GROEPSBESTUUR
Notulen van de ledenvergadering op zaterdag 10 maart 2018
Aanwezig:

Hub en Rob Debets, Ben en Kay Golob, Antje en Alexander Brauers, Karsten
Faruhn, Yvo Kaufman, Michelle Schilder, Vera en Franz Bednas, Niels Lax,
Mark Immers, Pieter Haan. Ashley von Kann, Lilian Görtzen, Lau Scholtes,
André Ruijters, Marianne en Wietze Feenstra, Mirthe Schopen, Roger
Chappin, Mark Russchen, Edith Koolen, Patrick Pieters, Laura Riedl, Tobias
Riedl, Joël Georges, Tim Velraeds, Helmut Draeger, Jo en Nellie Denissen,
Gwen Faassen, Meggie Voncken.

Afwezig met kennisgeving: Ben Golob, Betsie Draeger.

1.
Opening
Hub opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij heeft het aantal stemgerechtigden
geteld en geconstateerd dat voldoende stemmers aanwezig zijn.
2.
Goedkeuring notulen jaarvergadering 2017
De notulen van de jaarvergadering 2017 worden door Hub in grote lijnen nog eens
voorgelezen. De aanwezigen hebben geen op of aanmerkingen en derhalve worden de
notulen over het verenigingsjaar 2017
Onder dankzegging aan de notulist - goedgekeurd en vastgesteld.
3.
Evaluatie 2017 en vooruitblik 2018
Hub leest het verenigingsverslag 2017 voor. Tevens geeft hij aan wat de plannen voor het
jaar 2018 zijn. (zie betreffend verslag)

4.

Financiën:
Balans 2017 / Begroting 2018
Yvo toont de balans 2017 en geeft een korte toelichting op de financiële situatie van
de vereniging.
Balans 2017 en begroting 2018 worden door de leden unaniem akkoord bevonden.
Er wordt door Niels een vraag gesteld over het subsidiebedrag van € 8.000,--. Hub
geeft dienaangaande uitleg.
De begroting 2018 wordt door de leden unaniem akkoord bevonden.
Yvo heeft nog een bedankje voor Hub, aangezien hij als voorzitter aftreedt. Dit is een
doos Lego, die Hub vervolgens aan de welpen/bevers schenkt.
B. Verslag kascontrolecommissie (vereniging en stichting)
De kascontrolecommissie voor het jaar 2017 waren Franz Bednas en Rob Debets.
Vorig jaar hebben beide heren ook de controle gedaan en enkele suggesties
gegeven, welke ook zijn overgenomen.
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Er wordt door de aanwezige leden decharge verleend aan de penningmeester van de
vereniging, waarvoor de voorzitter Yvo bedankt.
De stichtingskas, die eveneens werd gecontroleerd, door Franz Bednas en Niels Lax
gaf enkele foutjes aan. Oorzaak was een formule fout in het kasboek, met als gevolg
een dubbelboekingen in het kasboek. Dit werd aangepast
Er waren 3 bonnetjes niet aanwezig, welke naderhand zijn aangeleverd.
C. Benoeming reserve kascontrole lid 2018
Rob Debets is aftredend, Franz Bednas en Niels Lax worden aangewezen voor 2018.
Niels Lax heeft echter aangegeven zich beschikbaar te willen stellen als voorzitter
van de vereniging en kan derhalve geen lid meer zijn van de kascontrolecommissie.
Als lid van de kascontrolecommissie 2018 meldt zich Vera Bednas aan en als reserve
lid Lau Scholtes.
De kascontrolecommissie verleent decharge aan de penningmeester van de
vereniging en van de stichting over het gevoerde financiële beleid van 2017.

5.

Beheerstichting

Jaarverslag 2017 en planning 2018
Hub leest het verslag 2017 en de plannen 2018 voor (zie betreffende verslag).

6.

Huldiging jubilarissen

Helmut Draeger en André Ruijters vieren hun 25-jarig verenigingsjubileum en mogen de
aanwezige leden een stukje taart aanbieden. Als dank tevens de verenigingsdas met insigne
van 25 jaar en een flesje “lekkers”.
Joep Brauers, 5 jaar lid
Kellan Engelen, 5jaar lid
Pieter Haan, 5 jaar lid
Naomi Sauren, 5 jaar lid,
Meggie Voncken, 5 jaar lid
Kyano Schijns, 5 jaar lid,
Gwen Faassen, 10 jaar lid
Michelle Schilder, 15 jaar lid
Lau Scholtes, 15 jaar lid
Twan von Kann, 15 jaar lid
Dorien Waterreus, 15 jaar lid
Alle jubilarissen worden bedankt en krijgen het bij hun jubileum behorende insigne en
diploma uitgereikt.
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7.
Speltakken en organen
Evaluatie 2017 en vooruitblik 2018:
Elke speltak leest het jaarverslag 2017 voor en vertelt de plannen voor het jaar 2018.

8.
Verkiezingen
Aftredend in 2018 binnen het bestuur is:
Hub Debets: hij heeft te kennen gegeven dat hij zich niet meer herkiesbaar stelt.
Yvo Kaufman: hij heeft te kennen gegeven dat hij zich verkiesbaar stelt.
Niels Lax heeft zich beschikbaar gesteld voor de functie van voorzitter en Karsten Faruhn
heeft zich beschikbaar gesteld als bestuurslid.
Er waren 29 stemmers:
Yvo: voor gestemd 24, tegen 2 en 3 onthoudingen;
Niels: voor gestemd 28 en 1 tegen
Karsten: voor gestemd 27 en 2 onthoudingen
Dus bij deze zijn alle drie heren gekozen als penningmeester, voorzitter en bestuurslid.
Het organogram wordt voorgesteld. Het wordt door de leden van de vergadering akkoord
bevonden. Hiermee zijn alle bestuursleden van de vereniging en van de stichting en alle
stafleden in hun functie bevestigt.
Op een vraag van Alexander licht Hub toe dat, mocht er bij een speltak een
oudervertegenwoordiger komen, deze speltak inderdaad een stem erbij krijgt.
9.
Besluiten:
Goedkeuring contributiebesluit 2018
Er zijn geen wijzigingen aangebracht in het contributiebesluit.
Het besluit 2018 wordt door de aanwezige leden bekrachtigd.
10.
Mededelingen
Het bestuur van de vereniging en van de stichting zijn bezig om de statuten bij te stellen en
daar waar nodig aan te passen aan deze tijd. Er is een afspraak bij de notaris.
Indien blijkt dat een aanpassing nodig is zal deze aan de groepsraad worden voorgelegd. Als
het concept klaar is, worden deze bij Scouting Nederland ingediend ter goed keuring.
Vervolgens moet ze bij de notaris worden gedeponeerd.

11.
Rondvraag
Karsten: als iemand nog wil deelnemen aan Gloomy Woods, dan kan hij/zij zich vanavond
nog aanmelden.
Niels: bedankt iedereen die voor hem heeft gestemd en hij nodigt degene die tegen hem
gestemd heeft uit om zijn bedenkingen aan hem aan te geven. Hij kan daar dan wellicht iets
mee.
Antje bedankt Hub voor zijn 10 jarig voorzitterschap en hij krijgt namens het DB een mooi
Legocadeau Technic. Hub is er duidelijk erg blij mee.
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12.
Sluiting
Hub dankt iedereen voor haar of zijn aanwezigheid.

Voor akkoord,

Voorzitter,

Secretaris,

Alle stukken met betrekking tot deze jaarvergadering zullen worden gepubliceerd via de
website van de vereniging.
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