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Dit is een conceptverslag. Dit verslag dient goedgekeurd te worden tijdens de jaarvergadering van 2017. 

 

Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, 

gehouden op zaterdag 20 februari 2016 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, Paul Janssen, opent deze jaarvergadering om 13:07 uur en heet iedereen van harte wel-
kom op deze zaterdagmiddag. 
 
Erik-Jan Kollen, een van de groepsbegeleiders, geeft aan dat er een nieuwe ouders in de zaal zijn. Dat is 
erg fijn! Het bestuur wordt kort voorgesteld.  
 
De agenda zoals verstuurd wordt gebruikt. In het verslag is de volgorde van bespreking aangehouden.  
 
De voorzitter vraagt de aanwezigen om de presentielijst te tekenen. 

 
2.  Goedkeuren verslag jaarvergadering 21 maart 2015 

Na aanleiding van het verslag het volgend: geen opmerkingen  
 
Het verslag van de jaarvergadering van 2015 wordt, met het wijzigen van één naam op de presentielijst,  
goedgekeurd. Dank aan de notulist voor het verslag. 
 
Het goedgekeurde verslag is te vinden op de website van de OPV-Schoonoord (www.opv-
schoonoord.nl), het kan ook worden opgevraagd bij de secretaris. 

 
3.  Financieel verslag 2015 en verslag van de kascommissie  

Karin de Beijer, de penningmeester, neemt het woord en deelt enkele overzichten van de financiën uit. 
Het betreft een totaaloverzicht van de begroting 2015, verslag 2015 en begroting 2016. Hierdoor ontstaat 
er een duidelijk overzicht .  
 
Karin geeft een toelichting: 

 Studiekosten zijn hoger, dat is mooi. Het geeft aan dat de leiding in ontwikkeling is.  

 De kosten voor OZB stonden niet in de begroting en vallen dit jaar enorm tegen. Daardoor is die post 
erg hoog.  

 Er wordt waardering uitgesproken over de inzet van de klusploeg. Zij weten op een voordelige ma-
nier de gebouwen te onderhouden.  

 De kosten voor energie zijn wat hoger. Het blijft wenselijk om hier rekening mee te houden. Denk 
aan het sluiten van deuren, verwarmingen op tijd uit en dergelijk.  

 De rente van de bank valt hoger uit. Dat is altijd fijn!  

 Er zijn al wat kosten gemaakt voor het jubileum.  

 De verhuurinkomsten zijn gestegen.  

 Er zijn verschillende reserveringen gemaakt, deze zijn terug te vinden op het overzicht.  
 
De balans en de resultatenrekening waren ter vergadering inzichtbaar.  

 
De speltakkassen hebben allemaal hun verantwoording ingediend. Ook die gegeven waren ter inzage 
aanwezig. Karin geeft aan de dat speltakpenningmeesters serieus bezig zijn met hun taken.  
 
Ricardo Reuselaars neemt namens de kascommissie het woord. Hij leest een mooi verhaal voor over 
hun bevindingen. Daarin geeft hij ook aan dat de speltakken hun kassen goed op orde hadden. Ook Ka-
rin wordt gecomplimenteerd voor haar werk. De kascommissie stelt de jaarvergadering voor om het be-
stuur decharge te verlenen voor het afgelopen financiële jaar. De jaarvergadering stemt hiermee in.  

  
Het financieel jaaroverzicht van 2015 en het verslag van de kascommissie zijn op te vragen bij de secre-
taris.  
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4.  Bestuursmutaties 

Voorafgaand aan de vergadering zijn er geen kandidaten schriftelijk aangedragen voor een van de be-
stuursfuncties. Er is ook niet aangegeven dat er schriftelijk gestemd dient te worden. Er zal dus worden 
gestemd met hand op steken. Er zijn geen volmachten voor stemmen uitgegeven.  
 
De eerste termijn van de penningmeester verloopt dit jaar. Karin de Bijer heeft aangegeven herkozen te 
willen worden. Ze wordt vervolgens door de jaarvergadering unaniem herkozen tot penningmeester.  
 
Ook de termijn van de verhuurder verloopt deze jaarvergadering. Echter, vorig jaar is Peter Krechting 
benoemd tot verhuurder. Statutair gezien heeft hij de plek van zijn voorganger ingenomen. Daarom is de 
functie van verhuurder dit jaar wederom verkiesbaar. Ook Peter heeft aangegeven zich herkiesbaar te 
stellen. Peter kan deze jaarvergadering, vanwege zijn wereldreis, niet aanwezig zijn. 
De jaarvergadering herbenoemt Peter Krechting tot verhuurder. Zijn functie wordt tijdelijk waargenomen 
door Marlene Minderhoud.  
 

