
Dit is een conceptverslag. Dit verslag dient goedgekeurd te worden tijdens de jaarvergadering van 2023.

Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering,

gehouden op maandag 21 februari 2022, online via Google Meet en Aha-slides.

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 20:00 uur en heet iedereen van harte welkom op deze
maandagavond. Hopelijk is dit de tweede én laatste digitale jaarvergadering. De Coronamaatregelen worden
binnenkort bijna allemaal opgeheven.

Omdat we gebruik maken van Aha-slides zullen we anoniem en digitaal stemmen. De presentielijst wordt digitaal
getekend.

De agenda zoals verstuurd wordt gebruikt. In het verslag is de volgorde van bespreking aangehouden. Er zijn geen
aanvullingen op de agenda.

2.  Goedkeuren verslag jaarvergadering 1 maart 2021

Na aanleiding van het verslag van 1 maart 2021 het volgende: geen opmerkingen

Het verslag van de jaarvergadering van 2021 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.  Financiën

Patricia Brinker, de penningmeester, neemt het woord en presenteert de jaarcijfers. Deze zijn vooraf, op de
overzichten van de speltak-en groepskas na, ook naar de leden gemaild. We blikken terug op de begroting en
realisatie van 2021. Ook worden de cijfers van de speltakken en de Groepsraad gedeeld. We behandelen ook gelijk
de begroting voor 2022.

Patricia geeft een toelichting:

● Er is minder gas, water en elektra minder verbruikt omdat de gebouwen minder gebruikt en verhuurd zijn.
Het afval is hierdoor ook minder vaak geleegd. Dit is mede dankzij de inzet van gebouwenbeheerder Wilfred
Kramer. Dank!

● De Beukelaar wordt enkele maanden voor een middag verhuurd aan knutselclub Weltevree. Daarnaast wordt
Trappershof voor steeds meer dagdelen gehuurd door Stichting Autisme Support. Dit zorgt voor structureel
hogere huurinkomsten.

● Door het stijgende aantal leden ontvangen we meer contributie.
● Vanuit de regio Neder-Veluwe hebben we een korting op de afdracht gekregen door de Coronapandemie.
● Er is een mooi bedrag aan donaties ontvangen: € 636 (Rabobank Clubkas Campagne), € 1.208 (extra

contributie via ouders), € 750 (t.bv. de gebouwen; van de AOT) en € 400 (t.b.v. het Engelandkamp door een
anoniem lid). Voor dit laatste bedrag is een aparte reservering op de balans voor opgezet.

● Dit alles is mede mogelijk gemaakt door de inzet van Peter Krechting voor het verhuur van de gebouwen &
de verhuur- en klusploeg. Dank voor alle inzet!

● De speltakken en de groepskas hadden minder inkomsten door de Coronamaatregelen.
● De Welpen-en Havelihorde hadden financiële tegenvallers door de zomerkampen.
● De groepskas heeft een mooie bijdrage ontvangen door een oud-papieractie.
● Uiteindelijk sluiten we het jaar 2021 met een mooi bedrag ‘in de plus af’!
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Michelle Aalbers-Hermsen neemt namens de kascommissie het woord. De kascommissie is (fysiek!) 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 en aan de beheerders van de speltakkassen! Patricia Brinker krijgt als dank voor haar inzet een
mooie bos bloemen aangeboden.

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 jaarvergadering stemt hiermee in.

De begroting wordt aangenomen.

Michiel Wilhelm treedt toe tot de kascommissie. Robert Aartsen neemt nog een jaar deel. Erik-Jan Kollen treedt
toe als reserve lid van de kascommissie.

Vragen die gesteld worden:

- Yuri Dijkhuizen vraagt of er een reservering is gemaakt voor de renovatie van de poort bij Trappershorst. De
penningmeester geeft aan dat de poort is opgenomen in het tienjarenonderhoudsplan en dat dit plan
binnenkort besproken wordt.

- Yuri Dijkhuizen vraagt wat voor contract de verenging heeft met energieleveranciers. De penningmeester
geeft aan dat dit een variabel contract is.

