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Dit is een conceptverslag. Dit verslag dient goedgekeurd te worden tijdens de jaarvergadering van 2018. 

 

Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, 

gehouden op zaterdag 18 februari 2017 in Trappershorst te Oosterbeek  
 

De presentie- en afmeldinglijst 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 13:11 uur en heet iedereen van harte wel-
kom op deze zaterdagmiddag. 
 
Paul geeft aan dat het fijn is dat het lokaal vol zit met leden!  
 
Voorafgaand aan de vergadering i er niet gevraagd om schriftelijke stemming. Stemming zal geschieden 
door middel van hand op steken.  

 
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 20 februari 2016 

 Na aanleiding van het verslag het volgend: geen opmerkingen  

Het verslag van de jaarvergadering van 2016 wordt, zonder wijzigingen,  goedgekeurd. Dank aan de no-
tulist voor het verslag. 
 
Het goedgekeurde verslag is te vinden op de website van de OPV-Schoonoord (www.opv-schoon-
oord.nl), het kan ook worden opgevraagd bij de secretaris. 

 
3.  Financieel verslag 2016 en verslag van de kascommissie  

Karin Geertsen, de penningmeester, neemt het woord en deelt enkele overzichten van de financiën uit. 
Het betreft een totaaloverzicht van de begroting 2016, verslag 2016 en begroting 2017. Hierdoor ontstaat 
er een duidelijk overzicht .  
 
Karin geeft een toelichting 

 Aanschaf materiaal valt hoger uit omdat er duurdere materialen zijn gekocht (o.a. tillys en gasfles-
sen) 

 Het klusteam heeft minder uitgegeven 

 Bestuurskosten vallen wat hoger uit i.v.m. onvoorziene uitgaven (bloemen, rouwadvertentie e.d.) 

 Verzekeringskosten vallen lager uit omdat er een teruggave van verzekeringsgeld is geweest.  

 Jubileumpost stond niet begroot, zijn wel inkomsten en uitgaven zijn.  

 De oninbare vordering betreft een incident uit het verleden, welke nu afgeboekt wordt.  
 

De balans en de resultatenrekening waren ter vergadering inzichtbaar.  
 
Karin geeft aan dat de speltakkassen zijn gecontroleerd. Deze zijn akkoord bevonden. Ook die waren ter 
vergadering aanwezig en inzichtbaar.  
 
Robert Klomp neemt namens de kascommissie het woord. De kascommissie is op bezoek geweest bij 
de penningmeester. Zij hebben inzage gehad in de financiële gegevens en hebben daarover vragen ge-
steld. De kascommissie stelt de jaarvergadering voor om het bestuur decharge te verlenen voor het af-
gelopen financiële jaar. De jaarvergadering stemt hiermee in. 
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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 onze voorzitter Paul Janssen verloopt deze jaarvergadering. Paul heeft aangege-
ven zichzelf niet herkiesbaar te stellen voor deze functie en ook niet als algemeen bestuurslid.  
 
Paul Janssen wordt door de vergadering benoemt tot interim-voorzitter en zal de komende tijd samen 
met het bestuur op zoek gaan naar een opvolger. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur! 
 
Karin Geertsen is vorige jaarvergadering herbenoemd als penningsmeester voor een termijn van drie 
jaar. Karin heeft echter aangegeven te willen stoppen als penningsmeester en als bestuurslid.  
De afgelopen vier jaar heeft Karin, op haar eigen goede manier, de financiële boeken bijgehouden. Ze 
heeft, samen met de speltakpenningsmeester, een goed inzicht gegeven in de financiële situatie van de 
vereniging.  
 
Karin wordt bedankt met een groot applaus en een mooi bos bloemen. In kleine comité wordt nog af-
scheid van haar genomen.  
 
Het bestuur heeft Patricia Brinker bereidt gevonden om deze taak over te nemen. Paul stel Patricia kort 
voor.  
 
De jaarvergadering benoemt Patricia Brinker als penningmeester.  
 

