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Dit is een conceptverslag. Dit verslag dient goedgekeurd te worden tijdens de jaarvergadering van 2020. 

Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, 

gehouden op zaterdag 23 februari 2019 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, Joep Firet, opent deze jaarvergadering om 13:04 uur en heet iedereen van harte welkom op deze 
zonnige zaterdagmiddag. Joep geeft aan dat dit een belangrijk moment is. Een moment van terugblikken en voor-
uitkijken naar wat er gaat komen. We vinden het erg fijn dat er enkele ouders aanwezig zijn.  
 
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 24 februari 2018 en verslag extra ledenvergadering 29 juni 2018 

 Na aanleiding van het verslag van 24 februari 2018 het volgende: geen opmerkingen  

Het verslag van de jaarvergadering van 2018 wordt, zonder wijzigingen,  goedgekeurd. Dank aan de notulist voor 
het verslag. 
 

 Na aanleiding van het verslag van 29 juni 2018 het volgende: geen opmerkingen  

Het verslag van de extra ledenvergadering in 2018 wordt, zonder wijzigingen,  goedgekeurd. Dank aan de notulist 
voor het verslag. 
 
De goedgekeurde verslagen zijn te vinden op de website van de OPV-Schoonoord (www.opv-schoonoord.nl), het 
kan ook worden opgevraagd bij de secretaris. 

 
3.  Financieel verslag 2018 en verslag van de kascommissie  

Patricia Brinker, de penningmeester, neemt het woord en heeft vooraf enkele overzichten van de financiën uitge-
deeld. Het betreft een totaaloverzicht van de begroting 2018, verslag 2018, balans , speltakkassen en begroting 
2019. Hierdoor ontstaat er een duidelijk overzicht.  
 
Patricia geeft een toelichting: 

• We hadden begroot dat we bij de post gebouwen een tekort zouden krijgen. Uiteindelijk hebben we 2018 
afgelopen met een positief saldo. Dit komt omdat er meer verhuurd is en bepaalde uitgaven niet zijn gedaan 
(in het licht van de toekomstplannen zijn kluswerkzaamheid uitgesteld).  

• Verhuur is een belangrijk vorm van inkomsten. Patricia vraagt aan de speltakken om de gebouwen netjes ach-
ter te laten. Dit doen ze al, maar er is altijd winst te behalen.  

• Energiekosten zijn omhoog gegaan. Uiteraard kunnen we zuiniger omgaan met gas, water en elektra, maar 
een deel komt ook door de verhoging van belastingen.  

• Ook de kosten voor afval gaat omhoog. Dit merkt iedereen thuis ook. Daarom moeten we ook goed nadenken 
over het omgaan met afval. Het bestuur kijkt hier ook naar en is in overleg met de gemeente over mogelijkhe-
den rondom recyclen en gescheiden afval ophalen.  

• Vanaf 2020 wordt er gewerkt met een afvalheffing voor huurders. Ook elektra wordt doorberekend  aan de 
huurders.  

• We zijn erg blij met de donatie van € 1000,= van de ACV Renkum. Iedereen dank voor meedoen aan deze ac-
tie.  

• Ook vanuit de Rabobank hebben we een leuk bedrag gekregen tijdens hun sponsoractie.  

• Verschillende reserveringen zijn samengevoegd tot één reservering groot onderhoud.  
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• We sluiten het financieel jaar positief af. Daardoor groeit ons eigen vermogen. Dit is fijn, omdat er een grote 
uitgave rondom de verbouwing(en) gaat komen.  

 
Er wordt gevraagd naar het opnemen van de meterstanden om elektra door te bereken. Dat doen we niet, maar 
we rekenen wel energiekosten voor de huur van Horst.  
 
Er wordt gevraagd naar de kleine uitgaven van groot onderhoud terwijl er veel begroot is. Dit had te maken met 
de aanschaf van tenten dat niet is gedaan. Dat wordt komend jaar gedaan en kan betaald worden uit het potje in 
de balans.   
 
Patricia neemt ook de speltakkassen met de aanwezigen door. Dit ziet er verder allemaal netjes en keurig uit. De 
speltakken gaan goed met hun geld om.  
De financiën van de verkenners blijkt niet helemaal te kloppen. Op papier staat dat zij geen bijdrage van de groep 
hebben gekregen. Dat klopt niet. Die inkomsten zijn waarschijnlijk opgenomen bij de zomerkamp inkomsten. Pa-
tricia bekijkt dit en koppelt dit in de groepsraad terug.  
 
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 alles in orde is: zowel digitaal als op papier. Het was een gezellig avond. Emma overhandigt 
het oordeel van de kascommissie.  
 
