
 

Verslag van de extra ingelaste ledenvergadering 

over de toekomst van de gebouwen 

gehouden op vrijdag 29 juni 2018, in Trappershorst te Oosterbeek 
 

De presentie- en afmeldingslijst zijn te vinden als respectievelijk bijlage 1 en 2, direct onder dit verslag.  

 

Joept opent deze extra ledenvergadering om 19.13 uur. Hij heet iedereen van harte welkom en spreekt zijn 

dank uit voor het feit dat er zovele aanwezig zijn. Voordat we met de vergadering beginnen blikt hij kort 

vooruit naar de zomerkampen die gaan komen.  

 

1. Achtergrond: Gezond de toekomst in!  

Binnen de vereniging loopt al een aantal jaren de dialoog over een tweetal zaken. De financiën en 

saamhorigheid tussen de speltakken onderling. Het blijkt dat de gezonde exploitatie van drie 

gebouwen financieel niet haalbaar is en er jaarlijks geld bij moet. Ook kost het onderhoud van de drie 

gebouwen veel vrijwilligerswerk. Qua saamhorigheid zijn we trots op de wijze waarop we nu als 

vereniging de speltakken leiden. Tegelijkertijd zien we kansen om het nòg plezieriger en slimmer te 

doen als we ons tijdens de opkomsten minder verdelen over drie gebouwen. 

 

2. Achterliggende stappen 

In de jaarvergadering van begin 2018 hebben we de leden al geïnformeerd over de denkstappen en 

resultaten van het eerste onderzoek. Vanuit de leden kwam de vraag om voor de zomer een 

definitieve beslissing te nemen en of het bestuur twee voorstellen aan een extra ledenvergadering ter 

keuze wil voorleggen. 

 

Daarna heeft er door vele leden (financieel) onderzoek plaatsgevonden en hebben er gesprekken 

plaatsgevonden met Geldersch Landschap en de Gemeente.  

 

Op vrijdag 1 juni hebben we over de resultaten in de Beukelaar een informerende vergadering 

gehouden. Hierin hebben we met alle betrokken willigers van de vereniging gesproken over de 

toekomst van de gebouwen. Dit was een vruchtbare avond met veel input voor het bestuur. Deze 

input was voor het bestuur voldoende eenduidig om onderstaande twee voorstellen aan de extra 

ledenvergadering van 29 juni voor te leggen. Er is ook nog een informatief inloop-uur georganiseerd 

en met sommige speltakken is nog apart hierover gesproken. Het beeld van de voorkeur vanuit de 

vrijwilligers voor onderstaande twee voorstellen is hierin bevestigd. Een verslag van die vergadering 

was te vinden bij als bijlage bij de agenda.  

 

Joept vraagt op een actieve manier feedback van de aanwezigen. De aanwezigen gaven aan dat de 

bijeenkomst van 1 juni een positief gevoel heeft opgeleverd. 

Douwe vat kort samen wat de uitkomst was van de avond. Die komt overeen met onderstaande 

voorstellen.  
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3. Bestuursvoorstel: gezond de toekomst in! 

Het bestuur heeft alle gekregen input verwerkt en komt tot een conclusie dat er iets moet veranderen 

inzake de gebouwen. Financieel en gevoelsmatig is het niet meer haalbaar om drie gebouwen te 

houden. Het lijkt het bestuur verstandig om een goede koers te bepalen voor de toekomst van de 

gebouwen.  

 

Er zijn geen negatieve reacties binnengekomen op het voorstel dat de Beukelaar wordt afgestoten. Er 

zijn leden die aan gaven dat ze het wel jammer vinden, begrijpelijk. Fransje vraagt naar de formele 

kant van het afstoten van de Beukelaar. Het bestuur gaat hier naar kijken en duikt in de statuten van 

de Schoonoordgroep. Robert A. geeft aan dat dit het proces wel iets kan vertragen. Er moet goed 

gekeken naar de juridische kant.  