5.  Voorstel contributie seizoen 2017-2018 

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 2017 
 

De begroting van 2017 verschilt nauwelijks met de begroting van 2016. Enkele posten zijn veranderd 
omdat deze of niet meer op de begroting staan of zijn aangepast vanuit de kennis die er tot op heden is 
rondom de posten.  
  
De begroting van 2017 wordt aangenomen. Deze is op te vragen bij de secretaris. 
 
Patricia neemt even het woord om zichzelf voor te stellen. Patricia heeft twee kinderen, waarvan er één 
bij de RSA jeugdlid is. Ze heeft een financiële achtergrond. Vanuit de MR van school kent zij Paul en is 
met hem in gesprek gekomen over onze vereniging. Patricia is erg enthousiast en wilt graag aan de slag.  
 
Praktisch punt: haar mailadres is patriciabrinker@opv-schoonoord.nl, dit omdat we al een Patricia heb-
ben.  
 

7.  Benoeming kascommissie 
 

Ricardo Reuselaars heeft twee jaar deelgenomen aan de kascommissie. Hij treedt af.  
Robert Klomp neemt voor het tweede jaar deel aan de commissie. Emma Verlinden treedt toe tot de 
commissie. Robert Aartsen zal als reserve toetreden tot de kascommissie.  
 

8.  Stand van zaken in de speltakken / groep 

Margreet van der Sluijs neemt als groepsbegeleider het woord. Ze geeft aan dat alle speltakken stabiel 
draaien. We hebben een mooi jubileum achter de rug. De website wordt goed bezocht. Daar zijn ook 
veel foto’s en verslagen te vinden.  
Er zijn dit jaar zes nieuwe leiding vanaf de RSA gekomen. Er heerst een goede sfeer in de groep. Er 
wordt gekeken naar een nieuwe invulling van de Groepsraad.  
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Er worden diverse nieuwe activiteiten bedacht, waarmee we elkaar meer zien. Zo hebben we een 
groepskamp gehad, maar ook een jongens- en meidendag. Daar zullen we mee doorgaan.  
 
In november 2016 heeft de groep gesproken over de toekomst  van de vereniging. Daar wordt vooral be-
noemt dat we meer één vereniging willen zijn. Onder andere is de wens uitgesproken om naar één ge-
bouw te gaan. Dit is echter een middel om te groeien naar een verhoging van het groepsgevoel.  
 
Hans van der Schoot vraagt naar de één-gebouwwens. Hij vraagt of het gemeenteterrein naast Horst 
beschikbaar is. Er is een vrij informeel gesprek geweest met de Gemeente over Horst en de ruimte er 
rondom heen. Ook is er gesproken over de andere gebouwen. Er zijn nog geen concrete plannen, de 
gesprekken waren puur oriënterend. Dit wordt het komende jaar uitgezocht met leden van het bestuur en 
de Groepsraad. Uiteraard worden de leden op de hoogte gehouden.  
 

9.  Stand zaken rondom Scouting Academy 
 

Patricia Streng, een van praktijkbegeleiders, vertelt over de deskundigheidsbevordering van de vrijwil-
ligers. Zij geeft aan dat ze deze rol samen invult met Margot. Margot heeft sinds het begin van dit sei-
zoen, vanwege privéomstandigheden een stapje terug gedaan. Ze komt gewoon weer terug en pakt haar 
werkzaamheden op!  
 
Patricia geeft aan dat ze alle speltakken hebben bezocht. Er is een EHBO-training geweest. Sietse heeft 
zijn kwalificatie gehaald. Remco heeft deelgenomen aan de Gilwell-training. Patricia heeft hem begeleid 
in dit proces. Voor komend jaar volgende weer enkele leiding de training en zullen doorgaan voor hun 
kwalificatie.  

 
10. Rondvraag 
 

 Fransje vraagt naar de invulling van het nieuwe Scouting Magazine. Vanaf nu is het mogelijk om als 
groep het middendeel te vullen. Zij wilt weten of we daar iets mee gaan doen. We hebben daar als 
groep nog niet over nagedacht omdat het een zeer recente ontwikkeling is. Uiteraard gaan we het 
hier over hebben!  

