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1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.02 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. 
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 van 22-2-2007 
 * Notulen van de extra algemene ledenvergadering van 26-4-2007 
 * Notulen begrotingsvergadering van 25-10-2007 
 * Financieel overzicht van de WSOV over 2007 
 * Begroting 2008 
 * Brief van de kas controlecommissie, van de heer Smits en de heer Vermeulen 
 * Brief van kascontrolecommissielid, de heer van der Sloot 
 
De voorzitter biedt verder zijn verontschuldigingen aan voor het feit dat het niet gelukt is om alle notulen 
en overige stukken voortijdig aan te hebben geboden en zal wanneer hier behoefte aan is een extra 
leespauze voor inlassen zodat eenieder kennis van de stukken kan nemen. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
 
Mededelingen: 
 

• De secretaris meldt dat er één afbericht is ontvangen van de heer Tiessen. 
• De voorzitter meldt dat door een ernstige ziekte, Maarten Bakker tijdelijk zijn functie heeft 

moeten neerleggen als voorzitter van de amusementencommissie. Maarten Bakker heeft 
vorige week voor een nieuwe behandelingsmethode in het ziekenhuis gelegen en wenst 
hem vanaf de bestuurstafel enorm veel sterkte toe om zijn ziekte te overwinnen. 

• Daarnaast licht de voorzitter toe dat er aan de eerder gepubliceerde agenda een 2-tal 
agendapunten zijn toegevoegd, te weten punt 4, de notulen van de extra algemene 
ledenvergadering van 26-04-2007 en agendapunt 12, de fusiebesprekingen met de PVMB. 
Daarnaast deelt de voorzitter mede graag een aanvullend punt behandeld te willen zien 
worden en dit zal een voordacht voor het ere lidmaatschap van de WSOV inhouden. 

• De voorzitter deelt verder mede dat de WSOV vanaf heden een eigen actieve website op 
het internet heeft onder de naam www.wsov.nl en dat aan het einde van de vergadering de 
website op het grote scherm getoond zal worden. 

De heer Smits vraagt, wanneer de tijd dit nog toelaat, om de BTW-perikelen graag te willen behandelen. 
De voorzitter antwoordt hierop dat dit punt nadrukkelijk onder agendapunt 13 behandeld zal worden 
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Ingekomen en uitgaande stukken: 

• Brief van de kascontrolecommissie van de heer Smits en de heer Vermeulen en een brief 
van het kascontrollecommissielid, de heer van der Sloot. Beide brieven zullen bij 
agendapunt 8, verslag kascontrolecommissie 2007, worden behandeld. 

 
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 22 februari  2007  
 
De heer Kemper geeft aan dat het nogal veel leeswerk is en dat deze stukken eigenlijk eerder 
beschikbaar zouden moeten zijn. De voorzitter geeft aan wanneer dit nodig geacht wordt een extra 
leespauze in te lassen. 
De voorzitter doorloopt de notulen blz. voor blz. en de algemene ledenvergadering gaat zonder 
wijzigingen akkoord met de notulen en deze worden als zodanig vastgesteld. 
 
4. Notulen Extra Algemene Ledenvergadering 26-04-2007  
 
De heer de Klerk geeft aan dat zijn naam niet juist geschreven is en dat de Klerq de rijke tak van de 
familie moet zijn. Zijn naam komt in het verslag meerdere malen foutief voor. De secretaris meldt dat dit 
uiteraard gecorrigeerd zal worden. Verder zijn er geen opmerkingen over de inhoud van het verslag en 
worden de notulen vastgesteld. 
 
5. Begrotingsvergadering 25 oktober 2007  
De notulen van de begrotingsvergadering van 25 oktober 2007 worden zonder opmerkingen vastgesteld. 
 
6. Jaarverslag 2007 
De secretaris leest zoals gebruikelijk het jaarverslag voor. 
Vanuit de vergadering zijn geen op of aanmerkingen waarmede het jaarverslag wordt goedgekeurd. 
 
