Dit is een conceptverslag. Dit verslag dient goedgekeurd te worden tijdens de jaarvergadering van 2022.
Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering,
gehouden op maandag 1 maart 2021, online via Google Meet en Aha-slides.
De presentie- en afmeldinglijst zijn te vinden als respectievelijk bijlage 1 en 2, direct onder dit verslag.
In bijlage 3 zijn de chat-berichten die tijdens de vergadering zijn gedeeld te vinden.
1. Opening en vaststellen van de agenda
De voorzitter, Joep Firet, opent deze jaarvergadering om 20:00 uur en heet iedereen van harte welkom op deze
maandagavond. Een speciale jaarvergadering, dit jaar vanwege de corona-maatregelen digitaal. Mooi om te zien
dat er zoveel vrijwilligers en ouders aanwezig zijn bij deze vergadering.
Omdat we gebruik maken van Aha-slides zullen we anoniem en digitaal stemmen. Er zijn geen volmachten voor
stemmen uitgegeven.
De presentielijst wordt digitaal getekend.
De agenda zoals verstuurd wordt gebruikt. In het verslag is de volgorde van bespreking aangehouden.
2. Goedkeuren verslag jaarvergadering 15 februari 2020
Na aanleiding van het verslag van 15 februari 2020 het volgende: geen opmerkingen
Het verslag van de jaarvergadering van 2020 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. Stand van zaken in de groep
Het was een mooi en bijzonder jaar. Vol goede moed begon 2020 met de viering van 100 jaar Welpen in
Nederland. Met een grote manifestatie op Trappershorst trapten onze Welpen, samen met alle andere Renkumse
Welpen, het jaar af. Helaas gooide corona daarna roet in het eten en moesten we tijdelijk stoppen met onze
activiteiten. Gelukkig konden we online doorgaan. Onder leiding van de Padvindstersleiding is er een iScouting
gestart met leuke en uitdagende opdrachten voor thuis. Gelukkig konden we voor de zomer weer fysiek aanwezig
zijn en genieten van het Scoutingspel. Alle zomerkampen konden doorgaan en onze jeugdleden hebben ervan
genoten. Het nieuwe seizoen startte feestelijk met een zonnig en corona-proof overvliegen. Na wat veilige
opkomsten, vooral buiten, moest het jaar eenzaam afgesloten worden. Geen Boerenkoolfuif, geen jaarafsluiting.
Gelukkig wel een cadeautje voor iedereen: een uitdagende speurtocht door de Oosterbeekse bossen. 2020 was
een bijzonder jaar, maar ook een jaar waarop we trots mogen zijn! Samen hebben we er toch iets moois van
gemaakt.
Tijdens de jaarvergadering hebben we door middel van foto’s en een quiz het jaar met elkaar doorgenomen.
Zo kwamen onder andere de volgende hoogtepunten aan bod: zomerkampen, iScouting, 100 jaar Welpen,
waterpret, Bevermusical, feestvieren en aantal jeugdleden.
Hugo Jager, de groepsbegeleider, laat weten dat we veel jeugdleden hebben in de oudere speltakken. Bij de
Bevers en Welpen is er nog genoeg plek. Dus laat iedereen van 5 t/m 11 jaar Scouting ontdekken en neem ze mee
naar een van onze opkomsten.
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4. Financiën
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 2020. Ook worden de cijfers van de speltakken
en de Groepsraad gedeeld. We behandelen ook gelijk de begroting voor 2021.
Patricia geeft een toelichting:
● Vanwege de corona-maatregelen kon het verhuur helaas niet optimaal door gaan. We hebben onze huurders
gevraagd om toch een deel te betalen. Een deel van de huurders heeft dit gedaan.
● We hebben een leuke bedrag aan donaties en regelingen binnen gekregen.
● Op diverse posten hebben kunnen bezuinigen. Mede dankzij inzet van Wilfred, de gebouwbeheerder, hebben
we kunnen besparen op onder andere gas, water en licht.
● We hebben zelf invloed op de kosten die we maken. Dus werk allemaal mee!
● De Wifi is aangepast en dat levert geld op! Denk wel aan het maximum gebruik.
