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1. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet een ieder van harte welkom en verzoekt  

de vergadering vervolgens op te staan, en een moment stilte in acht te nemen voor de leden die de 

vereniging het afgelopen jaar zijn ontvallen. Hierna verzoekt hij een ieder aan het einde van de 

vergadering de presentielijst te tekenen wanneer zij dat nog niet gedaan hebben. 

De voorzitter vermeldt verder dat er een ingekomen stuk bij het agendapunt 12 zal worden opgevoerd. 

Tenslotte vraagt de voorzitter of alle aanwezigen in het bezit zijn van de documenten die in deze 

vergadering behandeld worden, te weten; 

 * Notulen algemene ledenvergadering 2005 

 * Notulen begrotingsvergadering 2005 

 * Financieel jaarverslag 2005 

 * Begroting van de afdeling Recreatie die behandeld wordt bij het agendapunt 8 

 * Plan van aanpak om de mogelijkheden te onderzoeken om tot 1 personeelsvereniging te komen. 

 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken  

 

Mededelingen: 

 

• De secretaris meldt dat er een tweetal afberichten zijn van de heren Klaasse en  

Nederveen. 

• De voorzitter deelt mede dat er op 6 mei een feestdag georganiseerd zal worden ter 

gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de WSOV. Deze dag zal in de middag voor de 

jeugd worden ingericht met in de vooravond een receptie waarna deze heugelijke dag zal 

worden afgerond met een feestavond. Het definitieve programma is nog niet volledig 

afgerond maar dit zijn op het ogenblik de plannen.  

• Er zal eveneens ter gelegenheid van dit 60-jarig bestaan een jubileumboek worden 

samengesteld. De voorzitter roept nogmaals alle afdelingen op om een bijdrage aan te 

leveren om dit jubileumboek te kunnen voorzien van foto’s en allerlei andere “ interessante 

stukjes”. Aan te leveren materiaal kan bij dhr. Bakker van het hoofdbestuur worden 

ingeleverd. 

• De voorzitter geeft vervolgens een uiteenzetting van de vorderingen van het 

verenigingsplan. Het eerste concept is gereed en het hoofdbestuur wordt hierbij 

ondersteund door dhr. De Haas. In de huidige planning staat om voor de zomervakantie een 

afrondende SWOT-sessie te houden. In deze sessie kunnen de deelnemers van de eerdere 

sessies het dan voorliggende concept bespreken en zonodig nog aanpassen. Tijdens deze 

afrondende SWOT-sessie willen wij de goedkeuring verkrijgen om het verenigingsplan aan 

de leden voor te leggen. Dat zal dan mogelijk gebeuren in een extra ledenvergadering in de 

tweede helft van het jaar. 

• Tenslotte vraagt de voorzitter aandacht voor de bestuursproblemen binnen de afdelingen 

Tennis, waar een secretaris en voorzitter gezocht worden, en bij de afdeling volleybal waar 

een secretaris en penningmeester worden gezocht. 

 

Ingekomen en uitgaande stukken: 

• Brief van de kascontrolecommissie. Deze zal bij agendapunt 7, verslag 

kascontrolecommissie 2005, worden behandeld. 
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• Plan van aanpak personeelsverenigingen welke is opgesteld door dhr. De Haas. Plan van 

aanpak zal worden besproken onder agendapunt 12. 

• Brief van de autohobbyclub dd. 10 februari 2006. In deze brief vraagt de autohobbyclub 

aandacht voor de mogelijke problemen met de vloeistofdichte vloer. Genoemde brief is al 

door het hoofdbestuur beantwoord. In het antwoord wordt voorgesteld om op korte termijn 

de problemen te inventariseren en te kijken waar mogelijke oplossingen te bedenken zijn 

om mogelijke problemen het hoofd te bieden. Hierbij benadrukt de voorzitter dat de 

autohobbyclub dezelfde behandeling mag verwachten als de overige afdelingen van de 

WSOV. 

 

 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 3 maart 2005  

 

Dhr. Ridder vraagt of de verslagen die bij deze vergadering worden verstrekt niet eerder ter inzage 

verkregen kunnen worden.  

Voorzitter antwoordt dat het een standaard procedure is dat de verslagen vooraf ter inzage liggen in ’t 

Vooronder. Dat is in dit geval, zoals op de agenda vermeld staat, vanaf 13 februari eveneens het geval 

geweest. 

Het verslag wordt verder met algemene stemmen vastgesteld. 