7. Financieel Jaarverslag 2007 
 
De 1e penningmeester neemt het verslag door en geeft een toelichting op de verschillende posten.  
 
De heer Kemper vraagt om een nadere toelichting aangaande de balansposten 1400 en 1410 welke 
respectievelijk debet en credit posten inhouden. De 1e penningmeester vermeldt dat deze wijze van 
noteren komt door het nieuw toegepaste boekhoudprogramma waarmee de WSOV sinds kort werkt. Na 
een verdere korte toelichting wordt de vraag van de heer Kemper naar tevredenheid beantwoord. 
 
De heer Smits vraagt of alle afdelingen van de WSOV hun financieel verslag bij het hoofdbestuur 
hebben aangeleverd. De 1e penningmeester beantwoordt deze vraag positief maar geeft aan dat het 
laatste verslag wel aan de late kant ontvangen is. 
 
Het financieel verslag geeft verder geen aanleiding tot op- of aanmerkingen en wordt vastgesteld. 
 
 
8. Verslag Kascontrolecommissie 2006 
 
De voorzitter licht toe dat de 2 vertegenwoordigers, de heren Smits en Vermeulen van respectievelijk de 
afdelingen autohobbyclub en Breewijd, het document hebben ondertekend en dat de vertegenwoordiger 
van de afdeling Biljart, de heer van der Sloot, dit niet heeft gedaan. De heer van de Sloot heeft een brief 
opgesteld waarin hij zijn persoonlijke constateringen tijdens de kascontrole heeft verwoord en verklaard 
in de brief geen onrechtmatigheden te hebben geconstateerd en het hoofdbestuur decharge te willen 
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verlenen. Feitelijk staat in de brief van de kascontrolecommissie van de heer Smits en de heer 
Vermeulen eveneens in de eerste 2 alinea’s verwoord dat de kascontrolecommissie decharge kan 
verlenen maar stelt zij tevens in de brief nog een rij aanvullende voorwaarden waaraan invulling 
gegevens zou moeten worden alvorens zij definitief tot decharge over kunnen gaan. 
De voorzitter meldt dat het hoofdbestuur heeft besloten om zowel de brief van de heer van de  Sloot 
alsmede de niet volledig ondertekende brief van de kascontrolecommissie aan alle aanwezigen 
voorgelegd te hebben, zodat eenieder goed kennis kan nemen van deze toch wel uitzonderlijke situatie.  
 
De heer Smits geeft aan dat de kascontrolecommissie steekproeven heeft genomen en dat er geen 
inzage is geweest in alle gevraagde onderliggende financiële stukken.  
De voorzitter vraagt formeel of de kascontrolecommissie decharge kan verlenen waarop de heer Smits 
antwoordt dit dus niet te kunnen doen. Als reden geeft de heer Smits aan dat het verkrijgen van de 
getoonde financiële belangrijk is om decharge te kunnen verlenen. 
In reactie geeft de voorzitter aan dat de vertegenwoordiger van de afdeling Biljart, de heer van der Sloot, 
wel decharge wil verlenen en zich niet kan verenigen met het gestelde door de heren Smits en 
Vermeulen. 
 
De heer Kemper reageert hierop dat niet de kascontrolecommissie maar de algemene ledenvergadering 
de penningmeester decharge verleent. 
In reactie hierop geeft de voorzitter aan behoefte te hebben om puntsgewijs de gestelde punten van 
kritiek toe te lichten en als zodanig proberen deze te beantwoorden. 
 