● De begroting is vanwege de corona deels aangepast. We verwachten wel wat verhuurinkomsten te hebben,
maar denken dat we niet volledig kunnen verhuren.
● Hans van der Schoot heeft tips gegeven voor een andere boekhouding en weergave.
● Over 2020 hebben we zowel bij de gebouwen als bij de vereniging een positief saldo.
● Er zijn veel donaties binnengekomen: er wordt extra contributie betaald door ouders, (waarvoor onze dank!!)
de reddingsbrigade in Oosterbeek is gestopt en heeft ons geld gedoneerd. Ook via de Rabobank is er geld
binnen komen. We hebben gebruik gemaakt van de overheidsregelingen rondom corona.
● We moeten helaas met een verlies begroten. We hopen op donaties, maar kunnen daar niet van uit gaan.
● De post marketing en communicatie valt op de begroting hoger uit. We willen inzetten op meer leden en
daarvoor willen we verschillende mogelijkheden aangrijpen. Dat kan geld gaan kosten
● We willen gaan stoppen met de obligatierekening. Daarvoor zullen we actief deze mensen benaderen. Het
geld dat we niet terug hoeven te geven, reserveren we de verbouwing. Theo en Hans kunnen hierbij helpen.
Mark Pel weet hier ook iets van.
● De speltakkassen zien er keurig uit! De speltakken houden alles goed bij! Complimenten.
● Ook de Groepskas ziet er goed uit. Helaas geen Airborne-geld, maar wel inkomsten vanuit de gemeente.
Gelukkig was er een reserve en kon dit.
Ruurd Heuvel neemt namens de kascommissie het woord. De kascommissie is digitaal op bezoek geweest bij de
penningmeester. Zij hebben inzage gehad in de financiële gegevens en hebben daarover vragen gesteld. De
kascommissie geeft aan dat alles in orde is. Het was een prima avond waarin de commissie goed op de hoogte is
gebracht van de financiële status van de vereniging. Zij geven een groot compliment aan de penningmeester!
De kascommissie stelt de jaarvergadering voor om aan het bestuur decharge te verlenen voor het afgelopen
financiële jaar. De jaarvergadering stemt hiermee in.
Het bestuur stelt voor de contributie voor komend seizoen niet te verhogen.
De totale contributie blijft minimaal € 110,00 per lid. Hiervan gaat € 40,00 naar de speltakkas, de rest wordt
gebruikt voor groeps-, regionale en landelijke kosten
De begroting wordt aangenomen.
Michelle Hermsen treedt toe tot in de kascommissie. Robert Aartsen neemt nog een jaar deel.
Michiel Wilhelm treedt toe als reserve lid van de kascommissie
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5. Bestuursmutaties
Voorafgaand aan de vergadering zijn er geen kandidaten schriftelijk aangedragen voor een van de
bestuursfuncties.
De derde termijn van Remco Ulrich als secretaris verloopt deze jaarvergadering. Remco heeft aangegeven zichzelf
niet herkiesbaar te stellen.
De afgelopen periode heeft het bestuur gesprekken gevoerd met twee kandidaten. Dit waren leuke gesprekken
met twee betrokken (oud)leden.
Fransje van Slooten vraagt waarom er niet gekozen kan worden tussen de twee kandidaten. Samen met de
kandidaten is er gekeken naar de mogelijkheden binnen de vereniging. Stemmen tussen twee kandidaten vinden
we niet prettig. Dit wordt ook door kandidaten (ook van andere functies) beaamd. De andere kandidaat gaat iets
anders doen in de vereniging!
Het bestuur stelt voor om Tijmen te benoemen als secretaris van de vereniging. De jaarvergadering benoemt
Tijmen Pranger als secretaris van de vereniging. Welkom!
Tijmen neemt het woord en dankt iedereen voor zijn benoeming. Hij heeft er veel zin in en kijkt er naar uit!
Voor de goede orde maakt Remco het verslag van deze vergadering nog af.
Het bestuur is de afgelopen tijd druk bezig geweest met bestuursontwikkeling. We hebben ons handelen onder de