 
11. Sluiting 
 

Paul sluit deze vergadering om 13:47 uur. Een snelle vergadering. Paul dankt ieder voor zijn aanwezig-
heid. Hij blikt nog even terug op het afgelopen jaar met de conclusie: Scouting Leeft! Op naar 100 jaar 
OPV-Schoonoord!  

 

 
 

In december brachten vier Scouts het Vredeslicht naar Oosterbeek!  
 
 

Remco Ulrich | secretaris 
Eiberstraat 19, 6883 EC, Velp 

06-42206992 
remco@opv-schoonoord.nl 

bestuur@opv-schoonoord.nl 



 

4 
 

www.opv-schoonoord.nl 
 

 
 
 

Bijlage 1: Presentielijst Jaarvergadering | zaterdag 18 februari 2017 | Trappershorst 
 

NAAM OUDER VAN . . . SPELTAK / FUNCTIE 

Lex Aalbers  Verkennersleiding 

Stes 

Bestuur – vertegenwoordiger 

Groepsraad 

Peter Krechting  Verkennersleiding 

Bestuur – verhuurder 

Max Cuppen  Wolvenhorde leiding 

Stam 

Pepijn van Kempen  Padvindstersleiding 

Stam 

Ruurd Heuvel  Havelihorde leiding 

Stes 

René van Dijk  RSA begeleiding  

Stes 

Michelle Hermsen  RSA begeleiding 

Stes 

Douwe Heuvel  Havelihorde leiding 

Stes 

Emma Verlinden  Padvindstersleiding 

Lisa Visser  Havelihorde leiding 

Ilse Wandel Sam  Verkenners 

Patricia Brinker Anouk RSA 

Bestuur  - kandidaat penningmees-

ter 

Saskia de Jong  Havelihorde leiding 

Stam 

Eva Geerlings  Padvindstersleiding 

Stam 

Mattie Wandel  Beverleiding  

Dorien Firet  Havelihorde leiding 

Stam 

Aretti van Druten  Havelihorde leiding 

Stam 

 

 

http://www.opv-schoonoord.nl/
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Paul van Ede  Beheerder Horst 

Erwin Jansen  Verkennersleiding 

Tijmen Pranger  Verkennersleiding 

Arno Zweers Sil en Chiel Wolvenhorde 

Ricardo Reuselaars  RSA begeleiding 

Stes 

AOT-bestuur 

Jeanne Nuijten  Betrokkenen 

Paul Nuijten  Erelid  

Klusteam 

Hans van der Schoot  Erelid 

Robert Aartsen Tess en Viggo Padvindsters en Wolvenhorde 

Bert van den Born Margreetje Klusteam / Verhuur 

Ben Bruinenberg  Erelid 

Klusteam 

Robert Klomp  SN 

Marlene Minderhoud  Website / ledenadministratie  

Fransje van Slooten Annebeth en Thysa Padvindsters en Havelihorde 

Ruilbeurs 

Tristan Koenders  Verkennersleiding 

Stam 

Mark de Bruijn  Verkenenrsleiding 

Karin Geertsen  Bestuur – penningmeester 

Rijk Wandel  Bestuur – onderhoud 

Margreet van der Sluijs  Bestuur – groepsbegeleider 

Remco Ulrich  Bestuur – secretaris 

Stes 

AOT-bestuur  

A-team 
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Bijlage 2: Afmeldingslijst Jaarvergadering | zaterdag 18 februari 2017 | Trappershorst 
 

NAAM OUDER VAN . . . SPELTAK / FUNCTIE 

Jan Rutjes Hidde Welpen 

Erik-Jan Kollen Joris Verkenners 

Bestuur – Groepsbegeleider 

Tijmen Prangen  Verkennersleiding 

Michiel Wilhelm Emiel Verkenners 

Carlijn Kollen  Welpenleiding 

Jan en Corrie van Roest  Betrokkenen 

Diederik Pomstra Rein Welpen 

Theo Uffink  Klusploeg 

Mick Kroes  Stes 

Ingrid van Tweel Mare Havelihorde 

 
 


