Begrotingsvergadering
8 december 2009
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.04 uur en vermeldt dat dit de eerste bijeenkomst is
waarbij beide verenigingen (WSOV en PVMB) gezamenlijk zijn vertegenwoordigd. Daarnaast
vraagt de voorzitter aan de aanwezigen of zij allen in het bezit zijn van de agenda en de
begrotingen van de afdelingen recreatie, reizen en van de MBSOV. Aansluitend memoreert de
voorzitter de extreem lage opkomst voor deze vergadering, er zijn 13 leden en 9 bestuursleden
aanwezig.

2.

Mededelingen
De voorzitter memoreert dat de opzet van deze vergadering is, om de begroting van 2010 af te
stemmen en te accorderen tijdens de algemene ledenvergadering die in het voorjaar van 2010
gepland staat. De vandaag gepresenteerde begroting zal dan als hamerstuk passeren. De
definitieve datum van de eerste algemene ledenvergadering van de MBSOV is nog niet
vastgesteld maar zo spoedig mogelijk bekend gesteld worden door het overgangsbestuur.
Voor deze vergadering is er een afbericht ontvangen van André de Haan die door
werkzaamheden niet in Den Helder aanwezig is. André de Haan zal tevens zitting gaan nemen in
het overgangsbestuur van de MBSOV meldt de voorzitter.
Op 22 december 2009 zullen de gewijzigde statuten bekrachtigd gaan worden bij notaris
Verhoeks. De ingangsdatum van de nieuwe statuten is bepaald op 1 januari 2010.
Op 16 januari 2010 zal er een feestavond voor alle leden in de Dukdalf worden georganiseerd.
Dit alles ter gelegenheid van de vorming van de MBSOV.

3.

Overgangsbestuur
In 2010 zal er een overgangsbestuur leiding gaan geven aan de MBSOV zoals is
overeengekomen tijdens de recentelijk gehouden 2 extra algemene ledenvergaderingen. Op de
belangrijke functies zal er een vertegenwoordiging vanuit zowel de WSOV als vanuit de PVMB
plaatsvinden. De voorzitter licht toe dat er gekozen is voor een overgangsbestuur omdat er in
2010 nog velen zaken bij de “oude” verenigingen afgehandeld dienen te worden en dat het
overgangsbestuur 2010 wil gebruiken om de beide verenigingen goed in elkaar op te kunnen
laten gaan. Aansluitend stelt de huidige voorzitter, Marc Petter, zich aan de leden voor en geeft
hierbij tevens aan dat hij per 1 januari 2010, na 7 jaar het voorzitterschap van de WSOV vervuld
te hebben, zijn functie zal neerleggen. Wel blijft Marc Petter in 2010 beschikbaar om het
overgangsbestuur te ondersteunen. Aansluitend stellen de leden van het overgangsbestuur zich
één voor één voor.
Zo zal Corné Jacobs samen met Henk de vries de functie van voorzitter MBSOV gaan vervullen.
Zal Bas van Uggelen de functie van secretaris gaan vervullen en is de PVMB nog naarstig
e
opzoek naar een 2 secretaris. Het penningmeesterschap zal vervuld gaan worden door Gerard
Lengers en Niek den Daas. De voorzitter van de beheercommissie blijft Nicolette Smit en zo zal
ook Rob van den Akker de functie van Materiaalcommissaris blijven vervullen. Daarnaast zal
Marianne Obradovic samen met André de Haan als commissielid de te organiseren activiteiten
van onze vereniging voor hun rekening gaan nemen.
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De voorzitter meldt aansluitend dat naast hem zelf ook Dick van de Weide en Gert de Haas
bereid zijn gevonden om het overgangsbestuur in 2010 met raad en daad te ondersteunen. Vanaf
1 januari 2010 zal het overgangsbestuur formeel in dienst treden. Medio februari / maart zal er
een ledenvergadering worden gehouden om zaken af te handelen voor de WSOV. Zo zal onder
andere het financieel verslag over het verenigingsjaar 2009 behandeld worden. Ook zal het
overgangsbestuur tijdens deze vergadering het beleid voor het komende jaar uiteenzetten.
In 2011 zal er weer een bestuursverkiezing worden gehouden waarbij er een voorzitter in functie
zal worden gekozen.