 

4. Notulen Begrotingsvergadering 27 oktober 2005 

 

Dhr. Smits vraagt hoe het zit met de aankoop van de grond van de camping in Arnhem.  

De voorzitter antwoordt dat e.e.a. in een vergevorderd stadium van voorbereiding is en dat de formele 

afronding pas kan plaatsvinden wanneer de leden tijdens deze vergadering akkoord gaan met de 

begroting van 2006. 

 

Er zijn geen op- of aanmerking op de notulen van de begrotingsvergadering van 27 oktober 2005 

 

 

5. Jaarverslag 2004 

 

De secretaris leest zoals gebruikelijk het jaarverslag voor. 

Vanuit de vergadering zijn geen op of aanmerkingen, waarmede het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

 

 

6. Financieel Jaarverslag 2004 

 

De penningmeester neemt het verslag door en geeft een toelichting op de verschillende posten.  

Dhr. Van de Sloot vraagt of het juist is dat er géén kosten meer gemaakt worden voor het drukken van 

de Sirene. Het antwoord luidt dat dit inderdaad het geval is sinds de Sirene bij Repro-Noord wordt 

gedrukt. 

 

Dhr De Vries vraagt of er een inventarisatie is gemaakt t.a.v. de inventaris, en of het een en ander juist is 

neergezet mede omdat er een herziende balans is gemaakt. De beide penningmeesters geven uitvoerig 

uitleg hoe het een en ander is opgezet. Tevens vult dhr. Kemper de beide penningmeesters aan en 

wordt duidelijk dat de uiteindelijke balans de balans van 01-01-2006 is. 

 

Dhr. Smits vraagt hoe groot het streefbedrag is dat de vereniging (het hoofdbestuur) minimaal in kas 

wenst te houden. De voorzitter meldt dat dit bedrag ± € 55.000,= is. 

 

Het verslag geeft verder geen aanleiding tot op- of aanmerkingen en wordt vastgesteld. 
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7. Verslag Kascontrolecommissie 2004 

 

De heer Kemper meldt namens de kascontrolecommissie dat de boeken van de penningmeester zijn 

bestudeerd, en door de commissie akkoord zijn bevonden, en verzoekt de vergadering het HB decharge 

te verlenen. De vergadering gaat akkoord. 

De Voorzitter bedankt de heren Bosman, Nederveen en Kemper voor het controleren van de boeken en 

meldt dat het hoofdbestuur hun adviezen zal overnemen voor wat betreft het onderzoeken van de 

financiële last van de afdeling Recreatie. 

 

8. Begroting 2005  

 

De voorzitter geeft aan dat er uit de begrotingsvergadering van 27 oktober 2005 nog een actiepunt is 

blijven staan n.a.v. de onvolledige begroting van de afdeling Recreatie. De aangepaste en volledige 

begroting van de afdeling Recreatie is tijdens deze vergadering uitgereikt en de voorzitter vraagt of de nu 

gepresenteerde begroting duidelijk is. 

 

Dhr. De Vries stelt dat hij het gereserveerde bedrag voor de aankoop van de grond van de camping in 

Arnhem mist. In eerste instantie meldt dhr. Hummel dat dit bedrag in ieder geval opgenomen had 

moeten worden. Dhr. Laagland vult echter aan dat dit niet is gebeurd omdat de aankoop niet gezien 

moet worden als een kostenpost maar als een investering. De aankoop wordt gefinancierd uit de reserve 

van de WSOV. 

 

Dhr. Smits vraagt of het niet verstandig is om bijvoorbeeld de vloer van de autohobbyclub in de 

begroting op te nemen. De voorzitter geeft het antwoord dat de autohobbyclub nog vandaag een brief 

heeft ontvangen om de geconstateerde problemen zo spoedig mogelijk in goed onderling overleg op te 

gaan lossen. Dhr. Smits is van mening dat deze vergadering daar anders over kan beslissen en wil dat 

er gestemd wordt om deze post toch opgenomen te krijgen. Na algemene inventarisatie is duidelijk dat 

er tijdens deze vergadering, voor geconstateerd probleem van de autohobbyclub, geen oplossing 

gevonden kan worden. De voorzitter herhaalt meerdere malen dat het hoofdbestuur het verzoek, in de 

brief is gesteld door de autohobbyclub, netjes afgehandeld zal worden. 

 

In de begrotingsvergadering van 27 oktober 2005 is de vergadering akkoord gegaan met de 

voorgestelde begroting. De voorzitter stelt dat de begroting op deze vergadering - slechts - een 

hamerstuk is en officieel kan worden vastgesteld.  