5.  Voorstel contributie seizoen 2016-2017 

De jaarvergadering besluit om de contributie niet te verhogen. De jaarcontributie blijft € 95,=. Hiervan 
gaat € 40,= naar de spektakkassen. Het andere deel wordt gebruikt voor groeps-, regionale en landelijke 
kosten.  

 
6.  Begroting 2016 
 

De begroting van 2016 is bijna gelijk gebleven aan de begroting van 2015. Er is een post jubileum bijge-
komen. De kosten voor opleiding zijn ook iets lager, dit aan de hand van huidige situatie.  
 
Emma Verlinden vraagt naar de reservering voor materiaal. Dit jaar wordt daar geen geld voor gereser-
veerd omdat de huidige reservering toereikend is. 
  
De begroting van 2016 wordt aangenomen. Deze is op te vragen bij de secretaris.  

    
7.  Benoeming kascommissie 

 

Robert Klomp geeft aan dat hij als reserve op de lijst stond. Robert zal toe treden tot de kascommissie. 
Emma Verlinden treedt als reserve toe tot de kascommissie. Ricardo Reuselaars zal binnen de kas-
commissie blijven. Jules Pennings treedt af.  

 
8.  Stand van zaken in de speltakken 

Erik-Jan Kollen vertelt dat we een leuk jaar hebben gehad. Er zijn verschillende leuke activiteiten geor-
ganiseerd. Het blijkt dat we een gezonde vereniging hebben. We hebben een gelijk aantal leden als vorig 
jaar. Door de enthousiaste inzet van alle vrijwilligers houden we onze groep stabiel en sterk.  
 
Erik-Jan houdt een kwis. Hij laat foto’s zien van de website. De aanwezigen kunnen, middels het luiden 
van de bel, aangeven waar het over ging. Fransje van Slooten zal optreden als onafhankelijke jury.  
 
Er waren foto’s van:  

 De Bevermusical.  

 Het bezoek van de Bevers aan het Watermuseum. 

 Het kampje van de Bevers. 

 Het wadlopen van de Havelihorde.  

 De wateropkomst van de Havellihorde. 

 Het bezoek van de Havelihorde aan de waterscouting De Geuzen.  

 Het zomerkamp van de Wolvenhorde in Lochem.  

 Het installatieweekend van de Wolvenhorde.  

 Het hutten bouwen van de Wolvenhorde.  

 Het zomerkamp van de Padvindsters.  

 Pionieren door de Padvindsters. 

 Het spelen van het Weerwolven spel door de Padvindsters. 

 Het overvliegen van de Verkenners. 
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 De directeuren van de Verkenners tijdens het zomerkamp.  

 Inenten voor de wereldreis bij de Verkenners. 

 Het zomerkamp van de RSA in Slovenië.  

 De lan-party van de RSA. 

 En voor 20 punten: de Nieuwjaarsduik van de RSA.  
 
 Met de meeste goede antwoorden winnen de Padvindsters dit spel.  
 
 Marlene ontvangt applaus voor haar werk om de website up to date te houden.  
 

 
9.  Stand zaken rondom Scouting Academy 

 

Margot Teunissen, een van praktijkbegeleiders, vertelt over de deskundigheidsbevordering van de vrijwil-
ligers. Ze begint met vertellen over hun eigen ontwikkeling. De beide praktijkbegeleiders zijn sinds 2015 
gekwalificeerd. Zij wonen regionale avonden bij waarin de Scouting Academy binnen de regio wordt be-
sproken.  
 
De praktijkbegeleiders zijn bij bijna alle speltakken op bezoek geweest. Daar praten ze met leiding. Er 
zijn teambuildingsactiviteiten gehouden bij drie teams. Dit jaar wordt er ook een EHBO-avond georgani-
seerd.  
 
Ricardo, Eva, Mattie en Dorien hebben hun kwalificatie ontvangen. Sietse en Jordi volgen de module-
trainingen van de Regio en zitten in een traject naar gekwalificeerd leiding. Lex, Ricardo en Emma zitten 
in een traject om gekwalificeerd teamleider te worden. Remco volgt de Gilwellcursus dit jaar.  
 
De afstemming met de groepsbegeleiding verloopt goed. De grijze vlakke, wie doe wat, worden steeds 
kleiner.  
 
Paul dankt de praktijkbegeleiders voor hun inzet en begeleiding het afgelopen jaar.  

 
10.  Benoeming Erelid 

Hans van der Schoot, oubaas, heeft aangegeven te stoppen als adviseur van de groep.  Hans wordt 
naar voren geroepen.  
 