De voorzitter behandelt punt voor punt de geconstateerde punten van de kascontrolecommissie. Zo  
antwoordt de voorzitter op het gestelde, al zou de verstrekte vergoeding aan de vrijwilligers tijdens niet 
WSOV activiteiten nooit overlegd zijn met de algemene ledenvergadering, dit een punt is dat wel degelijk 
met de beheercommissie is besproken en is overeengekomen conform het gestelde in het huishoudelijk 
reglement van de WSOV. Verder licht de voorzitter toe dat het ingezette bestuursbeleid erop is gericht 
dat er enkel nog vrijwilligersvergoedingen verstrekt gaan worden die toegestaan zijn conform de 
richtlijnen van de Belastingsdienst. Deze houden in dat de vergoedingen max. € 150,= per maand en 
max. € 1500,= per jaar kunnen bedragen. Tevens meldt de voorzitter dat het Hoofdbestuur een 
belastingadviseur in de arm heeft genomen om het Hoofdbestuur te ondersteunen zodat zeker gesteld 
kan worden dat de WSOV de belastingtechnische regelingen juist toepast. Een officieel schrijven van het 
geconsulteerde adviesbureau ligt bij de secretaris ter inzage. 
 
Aansluitend vraagt de heer Smits waarom er geen personeelskosten in het financieel verslag 
opgenomen staan. De voorzitter geeft toe dat dit een terechte opmerking is en dat er volgend jaar zeker 
in het financieel verslag een post vrijwilligersvergoeding terug te vinden zal zijn. Dit houdt tevens in dat 
de opgenomen post in de begroting van 2008 ruim overschreven zal worden. 
 
Het volgende punt van kritiek licht de voorzitter toe en dit behelst de onderlinge controle van de 
kascontrolecommissie van de afdelingen. De heer Kemper mengt zich in de discussie en geeft 
nadrukkelijk aan dat de kascontrolecommissie alleen de stukken van het Hoofdbestuur en de daaraan 
gerelateerde afdelingen kan controleren. De afdelingen die een eigen voltallig bestuur hebben zullen een 
eigen kascontrolecommissie instellen en hun financiële stukken zullen door hun kascontrolecommissie 
onderzocht worden en de ledenvergadering van de afdeling verleend hun afdelingsbestuur decharge. De 
heer Smits volhard in zijn standpunt dat hij inzage zou moeten hebben van alle door hem gevraagde 
stukken, en dus ook van de afdelingen. Aansluitend meldt de voorzitter dat de kascontrole zal worden 
uitgevoerd conform de statuten en de reglementen van de WSOV. 
 
De heer Boldingh vraagt zich af of de financiële stukken, van de afdelingen die géén leden hebben en 
als zodanig rechtstreeks onder het Hoofdbestuur vallen, niet tijdens deze algemene leden vergadering 
behandeld zouden moeten worden. De voorzitter geeft toe dat dit een zeer terechte opmerking van de 
heer Boldingh is en dat deze financiële stukken alsnog behandeld dienen te worden. De heer de Klerk 
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geeft aanvullend hierop aan het echt noodzakelijk te vinden om inzage te krijgen in deze financiële 
stukken. De voorzitter stelt voor door te gaan met de volgende agendapunten en verzoekt agendapunt 8 
aan het einde van deze vergadering voort te zetten. In de tussentijd verzoekt hij de 2e penningmeester 
om de ontbrekende de financiële stukken nog tijdens deze vergadering aan alle aanwezigen te 
verstrekken. De vergadering gaat akkoord met het voorstel van de voorzitter. 
 
9. Begroting 2008  
 
In de begrotingsvergadering van 25 oktober 2007 is de vergadering akkoord gegaan met de 
voorgestelde begroting. In deze begrotingsvergadering is ook afgesproken dat de begroting tijdens de 
algemene ledenvergadering als een hamerstuk zal worden behandeld. Als zodanig is de begroting van 
2008 geaccordeerd tijdens deze Algemene ledenvergadering. 
 
 
10. Vaststellen contributie per 010407 
 
De penningmeester meldt dat er geen aanleiding bestaat om de contributie voor 2008 te verhogen  
en stelt de vergadering dan ook voor dit niet te doen. De vergadering gaat hiermee akkoord.  
 