 

Joep benadrukt dat we het vandaag alleen hebben over de keuze van de gebouwen en niet voor de 

inrichting ervan. De verdeling van de speltakken over de gebouwen gebeurt later in de Groepsraad.  

 

Het bestuur vraagt aan de ledenvergadering  toestemming om één van onderstaande voorstellen uit 

te mogen voeren. 

 

Voorstel 1 (scenario 6 van de informerende ledenvergadering) 

We zullen de Beukelaar afstoten. Dit kan in overleg met de gemeente kostenneutraal. Trappershof zal 

goed verbouwd worden zodat het functioneel is voor speltakken en verhuur (derde lokaal). Dit is 

begroot op 30.000 euro. Daarnaast zullen we geld reserveren (20.000 euro) om te kunnen investeren 

in Horst zodat dit beter geschikt wordt voor groepsactiviteiten. De precieze invulling van deze 

investering bepalen we later en is ook afhankelijk van mogelijke, externe financieringsbronnen. Met 

dit voorstel wordt de jaarlijkse exploitatie van de gebouwen neutraal.  

  

Voorstel 2 (scenario 4 van de informerende ledenvergadering) 

We zullen de Beukelaar afstoten. Dit kan in overleg met de gemeente kostenneutraal. Trappershof zal 

goed verbouwen worden zodat het functioneel is voor speltakken en verhuur (derde lokaal). Dit is 

begroot op 30.000 euro. Met dit voorstel wordt de jaarlijkse exploitatie van de gebouwen positief. 

  

Voor beide voorstellen was een overzicht van financiën en plussen en minnen vanuit de informerende 

vergadering meegestuurd met de agenda. Deze zijn tijdens de vergadering besproken.  

 

Daarbij merkte Robert A. op dat de begroting van € 30.000 gebaseerd is op het maken van één extra 

lokaal. Hij geeft aan dat het vergroten van Hof met extra opbergruimte duurder zal worden. Hij vindt 

de voorstellen daarom niet passend en niet reëel. Joep legt uit dat het vandaag gaat om een principe 

beslissing. Hoe de verbouwing er gedetailleerd uit komt te zien is een proces dat we aangaan na het 

stemmen.  

 

Er ontstaat een discussie of er echt wel wat te kiezen is en of er wel geld overblijft voor een 

investering in Horst. Uiteraard is de intentie om vanuit voorstel 1 te investeren in Horst. Welke 

investering dat is wordt later bepaald. Hier kunnen we alle kanten mee op. Het goed en functioneel 

verbouwen van Hof blijft het speerpunt.  

 

Enkele leden namen het woord om hun mening te geven over bovenstaand punt.  

 

 

2 



 

Ter vergadering komt er een derde voorstel: We zullen naar twee gebouwen gaan. De Beukelaar 

zullen we afstoten. Het bestuur gaat opnieuw kijken naar de verbouwingskosten van Hof en komt met 

een nieuwe begroting. Op basis daarvan wordt er gekeken of er geïnvesteerd kan worden in Horst. 

 

4.  Stemming 

Voorafgaand aan de vergadering hebben negen mensen aangegeven om via een volmacht te 

stemmen. Hun stem was bij de secretaris bekend. Namens hen heeft hij gestemd. Hiervan was Ruurd 

getuige.  

 

De stemming is al volgt:  

 

Voorstel 1: 31 stemmen 

Voorstel 2: 8 stemmen 

Voorstel 3: 6 stemmen 

 

Hiermee is voorstel 1 aangenomen. Uiteraard worden de gevoelens rondom de begroting zeker 

meegenomen. We zullen de vervolgstappen zorgvuldig nemen.  

 

Fransje geeft aan bezorgd te zijn over de juridische kant. Kunnen we de Beukelaar wel op deze manier 

afstoten? Uiteraard wordt hier goed naar gekeken. Deze stappen willen we op een juiste manier 

nemen. Robert A. benadrukt dit ook. Kijk s.v.p. goed naar de juiste stappen.  

