Scouting St. Willibrord Kerkrade
Notulen van de jaarvergadering d.d. 18 maart 2017

Aanwezig: Hub en Rob Debets, Ben en Kay Golob, Alexander en Antje Brauers-Lax, Wietze en
Marianne Feenstra, Karsten Faruhn, Yvo Kaufman, Roger Chappin, Myrthe Schopen, Ashley von
Kann, Bo Georges, Renée Fanchamps, Marcus Schmitz, Jamal Reinders, Manon Moonen, Laura
Riedl, Leon Bischops en de heer Bischops, Sylvana Poorts, de heer en mevrouw Poorts, Joel
Georges, Lilian Görtzen, Franz en Vera Bednas, Pieter Haan, Wilfried Wienen, Niels Lax, Helmut
Draeger, Richard Ruijters, Bert en Randy Pötgens.
Afwezig met kennisgeving: Nellie en Jo Denissen, Michelle Scheijen, Marc Immers.
1.
Opening
Hub heet ieder welkom en opent de vergadering 2017 over het verenigingsjaar 2016, verder deelt
hij mede dat er genoeg stemgerechtigden aanwezig zijn.
2.
Goedkeuring
Notulen jaarvergadering 2016 over het verenigingsjaar 2015.
Antje geeft aan dat haar naam verkeerd is geschreven. Voor het overige worden de notulen van de
vergadering verder zonder op of aanmerkingen goedgekeurd.
3.
Evaluatie 2016 en vooruitblik 2017 (algemeen)
Hub leest het verenigingsverslag 2016 voor en geeft een vooruitblik voor het jaar 2017.
(zie betreffend verslag)
4.
Financiën:
A.
Balans 2016 / Begroting 2017
Yvo doet verslag van de financiële situatie van de groep over het jaar 2016, aansluitend
presenteert hij de begroting voor 2017.
Balans 2016 en de begroting 2017 worden door de leden unaniem akkoord bevonden.
B.
Verslag kascontrolecommissie (vereniging en stichting)
De kascontrolecommissie over het jaar 2016 bestaat uit 1e lid Richard Ruijters, 2e lid Rob Debets.
In financiële zin is groepsadministratie volledig in orde.
Wel waren er de volgende opmerkingen :
Er dient een back-up te zijn van Exact van het huidige jaar en de afgelopen jaren.
Bon nummers van 2016 dienen op oude manier volledig te kloppen. Bon nummers dienen uniek te
zijn en overal aangekoppeld te zijn. Deze nummers dienen in exact in de omschrijving te staan. Bonnetjes dienen gefotografeerd en hernoemd te worden naar betreffende bon nummer.
Opgeslagen op de Drive.
De penningmeester geeft aan deze zaken in orde te maken.
De kascontrolecommissie verleent decharge aan de penningmeester voor de financiële zaken over
het jaar 2016.
De kascontrole van de stichting is niet doorgegaan. Er was een communicatiefoutje.
Hub legt uit dat de vereniging verplicht is de kas te laten controleren, maar dat dit niet geldt voor
de stichting. De stichting heeft echter aangegeven dat een kascontrolecommissie ook hun kas kan
controleren. Het initiatief hiertoe ligt dan wel bij de kascontrolecommissie. Zij moeten contact
opnemen met de penningmeester voor het maken van een afspraak en dit is niet gebeurd.
De kas kan indien gewenst op redelijke termijn alsnog worden gecontroleerd worden.

C.
Benoeming reserve kascontrole lid 2017.
Aftredend is Richard Ruijters.
De kascontrolecommissie voor de vereniging over het jaar 2017 bestaat uit:
Rob Debets en Franz Bednas en voor de stichting Franz Bednas en Niels Lax.
Reserve lid voor 2017 wordt Niels Lax.
5.
Beheerstichting
Jaarverslag 2016 en planning 2017
Hub leest het verslag 2016 en de plannen voor 2017 voor (zie betreffende verslag).
Korte pauze

6.
Huldiging jubilarissen
25 Jaar: Marianne Feenstra is 25 jaar lid van de groep en wordt bedankt met een grote taart.
20 Jaar: Marcus Schmitz
15 Jaar: Gaby (afwezig) en Wilfried Wienen
5 jaar: Kay Golob, Leon Bisschops, Luna Lax, Sylvana Poorts, Chamal Sofia, Alexa Weishaupt
(afwezig)
Bo, Renée, Bente en Laura zijn nieuwe stafleden en krijgen een aanmoedigingscadeau.
7.
Speltakken en organen
Evaluatie 2016 en vooruitblik 2017
Elke speltak/interessegroep doet verslag over het jaar 2016 en vertelt over de plannen voor het
jaar 2017. Hub dankt de speltakken voor hun verslag en de activiteiten die er in het afgelopen jaar
zijn gedaan. Tuinbeheer is niet aanwezig.
8.
Verkiezingen:
Aftredend in 2017 zijn de bestuursleden, Ben Golob en Antje Lax, zij hebben te kennen gegeven
dat ze herkiesbaar zijn.
Roger Chappin heeft aangeven dat hij zich verkiesbaar wil stellen voor een bestuursfunctie.
Uitslag van de bestuursverkiezing is:
Ben heeft 15 stemmen voor, 1 onthouding
Antje heeft 16 stemmen voor
Roger heeft 16 stemmen voor.
Allen zijn hiermee herkozen.
9.
Besluiten:
Goedkeuring contributie besluit 2017:
Het contributiebesluit 2017 is met algemene stemmen aangenomen.
10.
Mededeling
Hub geeft aan dat er – op verzoek – een nieuwe kledingactie wordt opgestart. In de komende
weken zal er een mail uitgaan naar de leden om kleding te bestellen.

De paaseierenactie is inmiddels opgestart. Hub roept iedereen op om zijn best te doen.
Hub deelt de BHV-certificaten uit. Ashley vonn Kann, Renée Fanchamps zijn twee nieuwe bhv’ ers.
De herhalingscertificaten worden uitgereikt.

11.
Rondvraag
Karsten geeft aan dat de deadline voor het aanleveren van het Williweetje volgende week is.
De speltakken worden gevraagd om leuke ‘actie’ -foto’s te maken.
Er wordt nog aandacht gevraagd voor de griezel/speurtocht Sleepy Hollow. En er wordt ook
aandacht gevraagd voor het FAN-weekend.
Rob geeft aan dat in principe de gehele pivogroep + Roger Chappin zich meldt voor de
barcommissie
Tevens geeft hij aan dat het de speltak ruimte van de Bevers geen plek is om spullen te dumpen.
Franz vraagt of er microfoons gebruikt kunnen worden bij de volgende jaarvergadering. Achter in
de algemene ruimte is de vergadering nauwelijks te “volgen”.
12.
Sluiten
Hub dankt iedereen voor haar of zijn aanwezigheid.
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