 
11. Bestuursverkiezing 
 
De voorzitter geeft aan dat volgens het rooster aftredend is de heer Hummel en dat hij zich niet 
herkiesbaar heeft gesteld. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld. De voorzitter geeft aan 
dat zich nu nog leden kunnen aanmelden. Dit is niet het geval en de voorzitter stelt voor om de vacante 
functie van 2e penningmeester niet te vervullen, dit mede gezien de ontwikkelingen van de vorming van 
1 PV. Voor de overbruggingsperiode, totdat de nieuwe PV gevormd zal zijn, zal de eerste 
penningmeester alle financiële taken op zich nemen. Wel dient de algemene ledenvergadering hiermee 
in te stemmen omdat het Hoofdbestuur dan zal bestaan uit 8 leden hetgeen in tegenspraak is met de 
statuten van onze vereniging. De algemene ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel van de 
voorzitter. 
 
12. Fusiebesprekingen 
De voorzitter geeft aan eerst terug te willen blikken vanaf het moment dat de fusiebesprekingen zijn 
aangegaan en waar we nu staan. In 2006 is een aanvang gemaakt met de besprekingen tussen de 
WSOV en de PVMB om tot één nieuwe personeelsvereniging te komen. In de algemene 
ledenvergadering van 2006 hebben beide besturen een document aan de leden voorgelegd en 
gevraagd om de besprekingen in te mogen gaan om tot de beoogde nieuwe vereniging te komen. In een 
extra ledenvergadering, gehouden op 26 april 2007 hebben de beide verenigingen op een gelijktijdig 
tijdstip de leden een basisdocument voorgelegd en hebben over de inhoud van dit basisdocument 
toestemming gevraagd en gekregen van hun leden. Kaders in het basisdocument waren: 

• verenigingen willen een nieuwe enkelvoudige personeelsverenging oprichten en de oude 
opheffen. 

• Gesprekken te voeren op basis van absolute gelijkheid 
• Handhaven van traditie, karakter en sfeer van beide verenigingen 
• Goedkeuring vragen op periodieke toetsmomenten aan de leden 
• Personeelsvereniging ontvangt van het “moederbedrijf” een financiële bijdrage voor te 

leveren diensten 
• Huidige leden behouden hun rechten op lidmaatschap 

Met deze kaders zijn beide personeelsverenigingen de gesprekken ingegaan. Snel hierna werd duidelijk 
dat juridische ondersteuning onmisbaar was en deze werd vanuit de Defensie organisatie geleverd. Door 
de jurist werd aangegeven dat een juridische fusie consequenties voor de beide verenigingen met zich 
mee zou brengen. Rechten en plichten zouden opnieuw bezien moeten worden wat tot mogelijk verlies 
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van kapitaal en rechten zou kunnen leiden. Na uitvoerige discussies is er uiteindelijke gekozen voor een 
praktische / pragmatische fusie. Dit houdt in dat de ene vereniging op zal gaan in de andere vereniging. 
Nadat duidelijk is overeengekomen hoe de nieuwe vereniging tot stand moet komen is er een 
gezamenlijke streefdatum van 1 januari 2009 overeengekomen om de definitieve fusie te laten 
plaatsvinden. Er zal gezocht worden naar leden die in werkgroepen willen plaatsnemen voor de vorming 
van het nieuwe bestuur en voor de afdelingen die samen moeten gaan. Wanneer er belangstelling onder 
de aanwezigen bestaat voor deelname aan genoemde werkgroepen kan men zich aanmelden bij de 
secretaris van het hoofdbestuur. Ook zullen er gesprekken met de directie van het Marinebedrijf gaan 
plaatsvinden omdat de doelstelling van de huidige besturen is dat alle actief dienende Marinebedrijf 
medewerkers in de toekomst automatisch lid zullen zijn van de nieuwe personeelsvereniging. Tevens zal 
er een prijsvraag worden georganiseerd voor het vinden van een nieuwe verenigingsnaam. Een en 
ander zal in de eerstvolgende Sirene gepubliceerd worden. 
 