- Olga Klooster vraagt of de extra contributie die ouders kunnen afdragen ook bij de betreffende speltakken
terechtkomt. De penningmeester geeft aan dat de extra bijdrage in de algemene kas komt en zo ten goede
komt van verenigingsactiviteiten. De penningmeester agendeert dit onderwerp voor de volgende
bestuursvergadering.

4.  Bestuursmutaties

Voorafgaand aan de vergadering zijn er geen kandidaten schriftelijk aangedragen voor een van de
bestuursfuncties.

De eerste termijn van Erik-Jan kollen als bestuurslid ‘vernieuwing gebouwen’ verloopt deze jaarvergadering.
Erik-Jan heeft aangegeven zich niet verkiesbaar te stellen. De voorzitter bedankt Erik-Jan voor zijn inzet de
afgelopen jaren. Dank!

Begin dit jaar is voor deze functie een vacature uitgezet. Naar aanleiding van deze vacature heeft één kandidaat
zich aangemeld: Arno Zweers. Een afvaardiging van het bestuur heeft een gesprek gehad met Arno. Hij is zowel
jeugdlid als leiding geweest en heeft eerder in het bestuur gezeten.

Het bestuur stelt voor om Arno te benoemen als bestuurslid ‘vernieuwing gebouwen’ van de vereniging. De
jaarvergadering benoemt Arno Zweers als bestuurslid ‘vernieuwing gebouwen’ van de vereniging. Welkom!

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.

De jaarvergadering herbenoemt Hugo Jager en Margreet van der Sluijs in een gedeelde functie als
groepsbegeleiders van de vereniging. Gefeliciteerd!

2



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 jaarvergadering benoemt Remco Ulrich, met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2021, als
Groepsontwikkelaar van onze vereniging. Proficiat!

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’. De jaarvergadering herbenoemt Peter Krechting als bestuurslid ‘verhuur’ van onze
vereniging. Gefeliciteerd!

De voorzitter geeft aan dat mensen die tegen stemmen of een blanco stem uitbrengen zich vrij moeten voelen om
na afloop van de vergadering zich te melden om hierover in gesprek te gaan.

5.  Gezond de toekomst in!

De voorzitter ligt een voorstel toe dat meegestuurd is met de uitnodiging voor de jaarvergadering. Doel van dit
voorstel is om de juridische structuur van de vereniging toekomstbestendig te maken. Afgelopen jaar heeft de
werkgroep die met dit onderwerp bezig is geweest gesproken met verschillende experts en is gestuit op
verouderde juridische structuren rondom onze vereniging en de gebouwen.

Er zijn enkele conclusies te trekken:

1. Het eigendom en het opstalrecht van de Beukelaar berust nog bij de ‘Stichting Schoonoordgroep’. Dit is een
slapende stichting met sterk verouderde statuten. Inspraak bij besluitvorming is slecht geregeld.

2. Verschillende experts adviseren om unaniem om risico’s te spreiden en de gebouwen van onze vereniging
onder te brengen in aparte beheersstichtingen.

3. Er zijn financiële voordelen te benoemen.
4. Voor het verbouwen van onze gebouwen willen we fondsen werven. Overheden en fondsen geven hun

bijdrage liever aan stichtingen.

Het bestuur verzoek de jaarvergadering om het volgende besluit te bekrachtigen:

1. We brengen het vastgoed van de vereniging, het onderhoud daarvan en de overeenkomsten voor het
gebruik van de grond, onder in een beheerstichting.

2. We gaan daartoe de bestaande stichting Schoonoordgroep benutten, waar de opbrengst van de
verkoop van De Beukelaar automatisch al in terecht komt. Ook worden Hof, in huidige bouwkundige
staat met lage waarde, en later Horst ondergebracht in deze beheerstichting.

3. We moderniseren de statuten van deze stichting volgens de modelstatuten van Scouting Nederland,
waarmee de belangen van de vereniging maximaal geborgd zijn.

4. De financiële verrekening tussen vereniging, beheerstichting en huurders wordt door het bestuur zo
ingeregeld dat dit 1) per saldo geen extra kosten voor de vereniging met zich meebrengt 2) fiscaal zo
aantrekkelijk mogelijk is 3) dit administratief het meest eenvoudig is.

