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Dit is een conceptverslag. Dit verslag dient goedgekeurd te worden tijdens de jaarvergadering van 2019. 

Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, 

gehouden op zaterdag 24 februari 2018 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 13:05 uur en heet iedereen van harte welkom op deze 
zaterdagmiddag. 
 
Voorafgaand aan de vergadering is 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 18 februari 2017 

 Na aanleiding van het verslag het volgende: geen opmerkingen  

Het verslag van de jaarvergadering van 2017 wordt, zonder wijzigingen,  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 2017 en verslag van de kascommissie  

Patricia Brinker, de penningmeester, neemt het woord en deelt enkele overzichten van de financiën uit. Het be-
treft een totaaloverzicht van de begroting 2017, verslag 2017 en begroting 2018. Hierdoor ontstaat er een duide-
lijk overzicht.  
 
Patricia geeft een toelichting: 

• Enkele posten in het overzicht zijn veranderd. Dit om de financiën beter in kaart te hebben en te houden.  

• Het resultaat van 2017 is t.o.v. de begroting een beetje tegenvallend. 

• We hebben een narekening van het Geldersch Landschap gekregen. Volgens de pachtovereenkomst moesten 
we kosten voor OZB en riolering betalen. De naheffing was flink, maar we konden daar niet onder uit. De ko-
mende jaren zullen die kosten jaarlijks worden gefactureerd en betaald.  

• Er zijn wat meer kosten aan onderhoud en vervanging materiaal betaald.  

• De kosten voor het gebruiken van de bankrekening is flink vergroot. Patricia gaat hier naar kijken en zoeken 
naar een goedkoper alternatief.  

• Het afgelopen jaar ontving de groep € 150,- van de speelotheek. Een leuke bijkomstigheid.  

• Een gedetailleerde verklaring van de cijfers is te verkrijgen bij het financieel jaaroverzicht. Deze is op te vra-
gen bij de secretaris.  

 
Carlijn Kollen vraagt naar de subsidie van 400 euro. Deze is afkomstig van het Oranjefonds in verband met de actie 
NLDoet. Deze staat niet op de begroting van 2018. Bij het opstellen van de stukken was deze bijdrage voor 2018 
nog niet toegekend. Inmiddels is bekend dat we deze subsidie weer krijgen voor een actie tijdens NLDoet.  
 
Patricia geeft aan dat de Groepskas is toegevoegd aan het beheer van de groepspenningsmeester. De Groepsraad 
blijf leidend in de uitgaven van deze kas. De penningsmeester beheert deze alleen maar.  
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De balans en de resultatenrekening waren ter vergadering inzichtbaar.  Robert Aartsen vraag naar de financiële 
situatie van de vereniging. Patricia geeft aan welke bedragen er op de rekeningen staat en wat daarvan is gereser-
veerd. Conclusie is dat we gezond zijn, maar dat we zeker onze inkomsten en uitgaven goed moeten bekeren en 
monitoren. 
 
De jaarvergadering besluit om voortaan de balans van financiën ter vergadering op papier aanwezig te hebben. 
Deze zal dan actief worden uitgedeeld met de andere stukken. We zullen deze niet verspreiden met de uitnodi-
ging.  
 
Patricia geeft aan dat de speltakkassen zijn gecontroleerd. Deze zijn akkoord bevonden. Ook die waren ter verga-
dering aanwezig en inzichtbaar.  
 
Emma Verlinden neemt namens de kascommissie het woord. De kascommissie is op bezoek geweest bij de pen-
ningmeester. Zij hebben inzage gehad in de financiële gegevens en hebben daarover vragen gesteld. De kascom-
missie geeft aan dat Patricia goed werk heeft verricht. Alles is keurig geordend en staat duidelijk op papier. De 
kascommissie geeft aan dat een negatieve begroting voor 2018 niet wenselijk is.  
 
De kascommissie stelt de jaarvergadering voor om het bestuur decharge te verlenen voor het afgelopen financiële 
jaar. De jaarvergadering stemt hiermee in.  
  

4.  Bestuursmutaties 

Voorafgaand aan de vergadering zijn er geen kandidaten schriftelijk aangedragen voor een van de bestuursfunc-
ties. 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.  
 
