag van 2014 en het verslag van de kascommissie zijn op te vragen bij het secretari-
aat.  
 

4.  Bestuursmutaties 

Voorafgaand aan de vergadering zijn er geen kandidaten schriftelijk aangedragen. De voorzitter vraagt 
aan de aanwezigen hoe er wordt gestemd. De aanwezigen geven aan dat we stemmen middels hand op 
steken.  
 
Sinds augustus 2014 vervult Paul Janssen op interim-basis  het voorzitterschap. De jaarvergadering be-
noemt unaniem Paul Janssen als voorzitter van onze vereniging.  
 
De jaarvergadering herbenoemt unaniem Remco Ulrich als secretaris van onze vereniging.  
 
 
Ook  Rijk Wandel, de gebouwbeheerder wordt unaniem herkozen door de jaarvergadering.  
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Marylou Aaldering heeft aangegeven te stoppen als verhuurder. Peter Krechting wordt door de jaarver-
gadering unaniem benoemd als haar opvolger.  
 
In november 2014 zijn er twee nieuwe groepsbegeleiders gekozen door de groepsraad. Zij hebben ook 
zitting in het bestuur. Tevens versterkt Lex Aalbers per januari 2015 het bestuur. Hij heeft zitting in het 
bestuur als vertegenwoordiger van de groepsraad. Erik-Jan Kollen, Margreet van der Sluijs en Lex Aal-
bers worden van harte welkom geheten.  

 
5.  Voorstel contributie seizoen 2015-2016 

Het bestuur stelt voor de contributie dit jaar te verhogen met € 2,50,-  Deze verhoging komt ten goede 
van de speltakkas.  
De totale contributie komt dan op € 95,00 per lid. Hiervan gaat € 40,00 naar de speltakkas, de rest wordt 
gebruikt voor groeps-, regionale en landelijke kosten. Fransje van Slooten vraagt waarom hier voor ge-
kozen is. Karin geeft dat dit te maken heeft met een oude afspraak.  
 
De jaarvergadering gaat unaniem akkoord met deze verhoging.  

 
6.  Begroting 2015 
 

De begroting wordt ter vergadering uitgedeeld. Karin licht deze kort toe. Zij geeft aan dat er reserverin-
gen zijn opgenomen voor onderhoud van de gebouwen. Zij geeft ook aan dat we druk bezig zijn met het 
vinden van sponsoren en fondsen die ons financieel willen ondersteunen.  
 
Peter Krechting vraagt naar de reserveringen van de tenten. Hij geeft aan dat de tenten over een jaar of 
vijf vervangen moeten worden. Dit zal een grote post zijn. De voorzitter vraagt aan Peter om een duide-
lijk overzicht te maken van de toekomstige uitgaven.  
 
Robert Klomp vraagt naar een duidelijkere omschrijving van de uitgaven. Er staat bijvoorbeeld een re-
servering voor materiaal. Is deze voor spijkers en deuren of voor spelmateriaal.  
 
Fransje van Slooten spreekt hij complimenten uit voor het gene wat niet op de begroting staat: de inkom-
sten in natura. Er wordt hier en daar voor materiaal ‘gevonden’ waar we anders veel voor moesten beta-
len.  
 
Robert Klomp vraagt naar de status van de spaarrekening. Karin geeft aan dat deze stabiel is.  
 
De begroting wordt goedgekeurd. Deze is opvraagbaar bij het secretariaat.     

    
7.  Benoeming kascommissie 

 

Fransje van Slooten is aftredend als kascommissie. Vanwege het vervullen van een bestuursfunctie is 
ook Erik-Jan Kollen aftredend. Tijmen Pranger geeft aan er over een jaar niet te zijn. Hij is ook aftredend. 
Ricardo Reuselaars , Robert Klomp en Jules Pennings zullen de nieuwe leden van de kascommissie 
zijn.   
 
De vertrekkende leden van de kascommissie krijgen een applaus.  

 
8.  Stand van zaken in de speltakken 

Erik-Jan Kollen en Margreet v.d. Sluijs,, de groepsbegeleiders, schetsen kort hoe het gaat: ‘’goed’’.  
Zij geven aan dat er 138 jeugdleden hebben.  De groepsbegeleiders houden kort een quiz.  

 Welk onderdeel van de vereniging heeft 16, 7% van de leden? Het is de Havelihorde, 

 Wie gaat er dit seizoen een keer extra op kamp? Het is de havelihorde. 

