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Dit is een conceptverslag. Dit verslag dient goedgekeurd te worden tijdens de jaarvergadering van 2021. 

Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, 

gehouden op zaterdag 15 februari 2020 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 13:05 uur en heet iedereen van harte welkom op deze 
zaterdag. Joep is blij om de leden te zien in Trappershorst. Op deze zonnige zaterdagmiddag bespreken we het 
reilen en zeilen van de vereniging. Dank aan de ouders die 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 23 februari 2019 

Na aanleiding van het verslag van 23 februari 2019 het volgende: geen opmerkingen  

Het verslag van de jaarvergadering van 2019 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 2019 en verslag van de kascommissie  

Patricia Brinker, de penningmeester, neemt het woord en presenteert de jaarcijfers. Deze zijn vooraf ook naar de 
leden gemaild. We blikken terug op de begroting en realisatie van 2019. Ook worden de cijfers van de speltakken 
en de Groepsraad gedeeld. We behandelen ook gelijk de begroting voor 2020. 
 
Patricia geeft een toelichting:  

• De cijfers van de Groepsraad zijn door de leden van de Groepsraad goedgekeurd. Hierover zijn geen bijzon-
derheden te melden. Het geld in de groepskas wordt gebruikt voor activiteiten voor jeugdleden (bijv. over-
vliegen) en vrijwilligers (bijv. de Scout-in). De groepskas wordt gevoed door de opbrengst van de verkoop-
stands tijdens de Airborne.  

• De speltakkassen zien er goed uit. Patricia heeft met de penningmeesters van de speltakken gesproken. Ook 
deze cijfers zijn in de Groepsraad besproken en goedgekeurd.  

• Het blijkt dat er minder jonge kinderen (bevers en welpen) van onze vereniging lid zijn. Hier wordt zeker naar 
gekeken, want om gezond de toekomst in te kunnen hebben we een stabiel ledenaantal nodig.  

• De post gas, water en elektra is enorm hoog. Het blijkt dat met name de elektrakosten verhoogd zijn. Het 
blijft belangrijk dat we goed blijven letten op het gebruik van gas, water en elektra.  

• Opvallend is dat de verzekering van de gebouwen enorm verhoogd is. Horst is een grote kostenpost: een hou-
ten gebouw met rieten dak in een bosrijke omgeving. Daar kunnen we helaas niks aan doen. Er wordt wel 
gekeken naar een andere verzekeraar.  

• Ook afgelopen jaar zijn de gebouwen weer goed verhuurd. Fijn, want we hebben die inkomsten erg hard no-
dig! 

• We zitten nu in een situatie dat de gebouwopbrengsten even hoog zijn als de gebouwkosten. Dat is op zich 
goed, maar de afgelopen jaren hielden we geld ‘’over’’. Daarmee konden we verenigingskosten betalen. Dat 
kan nu dus niet meer.  

• Opvallend is dat de verenigingskosten niet gedekt worden door inkomsten (o.a. contributie). Dat betekent dat 
we deze kas negatief afsluiten 
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• Er is weer geld binnen gekomen vanuit de Rabobank en NL Doet!  

• We danken de ouders enorm voor de extra bijdrages die we bij de contributie hebben ontvangen.  

• Al met al komt de jaarrekening van 2019 positief uit.  

• De begroting voor 2020 komt negatief uit.  
 

Michele Hermsen 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 waarin de commissie 
goed op de hoogte is gebracht van de financiële status van de vereniging.  
 
De kascommissie stelt de jaarvergadering voor om aan het bestuur decharge te verlenen voor het afgelopen fi-
nanciële 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.  
 
De eerste termijn van Joep Firet als voorzitter verloopt deze jaarvergadering. Joep stelt zichzelf herkiesbaar voor 
een tweede termijn van deze functie. De jaarvergadering herbenoemt Joep Firet 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. De 
jaarvergadering herbenoemt Patricia Brinker, met terugwerkende kracht, als penningmeester.  
 

5.  Vaststellen contributie seizoen 2019-2020 

De jaarvergadering besluit om de contributie volgend seizoen 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.  
 

6.  Begroting 2020 
 

We hebben de begroting besproken tijdens het behandelen van de jaarcijfers van 2019.  
Deze wordt goedgekeurd door de jaarvergadering.  
 

7.  Benoeming kascommissie 

 

Michelle Hermsen neemt als reverse lid plaats in de kascommissie. Ruurd Heuvel en Robert Aartsen nemen we-
derom deel aan de kascommissie.  

 
8.  Stand van zaken in de groep  

Met een aantal stellingen bespreken de groepsbegeleiders Hugo en Margreet de stand van zaken in de speltak-
ken. Leiding kon reageren met voorbeelden. Hieruit kwamen leuke dingen: 

• We dagen onze jeugdleden uit om zichzelf te ontwikkelen.  

• We hebben leuke speltakken met leuke leden. Uiteraard kunnen daar nog meer kinderen bij!  

• We hebben veel leiding!  

• De jeugdleden hebben plezier tijdens de opkomsten.  