loep genomen. Vanuit deze reflectie en feedback vanuit de vrijwilligers is er een nieuw ‘samenspel’ in de
vereniging tot stand gekomen.
Uit de reflectie en het ontstaan van het nieuwe samenspel is naar voren gekomen dat er een aantal belangrijke
taken blijven liggen. Om deze taken op te pakken vindt het bestuur het verstandig om een extra bestuurslid aan te
stellen, die aan de slag gaat met deze taken. We noemen dit bestuurslid: Groepsontwikkelaar.
Op dit moment is de verwerving van kandidaten druk bezig. Samen met de Groepsraad wordt straks bepaald wie
die rol van Groepsontwikkelaar gaat oppakken.
Daarom vraagt het bestuur om op dit moment de functie Groepsontwikkelaar formeel in te stellen. Zodra er een
kandidaat is gevonden kan deze gelijk aan de slag. De daadwerkelijke persoon wordt in de volgende
ledenvergadering benoemd. De jaarvergadering stemt hiermee in. Vanaf nu is de Groepsontwikkelaar een nieuwe
functie in het bestuur.
Er is een vraag gesteld of er een nieuwe functie volgens de statuten toegevoegd kan worden. Dit kan, als het
bestuur maar niet te groot wordt. Er is vastgelegd hoeveel bestuursleden er maximaal in het bestuur kunnen
zitten.
Dit jaar heeft er tevens een wisseling plaatsgevonden rondom de vertegenwoordiger van de Groepsraad. De
tweede termijn van Lex Aalbers verliep afgelopen januari. De Groepsraad heeft Pepijn van Kempen, Max Cuppen,
en Luc Jansen benoemd tot nieuwe vertegenwoordigers van de Groepsraad. Zij zullen afwisselend plaats nemen in
het bestuur. Welkom aan boord!
Lex wordt bedankt voor zijn zes jaar in het bestuur. Hij ontvangt lekkere drankjes, complimenten en een groot
applaus.
Omdat het aantal bestuursplekken vanuit de Groepsraad is vastgesteld op drie, neemt Margreet van der Sluijs
afscheid van haar bestuurstaak. Zij blijft nog wel groepsbegeleider en zal vanuit het begeleidersteam haar rol
verdere invulling geven. Ook zij ontvangt de complimenten, een lekker drankje en een groot applaus.
Remco wordt bedankt voor zijn negen jaren als secretaris. Hij ontvangt een lekker drankje, complimenten en een
applaus.
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6. Gezond de toekomst in!
Erik-Jan Kollen vertelt over de stand van zaken rondom de verbouwing. Hij licht toe welke teams er zijn. Het hele
plan van verbouwing kost veel tijd. Helaas hebben we niet alle stappen kunnen maken. Corona blokkeert ook dit
proces. De verschillende teams zijn wel bezig met hun acties.
De volgende teams zijn op dit moment actief: financiën, gebruikersteam, bouwteam, juridisch team, verkoop
Beukelaar, externe contacten, team ´De Bouwers´ en website.
Vele van ons zijn actief in de teams. Wil je zelf iets doen? Meld je vooral aan!
Er zullen de komende tijd verschillende stappen gezet worden. De leden worden hiervan op de hoogte gehouden.
Wanneer het nodig is, wordt er een extra ledenvergadering gehouden.
7. Rondvraag
Dorien geeft aan dat we vaker de speltakken los mogen laten. Voor de saamhorigheid kunnen we beter praten over
de vereniging en niet over speltakken. Bijvoorbeeld geen padvindsterstent maar een scoutingtent. En niet namens
dat team, maar als vrijwilliger.
Michiel Wilhelm vraagt of er ooit is nagedacht over een fusie met de andere groep in Oosterbeek. In het verleden is
hier ook over gesproken, maar voor nu is dat niet aan de orde. Wel doen we dingen samen en ondersteunen we
elkaar. We hebben een goede band met de Bernulphusgroep. Een fusie is nu niet aan de orde.
Vele leden geven aan dat dit een fijne vergadering was. Wat een complimenten!
8. Sluiting
Joep sluit om 21.38 uur onze vergadering. Hij dankt iedereen voor de inbreng en deze vergadering. Laten we hopen
elkaar snel weer live te zien!

