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Velp, februari 2020 

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 15 februari 2020, 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 of secreta-
ris.  
 

AGENDA 

1.  Opening en vaststellen van de agenda 
 
2.  Goedkeuren verslag jaarvergadering 23 februari 2019 

Dit verslag te vinden op de website van de OPV-Schoonoord (www.opv-schoonoord.nl), dit verslag kan ook wor-
den opgevraagd bij de secretaris. 

 
3.  Financieel verslag 2019 en verslag van de kascommissie  

Het financieel verslag van 2019 is meegestuurd met deze agenda. De penningmeester zal ter vergadering een toe-
lichting geven. De financiële stukken, incl. groepskas en speltakkassen, zullen tevens ter vergadering aanwezig 
zijn. Leden van de kascommissie (Michelle Hermsen, Ruurd Heuvel en Robert Aartsen) zullen verslag uitbrengen 
van hun bevindingen. 
 

4.  Bestuursmutaties 

De eerste termijn van Joep Firet als voorzitter verloopt deze jaarvergadering. Joep stelt zichzelf herkiesbaar voor 
een tweede termijn van deze functie. Het bestuur stelt voor om Joep Firet te herbenoemen als voorzitter.  
 
Patricia Brinker is in 2017 benoemd als penningmeester. Volgens de statuten had die functie vorig jaar, tijdens de 
jaarvergadering, verkiesbaar moeten zijn. We zijn per abuis vergeten dat toen op de agenda te vermelden. 
Daarom stelt het bestuur voor om Patricia Brinker, met terugwerkende kracht, te herbenoemen als penningmees-
ter.  
 
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.  
 

5.  Vaststellen contributie seizoen 2019-2020 

Het bestuur stelt voor de contributie dit jaar te verhogen met € 10,= per lid.  
De totale contributie wordt € 110,00 per lid. Hiervan gaat € 40,00 naar de speltakkas, de rest wordt gebruikt voor 
groeps-, regionale en landelijke kosten. Tijdens de vergadering zullen we een verklaring geven voor deze verho-
ging.  
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6.  Begroting 2020 
 

De penningmeester zal de begroting van 2020 toelichten. Deze is meegezonden met deze agenda. De begroting 
zal tevens ter vergadering aanwezig zijn.  
 

7.  Benoeming kascommissie 

 

Aan Michelle Hermsen wordt gevraagd om als reverse in de kascommissie plaats te nemen. Aan Ruurd Heuvel en 
Robert Aartsen wordt gevraagd om wederom deel te nemen aan de kascommissie.  

 
8.  Stand van zaken in de groep  

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

9.  Gezond de toekomst in!   

Inmiddels is er weer veel gebeurd rondom de toekomst van onze vereniging. Het bestuur zal vandaag een toelich-
ting geven rondom de stand van zaken.  
 

10. Rondvraag 
 
11. Sluiting 
 
Graag tot ziens op 15 februari. 
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