• We zijn blijvend actief in onze ontwikkeling als vrijwilliger. Trainingen worden druk bezocht. Er heerst een 
positief leerklimaat.  

• Het was een mooi jaar!  
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9.  Gezond de toekomst in!   

We zijn al een tijdje bezig met onze toekomstplannen. Eerder is al besloten dat we de Beukelaar zullen afstoten 
en Hof zullen verbouwen. Inmiddels zijn we gaan dromen en is een architect bezig geweest met het maken van 
schetsen. Die zien er gaaf uit! Er zijn schetsen voor Hof, voor de verbouwing van de Rowanhut en het opknappen 
van de kampvuurkuil.  

 
Er zijn verschillende commissie samengesteld om de toekomstplannen verder uit te werken. Zo is er een bouw-
commissie en een financiële commissie die onder andere bestaan uit ouders van de jeugdleden. Super leuk om te 
zien dat velen van de leden zo betrokken zijn.  
 
Er wordt gekeken naar verschillende mogelijkheden om geld binnen te krijgen om onze plannen te kunnen realise-
ren.  
 

10. Rondvraag 

• Michiel  vraagt naar de mogelijkheden van zonnepanelen. Er wordt zeker gekeken naar verduurzaming van de 
gebouwen 

• Arno wenst iedereen succes met de opkomsten!  
 
11. Sluiting 
Joep sluit deze vergadering om 14.00 uur.  
 
 

 
Hof in de toekomst?! | Schets op basis van dromen van vrijwilligers!  

 
 

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 15 februari 2020 | Trappershorst 
 

NAAM OUDER VAN JEUGDLID. . . SPELTAK / FUNCTIE 

Robert Aartsen Viggo en Tess Verkenners en RSA 

Lid klusteam 

Marlene Minderhoud   Ondersteuningsteam 

Erelid 

Paul van Ede  Gebouwbeheerder Horst 

Yury Dijkhuizen Xander en Quinten RSA en Verkenners 

Lid klusteam 

Hans van der Schoot  Erelid 

Martijn Steenbergen Noa Padvindsters 

Yvonne Helmink Bart RSA 

Mara Karruppannan Marijn en Jonas Verkenners 

Ben Bruinenberg  Lid Klusteam 

Erelid 

Victor Nuijten Tim en Stijn RSA en Verkenner 

Lid Klusteam 

Loek Kok  Leiding Bevers 

Dieuwertje Peltenburg  Leiding Bevers 

Aretti van Duren   Leiding Havelihorde 

Anouk Brinker  Leiding Padvindsters 

Floor Nuijten  Leiding Padvindsters 

Michiel Wilhelm Emiel en Olger Verkenners 

Robert Klomp  Gebouwbeheerder Hof 

Michelle Hermsen   Leiding Padvindsters 

Stes 

Lisa Visser  Leiding Havelihorde 

Carlijn Kollen  Leiding Wolvenhorde 

Pepijn van Kempen  Leiding Padvindsters 

Stes 

AOT-stam 

Ilse Wandel Sam RSA 

Patricia Streng Viggo en Tess Verkenners en RSA 

Praktijkbegeleider  

Wilfred Kramer 

 

Naomi Padvindsters 

Lid Klusteam  
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Rijk Wandel  Sam RSA 

Lid Klusteam  

Arno Huibers  Leiding Wolvenhorde 

Mark Spitman  Leiding Wolvenhorde 

Margot Teunissen Marieke en Klaas RSA en Stam 

Praktijkbegeleider 

Lex Aalbers  Leiding Verkenners 

Stes 

Bestuur – vertegenwoordiger van de 

Groepsraad 

Erik-Jan Kollen  Bestuur – lid  

Margreet v/d Sluijs  Bestuur – groepsbegeleider 

Max Cuppen  Leiding Wolvenhorde  

Stam 

Ruurd Heuvel  Leiding Padvindsters 

Stes 

Robert Boudewijn  Leiding Padvindsters 

Stam 

Matthijs Evers  Leiding Wolvenhorde 

Anne-Linde Munsterman  Leiding Wolvenhorde 

Marijn van Dijk  Leiding Wolvenhorde 

Douwe Heuvel  Leiding Havelihorde 

Stes 

Patricia Brinker  Bestuur – penningmeester 

Hugo Jager  Bestuur – groepsbegeleider 

RSA-begeleiding 

Joep Firet  Bestuur – voorzitter 

Remco Ulrich  Bestuur – secretaris 

Stes 

AOT-Stam 

A-Team 
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Bijlage 2: Afmeldingen Jaarvergadering | zaterdag 15 februari 2020 | Trappershorst 
 

NAAM 

Ouders van Nicolai en Doeschka 

Ouders van Silvan Spreij 

Ouders van Amber Westerlaken 

Ouders van Liara 

Martijn en Jose Albring 

Familie Gaasbeek 

Ouders van Desmond en Hannah 

Jetske Bouma 

Jan Rutjes 

Dorien Firet 

Marleen van Zalm 

Mick Kroes 

Margreet van den Born 

Ricardo Reuselaars 

Theo Uffink 

Fransje van Slooten 

Peter Krechting 

 
 