Lekker naar buiten, dat willen we allemaal! | Kerstcadeautje 2020

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 | maandag 1 maart 2021 | online via Meet en Aha-slides.
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Bijlage 2: Afmeldingen Jaarvergadering | maandag 1 maart 2021 | online via Meet en Aha-slides.

Jouw naam

Ouder van

Sara van gessel

Rahim van gessel

Gaby van Veen
Ester van Puijenbroek

Roald en Abel Gaasbeek
William en Lisabeth
Hendriks

Jakob Loosman`

Naomi en Leona Loosman

Robert Klomp
Willeke HendrickxEvenhuis

Madelief Hendrickx

Ilona Maassen

Sven en Finn

Functie(s) in de groep

Beverleiding
verhuur

Vrijwiliger
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Bijlage 3: chat tijdens vergadering | maandag 1 maart 2021 | online via Meet en Aha-slides.
Yury D.20:04
Hallo
Xander Dijkhuizen20:04
hallo
Marleen van Zalm20:04
joeee
Anouk Brinker20:04
Hoii
Joep Firet20:04
fijn dat je iets vraagt!
Hugo Jager20:05
Hallo allemaal. Als je een vraag hebt zet deze hierin. Ik zal deze dan doorgeven aan Joep.
Ricardo Reuselaars20:06
Joep wij zitten er mooi geknipt bij nu de rest nog
Joep Firet20:06
inderdaad Ricardo!
Michiel Wilhelm20:11
herfstzon in februari jaja
Erik-Jan Kollen20:13
13.05
Joep Firet20:13
3
Erik-Jan Kollen20:13
niet gezien..
Anouk Brinker20:14
Goede stemmethode zo! Beter dan bij de groepsraad ;)
Theo Uffink20:14
Joep, rekening betalen?
Fransje v.S.20:15
Mijn vraag is al beantwoord!
Theo Uffink20:15
Internet
Joep Firet20:17
was gezellig, met aot sticker op je bord
Michiel Wilhelm20:20
soort soldaat van oranje
Marleen van Zalm20:20
kunnen we wat winnen?
Ricardo Reuselaars20:22
Joep, wifi uit, 4g aan!
Michiel Wilhelm20:22
een bestuursfunctie
Arno Zweers20:23
Je kijkt verzopen Erwin
Yury D.20:25
Alleen de klussers zijn niet op kamp geweest
Joep Firet20:28
Mooi doel voor de klussers in 2021!
Anouk Brinker20:29
Lekker promopraatje meteen Hugo!!!
Yury D.20:31
Het is al 1 maart
Fransje v.S.20:32
het is wel een Aha-erlebnis!
Anouk Brinker20:36
Topper!
Anne-Linde Munsterman20:36
lekker wilfred!
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👏👏👏
Erik-Jan Kollen20:37
Wilfred, houdt het GROEN!
Ricardo Reuselaars20:37
Mijn 12 punten voor de leukste vergadering van de week gaan naar... OPV-Schoonoord!
Anne-Linde Munsterman20:38
Wat is het maximum?
Want wij hadden een bioscoop opkomst gepland haha
Carlijn Kollen20:38
Wij kijken soms nog wel films op kampjes namelijk
Anne-Linde Munsterman20:39
natuurlijk wachten we tot dat mogelijk is coronawise
Ricardo Reuselaars20:39
DVD... Hahaha
Carlijn Kollen20:39
Is het mogelijk om inzicht in te krijgen ofzo zodat we er niet perongeluk overheen gaan?
Hugo Jager20:40
Goede vraag Carlijn, ik zal het appen aan Yury,
Yury D.20:40
Daar ben ik ook naar aan het kijken, alleen zijn de mogelijkheden wat beperkt. Maar daar komen we uit
Arno Zweers20:40