 Bij welke speltak hoort de uitspraak ‘’ het is een stukje voorbereiding’’? Bij de RSA!  

 Wie wordt door de kinderen een Hobbit genoemd? Dat is Lex! 
 
Jordi wint iets lekkers met zijn goede antwoorden. 
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 De bevers hebben 14 bevers en 5 leiding.  Zij hebben een kampje gehad in een feestthema. Hun 
leukste opkomst was de Scoutingtechnieken bij Bevers 

 De Havelihorde is een jong team en super gedreven. Ze hebben lange gezellige vergaderingen. 
Ze hebben contact met een groep in Engeland. Zij hebben 23 welpen en 5 leiding  

 De Wolvenhorde heeft 29 kinderen en heel veel leiding. Ze zijn op kamp geweest naar een op-
leidingskamp voor geheime agenten en spionnen. Vele leuke opkomsten worden daar gehou-
den. 

 De hike van de Scoutingwedstrijden bij de Scouts is aangepast. Een nieuwe goede opzet. De 
verkenners zijn teruggereisd in de tijd. Ze hebben een opkomst gehouden in sovet-stijl. Er zijn 25 
verkenners en 8 leiding.  

 De padvindsters zijn met 15 leden en hebben 4 leiding. Hun Engelandkamp met de bestrijding 
van de luizen was een top kamp!  De scoutingtechnieken worden zeer gewaardeerd.  

 De RSA  heeft een grote groep met 21 leden en 3 leiding. Zij hebben de Nieuwjaarsduik gedaan. 
Verder hebben ze geleerd dat je nooit op je tas gaan met een pak water er in moet gaan zitten. 
Op tijd komen voor de opkomst is nog lastig 

 
Rijk geeft aan dat er flink geklust wordt in de gebouwen. Hof heeft een flinke verbouwing achter de rug 
aan de beverkant. Aan de stamkant wordt nog gewerkt. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de Beuke-
laar. Het natte gedeelte wordt aangepakt. Dat is een enorme klus. Een team van gedreven klussers is 
druk bezig met het afronden van de werkzaamheden aan de Beuklaar. Het klusteam blijft lekker bezig.  
 

9.  Stand zaken rondom Scouting Academy 

 

Margot en Patricia, de praktijkbegeleiders, zijn helaas beide verhinderd. Via de secretaris doen ze hun 
verslag: "We hebben een goed jaar gehad waarbij we met veel enthousiaste leiding hebben mogen sa-
menwerken. Inmiddels hebben we alle team bezocht, meegedraaid met de opkomsten en gesprekken 
gehad met de teams. 
 
In november zijn er weer 4 nieuwe leiding met de kwalificatietraining begonnen, als zij deze training af-
ronden is ongeveer 80% van onze leiding gekwalificeerd! Hier zijn we heel erg trots op. 
  
Naast deze route zijn er ook een aantal leiding die een eigen, individueel traject lopen. Zij stellen, in 
overleg met ons, hun eigen doelen en zijn hier actief mee aan het werk. 
 
Niet alleen de leiding is actief met kwaliteitsontwikkeling, ook wij hebben voor onszelf nog een aantal 
verbeterpunten op het lijstje staan. We willen bijvoorbeeld de speltakken vaker zien en we zijn aan het 
nadenken over hoe we dit gaan vormgeven. 
 
Ten slotte: Wat vooral opvalt is dat iedereen erg positief is over het kwalificatiesysteem, de trainingen en 
de eigen trajecten. Dit is mooi om te zien en geeft ons ook energie om ermee door te gaan, dit maakt de 
functie heel erg leuk. Wij hebben zin in het volgende jaar!’’ 
 
Hans van der Schoot neemt het woord. Hij heeft een tasje van ‘Rituals’ bij zich. Hij geeft aan dat er ve-
le rituelen binnen de vereniging zijn. Hij schets zijn gevoel over de OPV-Schoonoord. Een warm bad!  
Hans vertelt dat als een bestuurder aftreedt er een klein presentje wordt gegeven.  
 
Helaas gaat dat soms fout. Hans wil dit graag rechtzetten. Robert Klomp krijgt, na lange tijd, zijn bijltje en 
ontvangt applaus. 
 

10. Rondvraag 

 Erik-Jan Kollen geeft aan dat hij vergat te melden dat we gestart zijn met de groepsontwikkeling. 
Komende week komt een verantwoording naar ouders. Het komend jaar gaan we door met deze 
ontwikkeling.  