Na de voordracht van de voorzitter vraagt de heer van de Sloot of een mogelijk nieuwe naam geen 
consequenties voor de pragmatische fusie heeft. De voorzitter licht toe dat bij een pragmatische fusie de 
ene vereniging opgaat in de nadere en dat de overgebleven vereniging bij de Kamer van Koophandel 
wijzigingen van bijvoorbeeld statuten, naam van de vereniging en dergelijk door kan geven zonder dat 
dit inhoudelijke consequenties heeft. 
 
De heer de Klerk vraagt hoe het met de financiële situatie van de PVMB gesteld is omdat de WSOV 
financieel “erg” gezond is. De voorzitter geeft aan dat beide verenigingen inzage hebben gehad in alle 
relevante stukken van elkaar. Hieruit is gebleken dat er zeker geen schulden of iets dergelijks bij de 
PVMB aanwezig zijn. Wel is het vermogen van de PVMB in vergelijk met de WSOV zeer beperkt. 
 
Aansluitend vindt er een levendige discussie plaats over de wenselijkheid om alle actief diende 
Marinebedrijf medewerkers in de toekomst automatisch lid te laten worden van de nieuwe 
personeelsvereniging. Aansluitend vraagt de heer Nederveen aan de voorzitter om zich ook in te zetten 
voor de gepensioneerde Marinebedrijf medewerkers die misschien ook wel een financiële bijdrage vanuit 
het Marinebedrijf kunnen gaan ontvangen. De voorzitter sluit deze discussie dat dit punt nog volledig met 
de directie van het Marinebedrijf uitgecommuniceerd dient te worden en dat het nog alle kanten op kan 
gaan. 
 
13. Bestuursbeleid 
 
Naar aanleiding van de ontwikkelingen bij de vorming van 1 personeelsvereniging heeft het 
Hoofdbestuur gemeend géén nieuwe beleidsmatige zaken op te pakken.  
 
Wel heeft het Hoofdbestuur in eerdere gehouden vergaderingen aangegeven beleid te maken ten 
aanzien van het overschrijden van de BTW-vrijstelling en hoe we om gaan met onze vrijwilligers die 
ingezet worden bij grote evenementen. Om dit beleid goed te kunnen formuleren heeft het Hoofdbestuur 
de hulp ingeroepen van een belastinginspecteur. Na een aantal gesprekken met genoemde 
belastingadviseur is het Hoofdbestuur tot de conclusie gekomen dat het gevoerde beleid aangepast 
diende te worden. Dit heeft onder andere geresulteerd dat er zorgvuldiger gekeken zal worden naar de 
verzoeken om een evenement te organiseren in de Dukdalf. Dit zal eveneens in gaan houden dat 
diverse Marine activiteiten niet meer in de Dukdalf plaats kunnen vinden. Op voorhand zullen aanvragen 
van de volgende instanties met een positief oordeel worden bekeken: 

• Marinebedrijf 
• CZSK 
• Marinemuseum 
• K.I.M. 

Buiten deze belangrijke spelers voor de WSOV is ook de medewerking toegezegd aan de Tall Ship 
Race 2008 organisatie. Voor wat betreft de vrijwilligers is het beleid aangepast cf. de regelgeving die 
hiervoor van toepassing is. Een vrijwilliger mag niet meer dan € 150,= per maand vergoedingen krijgen 
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en op jaarbasis mogen deze vergoedingen niet meer bedragen dan € 1500,=. Al deze zaken zijn in een 
brief door de belastingadviseur vastgelegd met als bijlage alle relevante jurisprudentie. Hiermee heeft de 
WSOV voldaan aan de regelgeving zolas deze is opgesteld door de staatsecretaris en de 
Belastingdienst. De voorzitter deelt tenslotte mede dat de brief met jurisprudentie in te zien zijn bij de 
secretaris van het Hoofdbestuur. 
 