Als je series of films op Netflix kijkt, wordt per uur ongeveer 1 GB aan gegevens voor elke videostream in
een standaarddefinitie en maximaal 3 GB voor elke HD-videostream verbruikt.
Carlijn Kollen20:40
Kijk, super fijn! Denk dat het wel goed komt hoor maar zou zo zonde zijn!
Ah kijk zelfs dat valt dan mee
Yury D.20:41
Even technisch: als er slecht 1 persoon dat doet gaat het goed, maar als er 10 personen tegelijk bezig
zijn dan gaat het hard. En de huidige wifi-internet is 100Mbs (10x sneller dan we hadden)
Anouk Brinker20:42
Heel heel heel gaaf!
Hessel Corduwener20:43
Dat laat wel zien dat er veel respect is namens de ouders!
Anienke Pleijsier20:43
Applaus ook voor de ouders!!
Ricardo Reuselaars20:43
Toch indirect een groot compliment voor onze vereniging! we zijn de moeite waard om beetje extra geld
te geven
Joep Firet20:43
dat dacht ik! mochten er nu ouders bij zijn, die ook iets extra betaald hebben, super bedankt!
Anouk Brinker20:44
Waarom is marketing en communicatie zoveel hoger?
Leuk om te horen!
Hessel Corduwener20:45
Is er nagedacht over sponsoring/reclame van bedrijven? op bijvoorbeeld de site?
Joep Firet20:45
Goed idee, we willen dat oppakken voor de nieuwbouw!
Erik-Jan Kollen20:45
Daar willen we vooral gebruik van gaan maken voor de verbouwing van Hof
Hessel Corduwener20:46
top, uit ervaring kan er op die manier best een extra bedrag binnen komen!
Theo Uffink20:49
Volgens mij moet dit uitgekeerd worden in meters touw
Juist uit 2001
Arno Zweers20:50
Er moet een lijst zijn
Theo Uffink20:50
Mark Pel weet dit ook
Anne-Linde Munsterman20:52
ik heb al wel geantwoord
oh kijk
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Ricardo Reuselaars20:54
elk jaar zonder corona! Is de mogelijkheid
Joep Firet20:58
Margot: Super Patricia!!!! Groot compliment!!!
Anouk Brinker20:58
Top penningmeester!
Anne-Linde Munsterman20:58
👏👏👏
Anienke Pleijsier21:02
Zo ontzettend leuk zo'n positief en leuke manier van een jaarvergadering
Joep Firet21:03
dank je Anienke!
Anouk Brinker21:05
Wat een top foto!
Fransje v.S.21:05
Het verbaasde mij dat er met twee kandidaten gesproken is voor de functie van secretaris. Waarom krijgt
de vergadering niet de gelegeheid te kiezen?
Niet dat ik bezwaar heb tegen deze kandidaat...
Tijmen Pranger21:07
@fransje: gelukkig maar;)
Fransje v.S.21:09
Veel plezier Tijmen, ik kan je uit ervaring zeggen dat het een heel leuke functie is!
Anouk Brinker21:09
Gefeliciteerd!!
Theo Uffink21:09
Tijmen, gefeliciteerd!
Carlijn Kollen21:10
Gefeliciteerd en veel succes Tijmen!
Joep Firet21:10
Margot: Leuk Tijmen!
Patricia Brinker21:10
Tijmen, welkom in het bestuur!!!
Margreet van der Sluijs21:12
Succes Tijmen! Maak er een leuke tijd van.
Arno Zweers21:12
En die andere kandidaat hebben ze gevraagd voor een andere klus binnen de vereniging ;-)
Luc Jansen21:12
Tijmen Proficiat!
Tijmen Pranger21:13
Dank!
Fransje v.S.21:14
Uit hoeveel leden gaat het bestuur dan bestaan? Kan er nog een meerderheid van stemmen ontstaan?
