
Notulen Algemene 
ledenvergadering VSR 
8-10-2022 
 

Aanwezig via Teams: 
RrdIJ: Jacco Savelberg 

Zon: Jordi van Nistelrooij  

VSR: Fred Vermeulen 

 Bruno Lendering 

 

Bruno opent de vergadering om  12.05 met een welkom en een inleiding over de ambitie van de VSR 
en wat daar in de praktijk van terecht gekomen is. Na een kleine chronologische opsomming van 
gebeurtenissen, wordt unaniem de beslissing genomen tot het opheffen van de VSR. 

Besluitvorming rondom de batige saldi van de VSR, kan het bestuur geen beslissing nemen. De VSR 
heeft vertegenwoordigingsbevoegdheid met minimaal 2 bestuursleden (VZ+SEC, VZ+PM, SEC+PM). 
Echter, door het aftreden van de voorzitter (eind 2021), is het bestuur niet meer bevoegd om 
beslissingen te nemen. De ledenvergadering besluit tot het overmaken van de overgebleven gelden 
aan Scouting Nederland.  

Verder is besloten: 
-Bruno verzorgd de notulen van de ledenvergadering met daarin opgenomen een 
eindafrekening en verantwoording van de ontvangsten en uitgaven van de VSR (vanaf 
oprichting) 

-Materialen die via de VSR te beschikking zijn gesteld aan organisaties hangende onder de 
VSR, worden aan deze organisaties geschonken. 

-Jotihunt en Kampevent zullen van Bruno een brief ontvangen, waarin de besluiten van de 
ledenvergadering worden vermeld. Tevens wordt hen daarin de mogelijkheid geboden om 
aan Scouting Nederland het verzoek te doen om (een deel van) de overgebleven VSR-gelden 
te ontvangen.  

Chonologie: 
17 januari 2017  Besluit deelname VSR door Klein-Gelderland 

9 maart 2017   Besluit deelname VSR door Zuid Oost Nederland 

10 mei 2017   Besluit deelname VSR door Rondom de IJssel 

9 maart 2018   oprichting VSR 



28 november 2019 Uittreding Boudewijn als bestuurder (Geen vervanging) 

1 juli 2021  Voorgenomen besluit door bestuur tot opheffing VSR 

22 december 2021 Uittreding Bas Oudewortel als bestuurder (Geen vervanging, bestuur 
inadequaat) 

31 december 2021 Opheffing VSR, uitschrijving bij Scouting Nederland 

8 oktober 2022 ALV bevestiging opheffing VSR 

19 oktober Verantwoording en notulen naar ZON, RdIJ, KVK, SN 

? Uitschrijving VSR bij KVK 

 Stukken blijven tot 31-12-2031 bewaard bij Bruno 

 

Verantwoording 
Hieronder tref je een verantwoording van de financiën van de VSR over de gehele periode (2018-
2022).  

    

 Inkomsten Uitgaven  
Bankkosten   €     380,53   
Bestuursverzekering   €     718,99   
Inleg St. Gelderland  € 3.892,46    
Ontvangen contributie  € 3.802,80    
Ontvangen rente  €         3,23    
Oprichtingskosten   € 1.219,84   
Opslagkosten   € 1.597,20   
Reiskosten   € 1.101,18   
Vergaderkosten   €       30,00   
Website   €     322,43   
    
Totalen  € 7.698,49   € 5.370,17   

Saldo 
 

   € 2.328,32   
    
 Saldoscheck 8-10-2022    € 2.328,32   
    

Bankkosten:   Kosten van het houden van de bankrekening bij de SNS-bank 
Bestuursverzekering:  het bestuur was verzekerd tegen bestuursaansprakelijkheid bij AON 
Inleg St. Gelderland:  Dit is het startkapitaal welke resteerde van het steunpunt Gelderland. 
Ontvangen contributie: opgebracht door de leden 
Oprichtingskosten:  Kosten die gemaakt zijn rondom de oprichting. Waar onder een notariële 

akte 
Opslagkosten:  De VSR heeft kosten gemaakt om de overgenomen materialen van Steunpunt 

Gelderland op te slaan. 
Reiskosten:  Dit zijn reiskostendeclaraties van de bestuurders voor gereden kilometers 

voor de VSR 



Website:  Dit zijn de kosten die behoren bij het houden van een website, hosting en 
emailserver. 

 

 

 