Ter kennisgeving: 
Lex Aalbers is door de Groepsraad benoemd voor zijn tweede termijn als vertegenwoordiger van de Groepsraad in 
het bestuur. Margreet van der Sluijs stopt aan het eind van dit seizoen als groepsbegeleider. Erik-Jan Kollen heeft 
aangegeven nog wel door te willen gaan. De groepsraad gaat samen met hem kijken naar een vervanger.   
 
Deze vergadering verloopt de tweede termijn van Rijk Wandel als gebouwbeheerder. Rijk heeft aangegeven zich-
zelf niet herkiesbaar te stellen voor een derde termijn. Rijk geeft aan dat hij na zeven jaar afscheid neemt van 
deze functie, maar zeker actief blijft in de kluscommissie. Hij ontvangt bloemen, een fles wijn en een luid applaus.  

 
De groep is opzoek naar een nieuwe gebouwbeheerder. Kent u of bent u iemand die hier interesse in heeft? 
Neem dan contact op het met bestuur!  
 
De tweede termijn van Remco Ulrich als secretaris verloopt deze jaarvergadering. Remco stelt zichzelf herkiesbaar 
voor een derde termijn van deze functie.  De jaarvergadering herbenoemt unaniem Remco Ulrich als secretaris 
van de vereniging.  
 
Paul Janssen is vorig jaar afgetreden als voorzitter, maar heeft zijn taken wel voortgezet totdat er een opvolger is 
gevonden.  We hebben Joep Firet bereid gevonden om hem op te volgen.  De jaarvergadering benoemt unaniem 
Joep Firet tot voorzitter van de vereniging. Paul zorgt voor een warme overdracht.  
 
Joep vertelt dat hij heeft gesproken met het bestuur en is erg enthousiast om deze functie te vervullen. Hij wilt 
graag aan de slag met onze groep. Joep heeft zich reeds via de mail voorgesteld aan de leden van de Groepsraad. 
Joep ontvangt van Paul een starterspakket bestaande uit een OPV-Schoonoord polo en een voorzittershamer.  
 
Paul wordt bedankt voor zijn jaren als voorzitter. Ook hij heeft de afgelopen jaren genoten van onze mooie vereni-
ging. Hij ontvangt ook bloemen, een fles wijn en een luid applaus.  
 
Paul vraagt of hij deze vergadering verder af mag maken. De aanwezigen gaan hiermee akkoord. 
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5.  Voorstel contributie seizoen 2017-2018 

De jaarvergadering besluit de contributie dit jaar met € 5,00 te verhogen.  
De totale contributie wordt € 100,00 per lid. Hiervan gaat € 40,00 naar de speltakkas, de rest wordt gebruikt voor 
groeps-, regionale en landelijke kosten.  

 
6.  Begroting 2018 
 

We zullen dit jaar moeten werken met een negatieve begroting. We weten dat dit niet wenselijk is, maar het geeft 
wel aan dat we met de jaarlijkse inkomsten onze uitgaven niet kunnen dekken. Patricia ligt de begroting toe. Een 
gedetailleerde verklaring van de cijfers is te verkrijgen bij het financieel jaaroverzicht. Deze is op te vragen bij de 
secretaris.  
 
Peter vraagt naar de reservering van tenten. Deze zal vanaf volgend jaar weer op de begroting staan.  
 
De begroting van 2018 wordt aangenomen. Deze is op te vragen bij de secretaris. 
 

7.  Benoeming kascommissie 
 

Robert Klomp heeft twee jaar deelgenomen aan de kascommissie. Hij treedt af.  
Emma Verlinden neemt voor het tweede jaar deel aan de commissie. Robert Aartsen treedt toe tot de commissie. 
Margreet van der Sluijs zal, na het beëindigen van haar functie als groepsbegeleider, als reserve toetreden tot de 
kascommissie.  
 

8.  Stand van zaken in de groep 

Erik-Jan Kollen en Margreet van der Sluijs nemen als groepsbegeleiders het woord. Erik-Jan geeft aan dat hij nog 
even het archief van 2017 heeft bekeken. Hij geeft aan dat we een gezellige en grote vereniging zijn met een 
groeiende ledenaantal. Enkele leiding heeft hun kwalificatie als leidinggevende, teamleider of kamp gehaald. 
Hulde! Een grote groep RSA-leden is leiding geworden.  
 