Hoe kunnen we nou eerst stemmen en dan pas een toelichting krijgen???
Fransje v.S.21:15
Ja, die vraag was al besproken voordat ik klaar was met typen.
Ja, we zijn wel informeel, dat moet ook, maar toch doen we nu formele dingen, dat vind ik merkwaardig.
Michiel Wilhelm21:16
ben het wel met je eens.
Max Haan21:17
Ben ik wel met je eens, Fransje!
Fransje v.S.21:18
Wat in de groepsraad besproken is, is niet bekend bij de ouders!
Ricardo Reuselaars21:19
Die mensen zitten er toch vanuit de groepsraad en niet vanuit een speltak?!?!
Anouk Brinker21:19
Klopt
max cuppen21:19
nee
je haalt me de woorden uit de mond luc
Fransje v.S.21:21
Goed gedaan!!!
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Marleen van Zalm21:22
Lexie!!!
Jules Pennings21:22
LEKSIEEEEE
Erik-Jan Kollen21:23
Met Dank LEX!
Lex Aalbers21:23
graag gedaan ;)
jullie zijn nog niet van me af
Patricia Brinker21:23
gelukkig maar Lex, je bent een aanwinst voor OPV
Anouk Brinker21:25
Voor de verzameling op het schapje in je achtergrond! Zullen de leerlingen leuk vinden ;)
Erik-Jan Kollen21:25
Dank Margreet en Remco!!
Anne-Linde Munsterman21:25
👏👏👏👏
Ricardo Reuselaars21:25
Super bedankt alle drie!!
Patricia Brinker21:25
Ook Margreet en Remco, super bedankt!!!!
Ricardo Reuselaars21:26
En Joep, wij komen dit weekend een borrel doen.... alleen drinken is niet gezond...
Joep Firet21:26
goed plan!
Yury D.21:32
Is er een indicatie van de opbrengst van de Beukelaar? Dat zal deels bepalen wat er mogelijk wordt met
de andere panden qua verbouwing
Joep Firet21:34
Margot: duidelijk verhaal EJ
Fransje v.S.21:35
Geen vragen, wel een compliment aan iedereen die zich inzet voor deze prachtige vereniging!
Anouk Brinker21:35
Bedankt voor de fijne vergadering! Heel leuk gedaan zo. Complimenten aan het bestuur!
Carlijn Kollen21:36
Ja ik vond het ook leuk gedaan!
Anouk Brinker21:36
Mooi punt Dorien!
Neenee haha
Joep Firet21:37
dank jullie wel voor de complimenten
Arno Zweers21:37
Ja is wel eens ter sprake gekomen. Lang lang geleden
Ricardo Reuselaars21:37
samen opkomsten met rsa is ook in de maak! eerst corona...
Fransje v.S.21:38
Als je gaat verbouwen en een gebouw verkoopt, is het handig om zeker te weten dat je niet met de
Bernhulphus wilt fuseren, anders komt het hele vraagstuk onmiddellijk weer terug!
Michiel Wilhelm21:39
enorm bedankt!
Fransje v.S.21:39
Digigale yell???
Joep Firet21:39
Margot: Jaaaa OPV_Café
Anouk Brinker21:39
Voor!
Hessel Corduwener21:39
top idee!
Anne-Linde Munsterman21:39
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klinkt goed
Aretti21:39
ik ben voor
Joep Firet21:39
OKKI OKKI OKKI
Ricardo Reuselaars21:39
Oeeeh daar proosten we op!
Martijn Steenbergen21:39
Goed idee!
Hans van der Schoot21:39
Alle vrijwilligers van deze fijne club bedankt voor jullie inzet!!
Robert Boudewijn21:39
voor
Anne-Linde Munsterman21:40
doei! bedankt!
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