 Paul van Ede vraagt naar de verklaring omtrent gedrag. Deze zal voor alle vrijwilligers binnen de 
verenging aangevraagd worden. Dit is voor de zomervakantie geregeld.  

 Anita van Deelen geeft aan dat zij hoorde via een collega dat er gecollecteerd kan worden voor 
Jantje Beton. We zijn hier voor benaderd en kijken keer op keer of het mogelijk is.  
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De voorzitter geeft aan dat we in 2016 ons jubileum vieren. We bestaan dan 90 jaar. Langzamerhand 
komen er ideeën voor dit jubileumjaar. Vanaf vandaag lanceren we een ontwerpwedstrijd voor een ver-
nieuwd logo. De wedstrijdformulieren worden uitgedeeld en rond gemaild. Tot 31 mei kunnen ontwerpen 
worden ingediend.  

 
11. Sluiting 

 

De voorzitter sluit deze jaarvergadering om 13:54 uur.  
 
Dank aan de aanwezigen!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dit seizoen hebben we geen grote klusdag, maar zullen we per locatie diverse momenten bezig zijn.  
Uiteraard rekenen we op uw hulp! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remco Ulrich | secretaris 
Eiberstraat 19, 6883 EC, Velp 

06-42206992 
remco@opv-schoonoord.nl 

bestuur@opv-schoonoord.nl 
www.opv-schoonoord.nl 
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Bijlage 1: Presentielijst Jaarvergadering | zaterdag 21 maart 2015 | Trappershorst 
 

NAAM OUDER VAN . . . SPELTAK / FUNCTIE 

Paul Nuijten  Ere lid 

Jules Pennings  Verkenners 

Anita van Deelen Carlijn Havelihorde 

Paul van Ede  Beheerder Horst 

Jordi van der Horst  Wolvenhorde 

Ricardo Reuselaars  RSA 

Ward Dijkman  Wolvenhorde 

Mitchell v.d. Vooren  Wolvenhorde 

Hans v.d. Schoot  Oubaas 

Fransje van Slooten Annebeth en Thysa Havelihorde 

Kascommissie  

Yorick Post  RSA 

Lisa Visser  RSA 

Michjelle Hermsen  Bevers 

Maarten de Jong  Padvindsters 

Robert Klomp  Ondersteuning  

Arno Huibers  Wolvenhorde 

Bas van Wijk  Bevers 

Margreet van den Born  A-team  

Emma Verlinden  Padvindsters 

Eva Geerlings  Padvindsters 

Tijmen Pranger  Verkenners 

Margreet van der Sluijs  Bestuur - groepsbegeleider 

Erik-Jan Kollen  Bestuur – groepsbegeleider 

Rijk Wandel   Bestuur – gebouwbeheerder 

Karin de Bijer  Bestuur – penningmeester 

Paul Janssen  Bestuur - voorzitter 

Peter Krechting  Bestuur – verhuurder 

Lex Aalbers  Bestuur – vertegenwoordiger 

groepsraad 

Remco Ulrich  Bestuur – secretaris  

Rene van Dijk  Wolvenhorde 

Martin Bongers  Wolvenhorde 
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Bijlage 2: Afmeldingslijst Jaarvergadering | zaterdag 21 maart 2015 | Trappershorst 
 

NAAM OUDER VAN . . . SPELTAK / FUNCTIE 

Familie de Vries Annabel Bevers 

Hans Straus Jonathan RSA 

Fam. Geerling Rutger Verkenners 

Fam. Koenders Tristan en Ferdinand RSA 

Fam. Kouwenhoven Isaac  

Fam. Maassen Sam Wolvenhorde 

Robert Aartsen Tess Havelihorde  

SN 

Fam. Rutjes   

Leiding Havelihorde  Havelihorde 

Jan van Duren Jaro Verkenners 

Fam. Evers Matthijs Verkenners 

Fam. Verhagen Pepijn Beverd 

Fam. Kramer / Fouwkes   

Fam. Schreur  Bevers 

Marylou Aaldering  Ondersteuning 

Yvonne Helmink Bart Verkenners 

Fam. Van Brakel Luc Wolvenhorde 

Ken en Ilse   

Daniel Snijder  Havelihorde 

Mick Kroes  Stes 

Marleen van Zalm  A-team 

Marlene Minderhoud  Ondersteuning 

Arend Zweers  Erelid 

Margot Teunissen  Praktijkbegeleider 

Patrica Streng  Praktijkbegeleider 

 