Margreet van de Sluijs, een van de groepsbegeleiders, heet Hans welkom bij zijn 39

e
 jaarvergadering. Zij 

vraagt naar zijn eerste jaarvergadering en naar de locatie. Daar komen we niet echt uit. Er wordt gedacht 
aan de oude rowanhut.  
Na zijn scoutingperiode in Zwolle is hij als ouder betrokken geraakt bij, toen nog, de OPV. Hij is begon-
nen als groepsbegeleider. Dit heeft hij lang gedaan. Tussendoor is hij Hans nog voorzitter geweest. 
Hans deed dit deels ook samen met zijn vrouw Marijke. Hans vertelt over de periode van de fusie: de 
meiden samen met de jongens. In die periode heeft Marijke een belangrijke rol gespeeld in de begelei-
ding.  
 
Margreet geeft aan dat zij samen met Erik-Jan bij Hans zijn geweest om te praten over hun rol als 
groepsbegeleider. Hans heeft daar aangegeven dat het allemaal gaat om verenigen. Margreet beaamt 
dit.  
 
Margreet geeft aan dat de inzet van Hans groots is geweest op diverse plekken. Namens de groep ont-
vangt Hans, uit handen van Lex Aalbers, de vertegenwoordiger van de Groepsraad, een cadeau: een to-
temwandelstok. 
 
Paul neemt het woord over. Hij geeft aan dat hij een verdienstelijke inzet heeft getoond voor de vereni-
ging. Paul geeft aan dat het bestuur heeft gemeend hem voor te dragen tot erelid.  
 
Hans van der Schoot wordt door de jaarvergadering benoemd tot Erelid van de OPV-Schoonoord.  
 
Hans ontvangt een certificaat en krijgt een lekker flesje wijn. Marijke ontvangt een mooie bos bloemen.  
 



 

4 
 

 
 
 
Hans geeft aan dat we een fantastische club zijn. De inzet van een de enthousiaste vrijwilligers wordt 
enorm gewaardeerd. Hij geeft aan uren te kunnen praten over deze mooie vereniging. Hij geeft ook aan 
ons zeker te blijven te volgen. Hans dankt iedereen en wenst iedereen veel succes en sterkte.  

 
11. Rondvraag 

 Erik-Jan Kollen is vergeten te zeggen dat er dit jaar vier nieuwe leiding van de RSA zijn geko-
men.  

 Paul Janssen vertelt kort over het jubileum en licht het jubileumprogramma toe. Het jubileumpro-
gramma is als bijlage 3 te vinden bij dit verslag. Het programma zal ook op de site zichtbaar zijn.  

 Remco Ulrich geeft aan dat er een fotowedstrijd wordt uitgeschreven. Leden kunnen een leuke, 
mooie, grappige enz. foto insturen van het logo. Deze zijn op sticker uitgedeeld aan de leden. De 
foto’s kunnen gestuurd worden naar feest@opv-schoonoord.nl.  

  
12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 14:08 uur met de mededeling dat er in april een verrassing staat te 
wachten voor de jeugdleden en speltakken.  
 
Dank aan alle aanwezigen!  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Onder toeziend oog van zijn kleinzoon (links in groene bloes) ontvangt Hans, ons nieuwe erelid,  

een wandelstok als dan voor zijn jarenlange inzet binnen de vereniging! 
 
 
 
 
 
 

 
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 20 februari 2016 | Trappershorst 

 

NAAM OUDER VAN . . . SPELTAK / FUNCTIE 

Remco Ulrich  Bestuur – secretaris  

Stes 

AOT-bestuur 

A-team 

Paul Janssen  Bestuur – voorzitter 

Karin de Beijer Anne Bestuur – penningmeester 

Rijk Wandel Sam  Bestuur – gebouwbeheerder 

Erik-Jan Kollen  Carlijn en Joris  Bestuur – groepsbegeleider 

Lex Aalbers  Bestuur – vertegenwoordiger 

Groepsrad  

Verkennersleiding  

Stes 

Marlene Minderhoud  Bestuur – waarnemend vehuurder 

Ledenadministratie 

Website  

Fransje van Slooten Annebeth en Thysa Ruilbeurs 

Emma Verlinden  Padvindstersleiding  

Suzan Bakker  Padvindstersleiding  

Eva Geerlings  Padvindstersleiding  

Maarten de Jong  Padvindstersleiding  

Carlijn Kollen  Wolvenhordeleiding  

Noortje Plaisier  Beverleiding 

Luc Jansen  Verkennersleiding 

Margreet van der Sluijs Meinke Bestuur – groepsbegeleider 

Arno Huibers  Wolvenhordeleiding 

Eward van der Schoot Kris Ouder – Wolvenhorde  

Mattie Wandel  Beverleiding 

Tristan Koender  Verkennersleiding 

Ben Bruinenberg  Erelid  

Ricardo Reuselaars  RSA Begeleiding  

Robert Klomp  Ondersteuning  

Martin Bongers  Wolvenhordeleiding 

Jordi van der Horst  Wolvenhordeleiding 

Klusteam 

Wilfred Kramer Naomie Ouder -  

Margot Meeuwissen Marijn en Eva Ouder – RSA en Padvindsters 
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Ruurd Heuvel  Havelihordeleiding 