  

5.  En nu verder?  

Na de vakantie wordt er in de groep gesproken over de mogelijke verdeling van de speltakken.  

Op basis daarvan wordt er gekeken naar de verbouwplannen van Hof. Het bestuur zal de leden op 

diverse momenten informeren.  

   

6. Rondvraag 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.   

 

7. Sluiting 

 Met een glaasje bubbels toosten we op een goede afloop van deze vergadering en op de toekomst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remco Ulrich | secretaris 

remco@opv-schoonoord.nl | bestuur@opv-schoonoord.nl | www.opv-schoonoord.nl 
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Bijlage 1: Presentielijst extra ledenvergadering| vrijdag 29 juni 2018 | Trappershorst 
 

NAAM OUDER VAN JEUGDLID. . . SPELTAK / FUNCTIE 

Ricardo Reuselaars  RSA-begeleider, AOT en Stes 

Sven van Hoeijen  AOT 

Marleen van Zalm  AOT en A-team 

Emma Verlinden  Padvindsterleiding 

Seya Benschop  Stes en A-team 

Victor Nuijten Floor, Tim en Stijn  RSA, Verkenners en Wolvenhorde 

Klusteam 

Fransje van Slooten Annebeth en Thysa Padvindsters 

Ruilbeurs  

Robert Aartsen Viggo en Tess Wolvenhorde en Padvindsters 

Klusteam  

Margot Teunissen Marieke en Klaas Padvindsters en Stam 

Praktijkbegeleider 

Michelle Hermsen  RSA-begeleider en Stes 

Patricia Streng Viggo en Tess Wolvenhorde en Padvindsters 

Praktijkbegeleider  

Joost de Lange  Beverleiding 

Mattie Wandel  Beverleiding  

Ester van Puijenbroek William en Lisabeth Verkenners en Havelihorde  

Beverleiding 

Patricia Brinker  Bestuur - penningmeester 

Arno Huibers  Wolvenhorde-leiding  

René van Dijk  RSA-Begeleider 

Robert Klomp  Verhuurteam 

Rijk Wandel Sam  Verkenners 

Bestuur - gebouwbeheerder 

Theo Uffink  Klusteam 

Ben Bruinenberg  Ere-lid en klusteam 

Erik-Jan Kollen Joris RSA 

Bestuur - groepsbegeleider  

Margreet van der Sluijs  Bestuur - groepsbegeleider  

Mischa Zwaan  Stam 
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Erwin Jansen  Verkennerleiding  

Luc Jansen  Verkennerleiding 

Lou-Elle Munsterman  Havelihorde-leiding 

Anne Verdurmen  Verkennerleiding 

Marijn van Dijk  Wolvenhordeleiding en stam  

Carlijn Kollen  Wolvenhordeleiding en stam  

Max Cuppen  Wolvenhordeleiding en stam  

Pepijn van Kempen  Padvindsterleiding en stam 

Dorien Firet  Havelihorde-leiding en stam 

Douwe Heuvel   Havelihorde-leiding en stes 

Lex Aalbers  Verkennerleiding en stes 

Ruurd Heuvel   Havelihorde-leiding en stes 

Peter Krechting  Verkennerleiding en bestuur - verhuur 

Joep Firet  Bestuur - voorzitter 

Remco Ulrich  Bestuur - secretaris, stes, AOT en 

A-team 
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Bijlage 2: Afmeldingslijst extra ledenvergadering| vrijdag 29 juni 2018 | Trappershorst 
 
NAAM OUDER VAN JEUGDLID . . . SPELTAK / FUNCTIE 

Tinka den Hertog Roos Padvindsters 

Viola Meijer Rick  

Marcel ten Cate   

Marlene Minderhoud  Ondersteuning 

Ilse Wander Sam  

Anouk Brinker  Leiding Padvindsters 

Mark de Bruijn  Leiding Verkenners 

Lisa Visser  Leiding Havelihorde 

Mick Kroes  Stes  
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