Ten aanzien van hoe we omgaan met aanvragen van externe instanties en afdelingen van de WSOV is 
er een stromingsschema opgesteld. Dit schema zal worden opgenomen in het handboek regelingen 
Dukdalf. 
 
De heer Kemper vraagt of de Tall Ship Race gerelateerd is aan de Koninklijke Marine. De voorzitter 
antwoordt dat de KM een zeer grote bijdrage aan dit evenement verleend en dat het antwoord als 
zodanig met ja kan worden beantwoord.  
  
Extra Agenda punt 
 
Voordracht ere lidmaatschap Maarten Bakker. 
De secretaris leest de motivatie voor om de heer Bakker als ere lid te benoemen. Met applaus wordt de 
voordracht goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. De heer de Klerk merkt alleen op dat de 
brief wel in de tegenwoordige tijd opgesteld dient de worden. De secretaris zegt toe deze gevraagde 
wijziging door te zullen voeren. 
 
14. Benoeming kascontrolecommissie 
 
Vanuit het Hoofdbestuur zullen er een aantal afdelingen worden aangeschreven om personen af te 
vaardigen voor de kascontrole voor 2008. Deze manier van werken is tijdens de algemene 
ledenvergadering van 2006 besloten. Voordeel van deze werkwijze is ook dat er geen reserve lid meer 
aangewezen hoeft te worden omdat de afdeling een afgevaardigde dient te leveren en bij verhindering 
ook als zodanig zal de afdeling een vervanger dienen af te vaardigen. 
Voor het komende jaar zullen er vertegenwoordigers worden gevraagd vanuit de afdelingen Badminton, 
Bridge en Dansen. Ter herinnering aan deze nieuwe werkwijze zullen de genoemde afdelingen aan het 
einde van 2008 schriftelijk worden verzocht een vertegenwoordiger te benoemen. 
 
****Aanvullend op agendapunt 8 gaat de voorzitter verder met de discussie aangaande de 
kascontrolecommissie.***** 
 
De 2e penningmeester verstrekt alle aanwezigen de ontbrekende financiële gegevens van de afdeling 
recreatie. De voorzitter verzoekt de 1e penningmeester het voorliggende financieel verslag van de 
afdeling recreatie toe te lichten. 
De heer de Klerk geeft aan dat het jaar 2007 niet echt een goed jaar is gebleken. De penningmeester 
licht toe dat er met het bestuur van afdeling recreatie al een inhoudelijk gesprek heeft plaatsgevonden 
en dat er afgesproken is dat het jaar 2008 een duidelijke verbetering van het resultaat gerealiseerd dient 
te worden omdat er anders vanuit het Hoofdbestuur aangestuurd zal worden op het aanpassen van het 
huidige beleid. 
 
De heer Boldingh vraagt waarom er geen aflossing heeft plaatsgevonden. De 1e penningmeester licht 
toe dat het verlies over 2007 van € 8845, = nagenoeg overeenkomt met het bedrag van € 8800,= die 
voor de afschrijving is opgenomen. Gezien het slechte jaar is overeengekomen dat de aflossing over 
2007 niet gerealiseerd kon worden omdat anders de start van het nieuwe seizoen in gevaar zou komen 
omdat er feitelijk een soort voorfinanciering plaatsvindt waarna door verhuur deze kosten in principe 
terugverdiend zullen worden. Overigens wordt door de heer de Geus vanuit de vergadering aangegeven 
dat de verhuur voor het lopende jaar aanzienlijk beter verloopt dan in dezelfde periode van 2007 het 
geval was. 
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Nadat er verder geen vragen meer waren betreffende het financiële verslag van de afdeling recreatie zijn 
deze door de algemene ledenvergadering in orde bevonden. 
Aansluitend vraagt de voorzitter aan de algemene ledenvergadering of zij het bestuur decharge kunnen 
verlenen? De voorzitter doet het voorstel om dit met handopsteken te willen vaststellen. 
Aantal stemmen voor : 22 leden 
Aantal stemmen tegen : 0 
Aantal onthoudingen  : 2 leden 
 
Aansluitend deelt de voorzitter mee dat zijn vaststelling is dat de algemene ledenvergadering het bestuur 
decharge heeft verleend. 
 