Michelle Hermsen  Beverleiding 

Bas van Wijk  Beverleiding 

Lisa visser  Havelihordeleiding 

Max Cuppen  Wolvenhordeleiding 

René van Dijk  Wolvenhordeleiding 

Dorien Firet  Havelihordeleiding 

Patricia Streng Tess Praktijkbegeleider 

Margot Teunissen Dorien, Klaas en Marieke Paktijkbegeleider 

Hans van der Schoot  Oudbaas 

Bert van den Born Margreetje Verhuur en onderhoud  
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Bijlage 2: Afmeldinglijst Jaarvergadering | zaterdag 20 februari 2016 | Trappershorst 
 

NAAM OUDER VAN . . . SPELTAK / FUNCTIE 

Fam. Fegel Mels en Lene  

Arend Zweers  Erelid 

Fam. Pomstra   

Fam. Becker Tom Wolvenhorde 

Fam. Koenders Ferdinand  RSA 

Fam. de Vries Annebel Havelihorde 

Fam. Maathuis   

Paul en Nel van Ede  Beheerders Horst 

Fam. Gaasbeek Roals en Abel  

Fam. Rutjes   

Fam. Noordegraaf Jasha Bevers 

Fam. Mertens Raoul en Paulo Verkenners en Wolvenhorde 

Mick Kroes  Stes 
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Bijlage 3: Programma jubileumjaar 2016 
 

Scouting leeft! 
overzicht van de jubileumactiviteiten |90 jaar OPV-Schoonoord 

 
Nieuwe logo 
In september hebben we gekozen voor een nieuwe logo. Nadat de leden allerlei suggesties voor het nieuwe 
logo hadden aangereikt, is er na een ontwerpperiode gekozen voor het logo met het kampvuur.  
 
Fotowedstrijd 
Vanaf de jaarvergadering 2016 houden we een fotowedstrijd na aanleiding van het nieuwe logo. We dagen 
iedereen uit om het logo op een leuke, bijzondere, speciale enz. plek achter te laten en daar een foto van te 
maken. De logo’s zijn als stickers tijdens de boerenkoolfuif uitgedeeld. De foto’s worden verzonden naar 
feest@opv-schoonoord.nl. Tijdens het jubileumkamp reiken we hiervoor de prijzen uit.  
 
Tijd voor Taart 
Wie jarig is trakteert. Ergens dit jaar worden de jeugdleden verrast.  
 
Open Dag 
Zaterdag 28 mei houden we een open dag rondom het Raadhuisplein. Deze ochtend laten we Oosterbeek 
zien dat Scouting Leeft! Er  zijn allerlei activiteiten voor onze eigen leden, maar ook voor geïnteresseerden. 
 
Jubileumkamp  
Dit seizoen sluiten we op zaterdag 25 en zondag 26 juni af met een jubileumkamp. Met de hele groep, van 
bevers tot bestuur, gaan we op kamp. Tijdens het kamp worden er diverse uitdagende activiteiten georgani-
seerd.  
 
Oosterbeek beleeft 
We zullen met een mooi artikel verschijnen in het airbornenummer van het Oostertbeeks tijdschrijft Ooster-
beek Beleeft. Er wordt een mooie reportage gemaakt. Ook andere media zullen we benaderen voor een 
mooi verhaal over Scouting! 
 
Scout it out! 
Tijdens een speciaal evenement, in het begin van oktober, laten we Oosterbeek wederom zien wie we zijn. 
Met een allerlei uitdagende activiteiten laten we de Oosterbeekers Scouting ervaren. Naast deze uitdagen-
de activiteiten zullen we ons ook maatschappelijk inzetten die dag.  
 
Reünie 
In november houden we een groot kampvuur waarvoor we de huidige leden uitnodigen, maar ook oud-
leden. Onder het genot van een hapje en een drankje houden we een gezellige avond rond het kampvuur.  
 
Boerenkoolfuif 
We sluiten het jubileumjaar af met de boerenkoolfuif in december. Daar zal opnieuw op een speciale wijze 
aandacht worden besteed aan 90 jaar OPV-Schoonoord! 
 
 

Het jubileumprogramma wordt georganiseerd door  
het A-team in samenwerking met het jubileumteam en het bestuur. 

 

mailto:feest@opv-schoonoord.nl