Margreet en Erik-Jan vertellen het volgende over de speltakken: 

• De Bevers zijn druk bezig geweest met de poppendokter en het maken van een survivalbaan. Een leuke 
groep jonge en startende scouts.  

• Bij de Havelihorde zagen zij een leuke dierenopkomst. Ze hebben regelmatig bezoek gehad: Koningin 
Anne en Koning Hessel, maar ook een robot. Hun andersom-opkomst was super leuk! 

• De afwisseling bij de Wolvenhorde is mooi om te zien: binnen en buitenkomsten. Er worden leuke kaste-
len gebouwd, maar ook katapulten. Ook zijn ze druk bezig met technieken en uitdagende opkomsten.  

• Er staan veel foto’s van de verkenners op de site. Een spannende opkomst was de ontvoeringszaak. Ook 
de kettingreactie was erg bijzonder.  

• Bij de Padvindsters was het wat lastiger om door de foto’s te bladeren. Het zijn vooral brave foto’s. Maar 
toch doen ze toffe dingen: schatgraven in de regen. Cakejes bakken in een Dutch Oven.  

• Bij de RSA zie je echte explorer-opkomsten. Zij hebben uitdagende programma’s. Zij hebben voor de regio 
een groot spel georganiseerd. Super goed gedaan!  

• We hebben een leuke stam met veel actieve leden.  

• Ook de Stes doet het goed: eens in de twee weken hebben zij leuke opkomsten. 

• Als laatste wordt het A-team genoemd. Zij organiseren de grote groepsactiviteiten. Daarvoor ontvangen 
zij applaus.  
 

9.  100 jaar OPV-Schoonoord 
 

In 2026 bestaan we 100 jaar. Inmiddels zijn het bestuur en groepsraad bezig met het maken van plannen voor 
deze bijzondere verjaardag. Eén van die plannen richt zich op de staat van de gebouwen. De vraag daarbij is: ‘’hoe 
zorgen we dat we in 2026 nog steeds een financiële en materiele gezonde vereniging zijn?’’.   
Deze zoektocht vloeide voort uit de wens om een hechtere vereniging te worden. Onze drie locaties zorgen letter-
lijk en figuurlijk voor verspreiding. De leden van de Groepsraad en het bestuur hebben hier regelmatig over gesp-
roken. Eén van de mogelijkheden is om te kijken naar onze gebouwen en het aantal. Daaruit voorkomend zijn we 
gaan kijken naar de staat van de gebouwen en de kosten voor onderhoud.  
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We willen in juni met de jaarvergadering een besluit nemen over de toekomst van de gebouwen. Daarom willen 
we graag input van onze leden. Het bestuur wilt graag weten welke informatie de leden nodig hebben om in juni 
een goed besluit te kunnen nemen.  
 
De vergadering geeft het volgende aan: 

• Voordelen en nadelen van meer gebouwen. 

• Voor en nadelen van minder gebouwen.  

• Een duidelijk overzicht van de financiën, in diverse scenario’s. 

• Wensen van de leiding (ruimtes voor speltakken en materiaal opslag).  

• Ongeacht de keuze van de jaarvergadering moeten we ook kijken naar het gebruik nu en onderhoud ple-
gen waar mogelijk.  

• De scenario’s moeten ruim van te voren beschikbaar zijn. Zo kunnen leden zich goed voorbereiden.  
 
Hans van der Schoot vraagt naar de wijzigingen bij de stichting Schoonoordgroep. Dit is een administratieve han-
deling geweest.  
 
Robert Aartsen geeft aan dat er een mogelijkheid is om een vereniging en een stichting te hebben die beide an-
dere dingen doen. We nemen dit mee.  

 
10. Rondvraag 
 

• Fransje heeft per e-mail gevraagd of er financiële voorzieningen zijn voor ouders die de kosten voor zo-
merkampen, expedities en Engelandkampen niet (volledig) kunnen betalen?  Hiervoor zijn zeker moge-
lijkheden voor. We vinden dat iedereen mee naar de kampen moet kunnen, financiën mogen hiervoor 
nooit een belemmering zijn. Ouders kunnen hiervoor contact opnemen met de leiding of groepsbegelei-
ding.  

• Ricardo neemt namens de AOT-stam het woord. Hij doneert namens de AOT een bedrag van € 1000,= 
voor onderhoud van de vendel. Joep neemt deze bijdrage graag in ontvangst.  