De kascommissie stelt de jaarvergadering voor om het bestuur decharge te verlenen voor het afgelopen financiële 
jaar. De jaarvergadering stemt hiermee in. 
 
Hans complimenteert het bestuur en de groep.  
 

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.  
 
De tweede termijn van Peter Krechting als verhuurder verloopt deze jaarvergadering. Peter stelt zichzelf herkies-
baar voor een derde termijn van deze functie. De jaarvergadering herbenoemt Peter Krechting unaniem tot 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 wil hij hier graag mee verder gaan. De jaarvergadering 
benoemt Erik-Jan Kollen unaniem tot algemeen bestuurslid.  
 
Ter kennisgeving: 
Inmiddels is Hugo Jager door de groepsraad benoemt tot groepsbegeleider en heeft Margreet van der Sluijs aan-
gegeven door te gaan als groepsbegeleider.  
 

5.  Vaststellen contributie seizoen 2019-2020 

De jaarvergadering besluit de contributie voor volgend seizoen 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.  
Joep geeft aan dat we komend seizoen de vrijwilligers de mogelijkheid geven om een vrijwillige financiële bijdrage 
te leveren. Tevens zullen we in de contributiebrief aangeven dat de contributie minimaal € 100,- is. Zo kunnen 
ouders zelf bepalen of ze meer willen betalen. In de contributiebrief zal duidelijk gemaakt worden waar de ver-
schillende gelden heen gaan.  
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6.  Begroting 2019 
 

Patricia licht de begroting toe. Hierbij merkt ze op dat de kosten voor gas, licht, water en afval hoger worden. Er 
komt een vraag over duurzaamheid en isolatie. Bij de verbouwingsplannen gaan we zeker kijken naar isolatie en 
duurzaamheid. We zijn met de gemeente in overleg over de afvalkosten. Enkele andere posten worden naar be-
neden bijgesteld omdat die uitgaven niet meer worden gemaakt. Er is extra geld binnengekomen van NL doet. Zo 
kunnen we onze gebouwen opknappen.  
De begroting sluit wel negatief af. Uiteraard hopen we op een hoge verhuuropbrengst en lage uitgaven om zo ons 
eigen vermogen niet te veel te verminderen.  
Er zijn gesprekken over de OZB. Op dit moment hebben we daar nog geen vertrouwen in en zullen de kosten daar-
voor niet lager worden.  
De begroting wordt goedgekeurd door de jaarvergadering. Patricia krijgt een bloemetje van Joep om haar te be-
danken voor al het werk dat zij verricht heeft. Zij neemt gelijk de kans om iedereen te bedanken voor het vertrou-
wen. Ze geeft aan dat het wel veel werk is. Ze doet het met veel plezier, maar kan altijd hulp gebruiken. Zeker om-
dat er een grote klus rondom de gebouwen aan zit te komen.  
 

7.  Benoeming kascommissie 

 

Emma Verlinden heeft twee jaar deelgenomen aan de kascommissie en treeft af.  
Ruurd Heuvel en Michelle Hermsen treden toe tot de kascommissie. Robert Aartsen treedt toe als reserve.  
Margreet van der Sluijs kan haar rol als kascommissie-lid niet combineren met haar bestuursfunctie. Zij stopt dan 
ook.   

 
8.  Stand van zaken in de groep  

De aanwezigen tijdens de vergadering hebben met elkaar de highlights van het afgelopen jaar benoemd. Dat zag 
er uiteindelijk zo uit:  
 

 
 
 Het was weer een mooi jaar! We mogen trots zijn op onszelf!  
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9.  100 jaar OPV-Schoonoord  

Erik-Jan geeft een uitleg van de stappen die tot nu toe zijn gezet: 

• Er is veel contact met de gemeente geweest. Zij hebben gekeken naar de mogelijkheden voor verbouwen. 
Diverse onderwerpen zijn besproken: bestemmingsplan, flora, fauna, vergunningen enzovoorts.  

• Er is een document opgesteld om zo subsidies en fondsen te werven.  

• Er is een oproep gedaan aan ouders om te helpen. Dit leverde mooie contacten op. Eind maart is er een ken-
nismakingsavond.  

• Er is een bouwcommissie benoemd die aan de slag gaat met de plannen. Die commissie bestaat weer uit sub-
commissies. Hiervoor worden momenteel groepsleden / ouders benaderd. 

• De groepsraad is aan het kijken naar de verdeling van de speltakken over de twee gebouwen.  

• We zijn nog opzoek naar specialisten voor de bouwcommissie. We zullen hierover de ouders en leden mailen.  
 

10. Rondvraag 
 

• Emma nodigt alle vrijwilligers uit voor het leidingfeestje van vanavond.  

