Oosterbeek, februari 2022
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 maandag 21 februari 2022, van 20.00 tot 21.30 uur, digitaal via Google Meet.
(afmelden kan via de secretaris)
Goed om te weten: stemming tijdens de jaarvergadering gaat dit jaar digitaal. Daarom dienen leden zich vooraf aan te
melden voor de vergadering. In de begeleidende mail bij deze agenda staat daar meer informatie over.
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.
AGENDA
1. Opening en vaststellen van de agenda
2. Goedkeuren verslag jaarvergadering 1 maart 2021
Dit verslag is meegestuurd met de agenda en is te vinden op de website van de OPV-Schoonoord
(www.opv-schoonoord.nl).
3. Financiën
Financieel verslag 2021 en verslag van de kascommissie
Het financieel verslag van 2021 is meegestuurd met deze agenda. De penningmeester zal tijdens vergadering een
toelichting geven. Leden van de kascommissie (Michelle Hermsen en Robert Aartsen) zullen verslag uitbrengen
van hun bevindingen.
Begroting 2022
De penningmeester zal de begroting van 2022 toelichten. Deze is meegezonden met deze agenda.
Vaststellen contributie
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.
Benoeming kascommissie
Aan Robert Aartsen en Michiel Wilhelm wordt gevraagd een jaar deel te nemen aan de kascommissie. Michelle
Hermsen is aftredend. Voor haar wordt een vervanger gezocht, die plaats neemt als reserve.
4. Bestuursmutaties
De eerste termijn van Erik-Jan Kollen als bestuurslid vernieuwing gebouwen verloopt deze jaarvergadering.
Erik-Jan heeft aangegeven zichzelf niet herkiesbaar te stellen. De afgelopen periode heeft het bestuur een gesprek
gehad met Arno Zweers: een ouder en (oud-)(bestuurs)lid van van onze vereniging. Het bestuur stelt voor om
Arno Zweers te benoemen als bestuurslid vernieuwing gebouwen.
De eerste termijn van Hugo Jager als groepsbegeleider is in november 2021 afgelopen. Hugo stelt zichzelf
herkiesbaar voor een tweede termijn van deze functie. Deze functie deelt hij met Margreet van der Sluijs. Haar
tweede termijn liep in november 2021 af. Het bestuur en de groepsraad stellen voor om Hugo Jager en Margreet
van der Sluijs te herbenoemen als groepsbegeleiders.
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In de vorige jaarvergadering is besloten om de functie van Groepsontwikkelaar formeel aan te stellen. Het bestuur
en de groepsraad stellen voor om Remco Ulrich, met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2021, te benoemen als
Groepsontwikkelaar.
De tweede termijn van Peter Krechting als bestuurslid verhuur loopt deze jaarvergadering af. Peter heeft
aangegeven zichzelf herkiesbaar te stellen. Het bestuur stelt voor om Peter Krechting te herbenoemen als
bestuurslid verhuur.
5. Gezond de toekomst in!
Inmiddels is er weer veel gebeurd rondom de toekomst van onze vereniging. Het bestuur zal vandaag een
toelichting geven op een voorstel over een verbeterde juridische structuur van onze vereniging. Een toelichting op
dit voorstel wordt met deze agenda meegestuurd.
6. Stand van zaken in de groep
De groepsbegeleiders zullen kort verslag uitbrengen van de stand van zaken in de groep.
7. Rondvraag
8. Sluiting
Graag tot ziens op 21 februari!
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