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Velp, februari 2019 

 
Aan alle leden van Scouting OPV-Schoonoord, 
 
Namens het bestuur nodig ik hierbij alle leden (dat wil zeggen de ouders/verzorgers van de jeugdleden, alle leiding, 
de Stam, de STES, de AOT-Stam, de ondersteuningsteams alsmede de leden van de klus- en de verhuurploeg, overige 
vrijwilligers, betrokkenen en de ereleden) van harte uit voor het bijwonen van de  
 
 

jaarlijkse algemene ledenvergadering 

op zaterdag 23 februari 2019, van 13.00 tot 14.00 uur, in Trappershorst 
(afmelden kan bij de secretaris) 

 
 

Goed om te weten: stemming tijdens de jaarvergadering geschiedt door middel van hand op steken. Mocht daar be-
zwaar tegen zijn, dan kan dat voorafgaand aan de vergadering kenbaar worden gemaakt bij de voorzitter.  
 

AGENDA 

1.  Opening en vaststellen van de agenda 
 
2.  Goedkeuren verslag jaarvergadering 24 februari 2018 en verslag extra ledenvergadering 29 juni 2018 

De verslagen zijn te vinden op de website van de OPV-Schoonoord (www.opv-schoonoord.nl), deze kunnen ook 
worden opgevraagd bij de secretaris. 

 
3.  Financieel verslag 2018 en verslag van de kascommissie  

Het financieel verslag, bestaande uit de resultatenrekening incl. verklaring, balans en overzicht speltakkassen, van 
2018 is op te vragen bij de secretaris. De penningmeester zal ter vergadering een toelichting geven. Het verslag 
incl. zal tevens ter vergadering, ter inzage, aanwezig zijn. Leden van de kascommissie (Emma Verlinden, Robert 
Aartsen en Margreet van der Sluijs) zullen verslag uitbrengen van hun bevindingen. 
 

4.  Bestuursmutaties 

De tweede termijn van Peter Krechting als verhuurder verloopt deze jaarvergadering. Peter stelt zichzelf herkies-
baar voor een derde termijn van deze functie. Het bestuur stelt voor om Peter Krechting te herbenoemen als ver-
huurder.  
 
Erik-Jan Kollen is afgelopen najaar gestopt als groepsbegeleider. Daarmee zit zijn deelname aan het bestuur for-
meel er op. Omdat hij de afgelopen tijd intensief betrokken is geweest bij onze toekomstplannen m.b.t. het afsto-
ten van de Beukelaar en het verbouwen van Trappershof en hier graag mee verder wil gaan, stelt het bestuur voor 
om Erik-Jan Kollen te benoemen tot algemeen bestuurslid.  
 
Inmiddels is Hugo Jager door de groepsraad benoemt tot groepsbegeleider en heeft Margreet van der Sluijs aan-
gegeven door te gaan als groepsbegeleider.  
 
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen voorafgaand aan de vergadering worden voorgedragen bij het be-
stuur. Bij meerdere kandidaten wordt er schriftelijk gestemd.  
 
Een lid kan zijn stem, door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid, laten uitbrengen. Hierover dient van te 
voren contact op te zijn genomen met de secretaris.  
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5.  Vaststellen contributie seizoen 2019-2020 

Het bestuur stelt voor de contributie dit jaar niet te verhogen.  
De totale contributie blijft € 100,00 per lid. Hiervan gaat € 40,00 naar de speltakkas, de rest wordt gebruikt voor 
groeps-, regionale en landelijke kosten.  

 
6.  Begroting 2019 
 

De penningmeester zal de begroting van 2019 toelichten. Deze is, net zoals het financieel verslag van 2018, op te 
vragen bij de secretaris. De begroting zal tevens ter vergadering, ter inzage, aanwezig zijn.  
 

7.  Benoeming kascommissie 

 

Emma Verlinden heeft twee jaar deelgenomen aan de kascommissie. Zij is aftredend en voor haar wordt een ver-
vanger gevraagd, die toetreedt als reserve. Aan Robert Aartsen wordt gevraagd om een tweede jaar deel te ne-
men aan de kascommissie. Margreet van der Sluijs kan haar rol als kascommissie-lid niet combineren met haar 
bestuursfunctie. Voor haar wordt een vervanger gevraagd.  

 
8.  Stand van zaken in de groep  

De groepsbegeleiders zullen kort verslag uitbrengen van de stand van zaken in de groep.  
 

9.  100 jaar OPV-Schoonoord  

Inmiddels is er weer veel gebeurd rondom de toekomst van onze vereniging. Tijdens de extra ledenvergadering 
van 29 juni 2018 hebben de aanwezige leden toegestemd met het plan om de Beukelaar af te stoten en Trappers-
hof te verbouwen. Het bestuur zal vandaag een toelichting geven rondom de stand van zaken.  
 

10. Rondvraag 
 
11. Sluiting 
 
Graag tot ziens op 23 februari. 
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