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde procedure en stelt de begroting vast.  

 

 

9. Vaststellen contributie per 010405 

 

De penningmeester meldt dat er geen aanleiding bestaat om de contributie voor 2006 te verhogen  

en stelt de vergadering dan ook voor dit niet te doen. De vergadering gaat hiermee akkoord.  

 

 

10. Bestuursverkiezing 

 

De voorzitter geeft aan dat volgens het rooster aftredend zijn de heren M.C. Petter, R.R. Klaasse en  

P.L.M. Leuverink. 

 

De voorzitter meldt dat er zich geen andere kandidaten voor een bestuursfunctie hebben aangemeld. 

Vanuit het hoofdbestuur is dhr. Elling voorgedragen als kandidaat voor de functie van Commissaris 

binnen het hoofdbestuur. De voorzitter verzoekt de vergadering middels “hand opsteken” hun stem uit te 

brengen voor de voordracht van dhr. Elling.  
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De stemming luidde: 

0 stemmen tegen 

35 stemmen voor  

1 maal onthouding 

 

Met betrekking tot dhr. Klaasse; deze stelt zich herkiesbaar. Er hebben zich geen kandidaten 

beschikbaar gesteld. De voorzitter stelt de vergadering voor om bij handopsteken hun stem  

uit te brengen.  

De stemming luidde: 

0 stemmen tegen 

35 stemmen voor  

1 maal onthouding 

 

Voor het in stemming brengen van de functie van voorzitter geeft dhr. Petter de microfoon over aan de 

secretaris, dhr. Jacobs. 

De secretaris meldt dat dhr. Petter herkiesbaar is voor de functie van voorzitter en vraagt de aanwezigen 

wederom om met hand op steken hun stem uit te brengen. 

  De stemming luidde: 

0 stemmen tegen 

35 stemmen voor  

1 maal onthouding 

 

Vervolgens neemt de opnieuw gekozen voorzitter het woord en bedankt de aanwezigen voor het in hem 

gestelde vertrouwen. De voorzitter geeft aan op een zelfde wijze de aanpak van de laatste drie jaar voort 

te willen zetten, om de WSOV te begeleiden naar een nog sterkere personeelsvereniging. 

 

 

11. Pauze 

 

Gezien de voortgang van de vergadering stelt de voorzitter voor de geplande pauze te laten vervallen en 

direct door te gaan naar de laatste paar agendapunten. De aanwezigen stemmen hier mee in. 

 

 

12. Bestuursbeleid 

 

Om een zo goed mogelijk beleid te kunnen formuleren is het HB van mening de geformuleerde 

speerpunten van 2005 verder uit te werken. Deze strategie moet ertoe leiden dat er procedures worden 

vastgelegd hoe wij als vereniging in de toekomst met elkaar om denken te gaan. 

  

 * De RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie), zal vanaf februari weer worden opgepakt. Een en 

ander is stil komen te liggen door allerlei zaken betreffende het onderhoud aan “De Dukdalf” en 

andere lopende zaken. 

* De S.W.O.T. analyse is afgehandeld en het bestuur is bezig met het opstellen van een 

 verenigingsplan welke als eerste zal worden verstrekt aan de afgevaardigde van de afdelingen die 

 aanwezig zijn geweest bij de 3 SWOT-sessies. Daarna zal het conceptverenigingsplan worden 

 aangeboden aan de leden. Zoals dit nu in de tijd gezien kan worden zal het 

 conceptverenigingsplan worden behandeld in een extra algemene ledenvergadering. 

* Als derde speerpunt blijft de mogelijke samenwerking met de PVMB in de aandacht staan. De 

 laatste tijd is hier voorzichtige vooruitgang in geboekt. De voorzitter belicht de laatste stand van 

 zaken en meldt dat dhr. De Haas zijn plan van aanpak gepresenteerd heeft aan de algemeen 

 directeur van het Marinebedrijf (ADMB), en over dit plan van aanpak met de ADMB 

 overeenstemming heeft bereikt. De voorzitter verzoekt de secretaris het ingekomen stuk voor te 

 lezen zodat alle aanwezigen goede kennis van het plan van aanpak kunnen nemen.  
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De volgende stap is dat beide personeelsverenigingen een intentieverklaring afgeven waarin zij 

instemmen om het voorgestelde onderzoek op te starten om te kijken waar de mogelijkheden 

liggen om beide personeelsverenigingen op te laten gaan in één nieuwe personeelsvereniging. 