5. Fondsenwerving en bekostiging van de verbouwing wordt gedaan vanuit de beheerstichting.

Vervolgstappen:

Het bestuur komt op een volgende – extra – jaarvergadering terug met concrete voorstellen voor aanpassing
van statuten, reglementen en de wijze waarop we zo optimaal mogelijk de geldstromen gaan inrichten tussen
stichting en vereniging. Ook de benoeming van nieuwe bestuursleden zal in een toekomstige jaarvergadering
plaatsvinden.

De jaarvergadering stemt in met het proces zoals door het bestuur is voorgesteld. In een volgende (extra)
jaarvergadering komt het bestuur terug met concrete voorstellen.
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Vragen die gesteld worden:

- Bart de Wild vraagt in welke vergadering binnen de vereniging dit onderwerp is besproken. Het bestuur geeft
aan dat dit voornamelijk de groepsraad is.

- Gerhardus Oosterhuis vraagt wat de gevolgen zijn voor deze plannen wanneer de verkoop van de Beukelaar
niet doorgaat. De voorzitter geeft aan dat dit geen gevolgen heeft.

6. Stand van zaken in de groep

Hugo Jager vertelt aan de hand van een aantal slides over het wel-en-wee van speltak-en groepsactiviteiten in 2021.
Ook dit jaar stond in het teken van de Coronacrisis: ondanks de beperkingen door het jaar heen zijn er veel leuke
opkomsten en zomerkampen georganiseerd. Dit dankzij de inzet van leiding! We mogen trots zijn op alles wat is
georganiseerd.

In 2021 heeft het begeleidingsteam trainingen en een kenniscafé voor leiding georganiseerd en is er bij specifieke
vragen begeleiding gegeven. Verder is in 2021 is het totaal aantal leden gestegen. Toch zien we de afgelopen jaren bij
de drie jongste speltakken een daling in het aantal jeugdleden. Het begeleidersteam gaat hier in 2022 mee aan de
slag. Andere thema’s die in dat jaar aan bod komen zijn onder meer: een training om pesten tegen te gaan (sociale
veiligheid), vorming van 3-jarig lidmaatschap van de RSA en de algemene ontwikkeling van teams.

7. Rondvraag

Joep Firet (voorzitter) geeft aan graag invulling te geven aan het “OPV-(S)café” om de verbinding en interactie tussen
leden te bevorderen.

8. Sluiting
Joep sluit om 21.35 uur onze vergadering. Hij dankt iedereen voor de inbreng en deze vergadering. Laten we hopen
elkaar snel weer live te zien!

De Beukelaar begin jaren ‘60| Bron: Archief Scouting OPV-Schoonoord

Tijmen Pranger | secretaris
p/a Schoolstraat 7

6861 ZM Oosterbeek
tijmen@opv-schoonoord.nl | bestuur@opv-schoonoord.nl | www.opv-schoonoord.nl
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Bijlage 1: Presentielijst Jaarvergadering | maandag 21 februari  2022 | online via Meet en Aha-slides.

Aanvulling: Joep Firet (voorzitter)

Bijlage 2: Afmeldingen Jaarvergadering | maandag 21 februari 2022| online via Meet en Aha-slides.

Jouw naam Ouder van Functie(s) in de groep

Carlijn Kollen Vrijwilliger

Mick Kroes Vrijwilliger

Anne Verdurmen Vrijwilliger

Esther Scheffer Ouder/verzorger van een jeugdlid Puck Scheffer

Christian’s van Bavel Ouder/verzorger van een jeugdlid Pim van Zutven

Dorien Firet Vrijwilliger

Familie Berends-Schreur Ouder/verzorger van een jeugdlid
Ravi Schreur
(verkenners)

Vmt Nuijten Ouder/verzorger van een jeugdlid, Stijn Nuijten

Hans van der Schoot Vrijwilliger

Monique Eenink Ouder/verzorger van een jeugdlid Liara Eenink

Seya Benschop Vrijwilliger

Anouk Brinker Vrijwilliger
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