4.

Begrotingen
De voorzitter meldt dat alle afdelingen middels een schrijven zijn verzocht hun begrotingen bij het
hoofdbestuur aan te leveren. Helaas is alleen van de afdeling badminton geen begroting
ontvangen en hebben de andere afdelingen wel gehoor gegeven om hun begroting tijdig aan te
leveren. Daarnaast meldt de voorzitter dat 2010 ook gebruikt zal worden om de begrotingen en
het financieel verslag van de afdelingen op te lijnen. Dit is wenselijk om in de toekomst een
eenduidige procedure binnen de MBSOV te laten ontstaan hoe wij als vereniging met begrotingen
en onze financiën om zullen gaan.
De beide penningmeesters lichten de voorliggende begrotingen stuk voor stuk toe aan de leden.
Vermeld wordt wel dat alle ingediende begrotingen van de afdelingen door het overgangsbestuur
zijn beoordeeld en ook als zodanig hun instemming genieten.
De heer Zwart, secretaris van de OGVMB, geeft aan dat het in de voorliggende begroting niet
duidelijk is wat de bijdrage van de vereniging zal zijn voor hun jaarlijkse busreis. De heer den
Daas licht toe dat er op het activiteitenoverzicht een 2-tal stedentrippen begroot staan. Tevens
vermeldt de heer den Daas dat in tegenstelling tot het verleden de busreis nu door de MBSOV
verzorgd zal gaan worden. De busreis van de OGVMB zal in 2010 gewoon door kunnen gaan. Er
zal nog wel nader overleg plaats moeten vinden hoe we het een en ander exact gaan invullen.
De heer Zwart refereert naar de afspraken uit het verleden waar een verdeling op basis van 5050 heeft plaatsgevonden. De heer den Daas meldt dat het ROC-fonds leeg is er hier geen
aanspraak meer op gemaakt kan worden.
Aansluitend vraagt de heer Zwarts in welke mate het (overgangs)bestuur zich nog gaat
inspannen voor een financiële ondersteuning aan de oudgedienden? De heer de Vries voegt hier
aan toe dat het (overgang)bestuur zich zoveel als in haar vermogen ligt zal inspannen voor al
haar leden.
De heer Plaatzer vraagt of de MBSOV nu bepaalde afdelingen gaat sponsoren? De voorzitter
geeft aan dat dit niet het geval zal zijn. In principe zal elke afdeling zichzelf moeten gaan
bedruipen. Afdelingen die het financieel moeilijk hebben zullen geholpen kunnen worden via het
hoofdbestuur.
Daarnaast meldt de voorzitter dat een gedeelte van de inkomsten zal terugvlooien als bijdrage
aan de te organiseren activiteiten van de vereniging.
De begroting van de MBSOV kent een begrotingstekort van € 18.250,=. Dit bedrag zal zeer
waarschijnlijk vergoed gaan worden door het Marinebedrijf die hiermee een bijdrage verleent aan
de samenvoegingskosten van de beide verenigingen.

5.

Rondvraag
De heer Brouwer meldt dat vorig jaar was gezegd dat de aan te leveren begrotingen eenduidig
aangeleverd dienden te worden. Zijn constatering was dat hier nog niet veel van terecht was
gekomen. De voorzitter beaamt de opmerking van de heer Brouwer maar geeft hierbij wel aan dat
hier in 2010 zeker op teruggekomen zal worden.
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De heer van der Sloot stelt dat begrotingen gaan draaien van 1 januari tot 1 januari. De afdeling
Biljart heeft altijd een gebroken boekjaar gehad.
De voorzitter antwoordt hierop dat het de bedoeling is dat alle afdelingen van de MBSOV een
begrotingsjaar krijgen dat gaat lopen van 1 januari tot en met 31 december.
De heer Brouwer vraagt of het niet mogelijk is dat alle financiële bescheiden van de vereniging
door een accountant gecontroleerd kunnen worden. De voorzitter geeft aan dat in de nieuwe
statuten vermeld staat dat een kascontrolecommissie de financiële bescheiden zal controleren.

6.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijn sluit de voorzitter de vergadering om 20.52 uur en dankt een ieder
voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid. Aansluitend nodigt de voorzitter eenieder uit voor het
nuttigen van drankje.
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