 
15 Rondvraag en w.v.t.t.k. 
 
De heer Hendriks vraagt of er een mogelijkheid bestaat dat een AED-apparaat in de Dukdalf geplaatst 
kan worden. De secretaris antwoord dat hij een verzoek hiervoor bij de directie van het Marinebedrijf 
heeft ingediend en dat hier positief op gereageerd is. Binnen enkele weken verwacht de secretaris dat 
het AED-apparaat in de Dukdalf geplaatst zal worden. De heer de Wit vraagt of er een mogelijkheid 
bestaat dat er door een deskundige een voorlichting over het gebruik van het AED-apparaat gegeven 
kan worden?  
De voorzitter zegt toe gevraagde voorlichting te zullen verzorgen 
 
De heer Ridder geeft aan dat er in 2007 tot 2-maal een poging gedaan is om een sportdag te 
organiseren. De afdeling Biljart heeft hiervoor de gevraagde bijdrage van € 30,= gestort. Door de 
afgelasting zijn de geplande dagen niet doorgegaan. De heer Ridder geeft aan nooit de € 30,= terug 
ontvangen te hebben. 
De voorzitter zegt toe deze fout zsm door de penningmeester te laten corrigeren. 
 
De heer Ridder vraagt hoe het rookbeleid binnen de WSOV gaat worden? 
De voorzitter meldt dat tot op heden de onderlinge afdelingen dit beleid nu nog zelfstandig bepalen. Per 
1 juli zal er een landelijk rookbeleid worden ingevoerd. De voorzitter geeft aan dat het bestuur dit beleid 
zal gaan volgen. 
 
De heer Ridder vraagt of alle leden de contributie voor 2007 hebben betaald? 
De voorzitter meldt dat door een fout met de toegezonden acceptgirokaarten er een vertraging met de 
inning is opgelopen. Hierop zijn veel leden opnieuw aangeschreven en heeft de inning pas laat plaats 
kunnen vinden. Al met al valt het aantal leden enorm mee die nu nog hun contributieverplichting dienen 
na te komen zonder dat de voorzitter exact weet om hoeveel leden het exact gaat. De heer Ridder 
vraagt verder of het geen optie is om de acceptgirokaarten in de toekomst in het verenigingsblad te 
kunnen versturen? De voorzitter geeft aan dat dit zeker meegenomen kan en zal worden maar dat er in 
de toekomst ook bezien zal worden of er via een automatische incasso contributie geïnd kan worden. 
 
De heer de Klerk geeft aan dat vorig jaar de heer Kemper gemeld heeft dat er een onveilige situatie is 
ontstaan door de plaatsing van 2 kanonnen bij het Marinemuseum. Deze situatie is nu nog steeds 
hetzelfde en is dus nog steeds gevaarlijk. De voorzitter meldt dat hij persoonlijk nogmaals de directeur 
van het Marinemuseum zal benaderen om deze situatie te verbeteren. 
 
Aansluitend meldt de heer Lorijnen dat de toegang tot het nieuwe parkeerterrein soms onmogelijk is 
door geparkeerde auto’s. Zijn verzoek is om toegang van het parkeerterrein te voorzien van een kruis op 
het wegdek zodat de vrije toegang gewaarborgd blijft. De voorzitter zegt toe dit eveneens met de 
directeur van het Marinemuseum te bespreken. 
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16 Sluiting 
 
Om 22.03 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. Tevens meldt de voorzitter nog dat de wesite 
achter in de zaal bezichtigd kan worden. 
 
 
1e secretaris/vice voorzitter 
 
 
 
 
C.A. Jacobs 

  