 
11. Sluiting 
 

Paul sluit deze vergadering om 14:08 uur en nodigt iedereen alvast uit voor de bijzondere algemene ledenverga-
dering die we voor de zomer willen plannen.    

 
 

Tekst  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zingen bij het ‘’kampvuur’’ | Verkenners | Voorbereiding Engeland 2018 

 
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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Presentielijst Jaarvergadering | zaterdag 24 februari 2018 | Trappershorst 
 

NAAM OUDER VAN JEUGDLID. . . SPELTAK / FUNCTIE 

Hans van der Schoot  Erelid 

Anne Verdurmen  Verkennersleiding en Stam 

Max Cuppen  Wolvenhordeleiding en Stam 

Marijn van Dijk  Wolvenhordeleiding en Stam 

Matthijs Evers  Wolvenhordeleiding en Stam 

Ruurd Heuvel  Havelihordeleiding en Stes 

Douwe Heuvel  Havelihordeleiding en Stes 

Lisa Visser  Havelihordeleiding 

Carlijn Kollen  Wolvenhordeleiding en Stam 

Anne-Linde Munsterman  Wolvenhordeleiding en Stam 

Arno Huibers  Wolvenhordeleiding 

Mara Karruppannan Marijn en Jonas Verkenners en Wolvenhorde 

Ben Bruinenberg  Er-lid en onderhoudsteam 

Marlene Minderenhoud  Ondersteuningsteam website en leden-

administratie  

Erwin Jansen  Verkennersleiding 

René van Dijk  RSA-begeleiding en Stes 

Margot Teunissen Marieke Padvindsters 

Praktijkbegeleider 

Michelle Hermsen  RSA-begeleiding en Stes 

Dorien Firet  Havelihordeleiding en Stam 

Joep Firet Marieke Padvindsters 

Kandidaat voorzitter 

Emma Verlinden  Padvindsterleiding 

Kascommissie 

Marleen van Zalm  Activiteitenteam  

AOT-Bestuur 

Sven van Hoeijen  AOT-Bestuur 

Aretti van Druten  Havelihordeleiding en Stam 

Lou-Elle Munsterman  Havelihordeleiding en Stam 

Ricardo Reuselaars  RSA-Begeleiding, Stes en AOT-Bestuur 

Robert Aartsen Tess en Viggo Padvindsters en Wolvenhorde 

Onderhoudsteam 

Kascommissie 
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Robert Klomp 

  

 

Beheerder Hof 

Kascommissie 

Margreet van der Sluijs Meinke RSA 

Bestuur – Groepsbegeleider 

Erik-Jan Kollen Joris RSA 

Bestuur – Groepsbegeleider 

Rijk Wandel Sam Verkenners 

Bestuur – Onderhoud gebouwen 

Peter Krechting  Verkennersleiding 

Bestuur – verhuurder 

Lex Aalbers  Verkennersleiding 

Stes 

Bestuur – Vertegenwoordiger Groeps-

raad 

Patricia Brinker  Bestuur – Penningmeester  

Paul Janssen  Bestuur – Voorzitter  

Remco Ulrich  Bestuur – Secretaris 

Activiteitenteam 

Stes 

AOT-Bestuur 
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Bijlage 2: Afmeldingslijst Jaarvergadering | zaterdag 24 februari 2018 | Trappershorst 
 

NAAM OUDER VAN JEUGDLID . . . SPELTAK / FUNCTIE 

Ilse Zwanenburg Elise en Lauranne Padvindsters en Havelihorde 

Tijmen Pranger  Verkennersleiding 

Andrea Maathuis Max Bongers Wolvenhorde 

Theo Uffink  Onderhoudsteam 

Jan en Corrie van Roest  Betrokkenen  

Saskia Kooijman Nadine Havelihorde 

Fransje van Slooten Annebeth en Thysa Padvindsters 

Jan Rutjes Hidde Wolvenhorde 

Paul en Jeanne Nuijten  Erelid en partner 

Mattie Wandel  Bevers 

Patricia Streng Tess en Viggo Padvindsters en Wolvenhorde 

Praktijkbegeleider 

Mick Kroes  Stes 

Marjolein Mekking Sven en Lasse Bevers en Verkenners 

 
 