• Ben meldt dat de blauwe aanhanger niet meer gebruikt kan worden.  

• Joep maakt als laatste gebruik van de rondvraag en bedankt Remco voor zijn inzet tijdens het afgelopen jaar. 
Als secretatis is hij achter de schermen druk met van alles en nog wat. Dat verdient een bloemetje.  
 

11. Sluiting  

Joep sluit deze jaarvergadering om 14.06 uur.  
 

 
We mochten dit jaar veel donaties in ontvangst nemen. De bevers waren daar erg blij mee!  

 
 

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 23 februari 2019 | Trappershorst 
 

NAAM OUDER VAN JEUGDLID. . . SPELTAK / FUNCTIE 

Y. Helmink Bart  RSA 

Rijk Wandel Sam  Verkenners 

Ben Bruinenberg  Erelid | Klusteam 

Arno Huibers  Welpenleiding 

Rene van Dijk  Stes 

Ingeborg Baars  Verkennersleiding 

Luc Jansen  Verkennersleiding 

Mara Karruppannan Marijn en Jonas Verkenners en Wolvenhorde 

Y. Dijkhuizen Xander en Quinten RSA en verkenners  

Ricardo Reuselaars  AOT-bestuur | Stes 

Max Cuppen  Wolvenhorde-leiding  | Stam 

Marijn van Dijk  Wolvenhorde-leiding | Stam 

Robert Boudewijn   Padvindstersleiding 

Lou-Elle Munsterman  Havelihorde-leiding | Stam 

Aretti van Druten  Havelihorde-leiding | Stam 

Lisa Visser  Havelihorde-leiding  

Douwe Heuvel  Havelihorde-leiding | Stes 

Ruurd Heuvel  Havelihorde-leiding | Stes 

Dorien Firet  Havelihorde-leiding | Stam 

Hessel Corduwener  Havelihorde-leiding | Stam 

Pepijn van Kempen  Padvindstersleiding | Stam  

Mischa Zwaan  Stam 

Anne Verdurmen  Verkennersleiding | Stam 

Anouk Brinker  Padvindstersleiding | Stam 

Michelle Hermsen  Padvindstersleiding | Stes 

Erwin Jansen  Verkennersleiding 

Tijmen Pranger  Verkennersleiding 

Robert Aartsen Tess en Viggo Padvindsters en Wolvenhorde | Klus-

team 

Bas van Wijk  Wolvenhorde-leiding 

Martijn Bongers  Wolvenhorde-leiding 

Carlijn Kollen  Wolvenhorde-leiding | Stam 

Tristan Koenders  RSA-begeleiding | Stam 

Hans van der Schoot  Erelid 
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Emma Verlinden  Padvindstersleiding | AOT-bestuur 

Margot Teunissen Marieke Padvindsters | Praktijkbegeleider 

Jetske Bouma Berber en Jacob Padvindsters en Wolvenhorde 

Robert Klomp  Beheerder Trappershof 

Wilfred Kramer Naomi Padvindsters 

Erik-Jan Kollen  Bestuur – algemeen lid 

Peter Krechting  RSA-begeleiding 

Bestuur – verhuurder 

Joep Firet Marieke Bestuur - voorzitter 

Lex Aalbers  Verkennersleiding  | Stes 

Bestuur – vertegenwoordiger Groeps-

raad 

Patricia Brinker  Bestuur – penningmeester 

Remco Ulrich  Bestuur – secretaris  

Stes | A-team | AOT-bestuur 
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Bijlage 2: Afmeldingslijst Jaarvergadering | zaterdag 23 februari 2019 | Trappershorst 
 

NAAM OUDER VAN JEUGDLID . . . SPELTAK / FUNCTIE 

Marlene Minderhoud   Ledenadministratie en website 

Saskia Kooijman en Daan Kers Nadine Kers Havelihorde 

Hanneke Vreman Jette Woutersen Havelihorde 

Mick Kroes  Stes 

Marieke Krikke Lotte Krikke Havelihorde 

A-team 

Familie Gaasbeek Roald en Abel Verkenners 

Paul en Nel van Ede  Beheerders Trappershorst 

Margreet van den Born Robin de Raad Bevers 

Fransje van Slooten Annebeth en Thysa  Padvindsters 

Marleen van Zalm  AOT-Bestuur | A-team | Stes 

Sven van Hoeijen  AOT-Bestuur | Stes 

Theo Uffink  Klusteam 

Patricia Streng Tess en Viggo Padvindsters en Wolvenhorde 

Praktijkbegeleider  

Eva Geerlings  A-team 

Margreet van der Sluijs  Bestuur – groepsbegeleider 

Hugo Jager  Bestuur – groepsbegeleider  

 
 