Verder licht de voorzitter toe dat alle leden via de Sirene geïnformeerd zullen blijven van de 

vorderingen op dit gebied. Tevens verduidelijkt de voorzitter dat instemming niet zal inhouden dat 

de leden geen invloed meer op het proces kunnen uitoefenen. Zonodig zullen er informatiesessies 

worden georganiseerd waarbij de leden zullen worden uitgenodigd. 

Na het voorlezen van het plan van aanpak wordt met algemene stemmen ingestemd om het 

geschetste traject te gaan doorlopen. 

 * Tenslotte blijft een doorlopende actie het te voeren onderhoudsbeleid voor de Dukdalf, het  

  samenwerken van de afdelingen en het vrijwilligersbeleid.  
 

 

 

13. Benoeming Kascontrolecommissie 

 

Inleidend stelt de voorzitter dat de kascontrolecommissie ieder jaar voor 2/3 deel aftreedt en dat de 

(voormalige) leden zich gedurende vijf jaren niet (her)kiesbaar kunnen stellen. De commissie bestond dit 

jaar uit de heren D. Nederveen (atredend), C. Boldingh (aftredend) en L. Bosman. 

 

Na accorderen van de vergadering is de nieuwe commissie samengesteld uit de leden  

B. Kemper, L. Bosman en H. Moermond en als reservelid wordt vooralsnog geen kandidaat gevonden.  

Tijdens de hierop volgende discussie wordt door dhr. De Vries het navolgende voorstel ingediend; 

Elk jaar wordt er door 3 verschillende afdelingen een representatief lid geleverd om de 

kascontrolecommissie te vormen. Dit zou inhouden dat elke afdeling eens in de 4 à 5 jaar een 

vertegenwoordiger dient te leveren. De vergadering stemt met 25 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 5 

onthoudingen. De afdelingen zullen in de loop van 2006 een brief ontvangen naar aanleiding van 

bovenstaande aanwijzing en hierin zullen de eerste 3 afdelingen worden verzocht een 

vertegenwoordiger voor 2007 te gaan leveren. 

 

 

14. Rondvraag en w.v.t.t.k. 

 

Dhr. Bosman vraagt of er ten aanzien van de caravans van de afdeling Recreatie een toekomstvisie 

(plan) gemaakt is. Hierop wordt door de voorzitter geantwoord dat het vervangingsschema recentelijk 

is aangepast en dat het hoofdbestuur zeker van mening is dat er kritisch naar het rendement van de 

afdeling Recreatie gekeken moet blijven worden. Op dit ogenblik wordt er onder andere gekeken of er 

een 2
e
 caravan afgestoten dient te worden. 

 

Dhr. Hendrix vraagt wat de mening is van het hoofdbestuur aangaande het rookbeleid.  

De voorzitter antwoordt dat de Dukdalf naar zijn mening een openbaar gebouw is en dat er in principe 

niet in mag worden gerookt. Wel vult hij aan dat exacte regelgeving hem ontbreekt en doet de 

voorzitter de toezegging dat het hoofdbestuur zo spoedig mogelijk met een rookbeleid zal komen. 

Verder geeft de voorzitter aan dat het hoofdbestuur van de WSOV een eventuele boete in verband 

met het roken niet zal betalen. In dergelijke gevallen zal de overtreder deze boete zelf dienen te 

voldoen. 

 

Dhr. Smits vraagt of iedereen is verzekerd wanneer men iets overkomt in de Dukdalf. De voorzitter geeft 

aan dat er een WA-verzekering voor iedereen is afgesloten. Voor eventuele ongevallen ontstaan bij 

werkzaamheden is er een extra ongevallen verzekering gesloten. 

Dhr. De Vries vult hier op aan dat een en ander afhankelijk is van de wijze van inschrijving bij de Kamer 

van Koophandel. Hierbij wordt door dhr. De Vries aangegeven dat in 9 van de 10 gevallen het individu 

zelf aansprakelijk is 
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Tevens vraagt dhr. Smits wat de stand van zaken is aangaande het gebruik van beuk II door de 

gemeente Den Helder. De voorzitter antwoordt dat er nog geen definitieve afspraken gemaakt zijn. Wel 

meldt de voorzitter dat er door de WSOV géén kosten gemaakt zullen gaan worden voor het eventueel 

aanbrengen van extra sanitaire voorzieningen. 

 

15 Sluiting 

 

Om 21.42 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en nodigt 

een ieder uit om nog een drankje met elkaar te drinken. 

 

 

1
e
 secretaris/vice voorzitter 

 

 

 

 
C.A. Jacobs 

  


