Algemene leden vergadering
22 februari 2007
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 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 2006
* Notulen begrotingsvergadering 2006
* Financieel jaarverslag 2006
* Concept verenigingsplan

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen:
•
•

•

De secretaris meldt dat er een vijftal afberichten zijn van de heren Jelderda, Brouwer, Hijma,
Nanninga en Ridder.
De voorzitter deelt mede dat het document aangaande de samenvoeging van de WSOV en
de PVMB volgende maand in een extra algemene ledenvergadering behandeld zal worden.
De reden hiervoor is dat het document pas enkele dagen geleden gereed is gekomen en
dat beide besturen het document eerst aan hun achterban willen presenteren zodat het
uitvoerig intern de afdelingen besproken kan worden.
De heer Kemper vraagt aan het Hoofdbestuur aandacht voor de onveilige situatie
aangaande de kanonnen die bij de dependance van het Marinemuseum zijn geplaatst. Op
dit ogenblik worden de kanonnen ’s avonds verwijderd maar dit is nog geen garantie dat
deze situatie gehandhaafd blijft. De voorzitter zegt toe het punt met de directeur van het
Marinemuseum op te nemen.

Ingekomen en uitgaande stukken:
• Brief van de kascontrolecommissie. Deze zal bij agendapunt 7, verslag
kascontrolecommissie 2006, worden behandeld.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 16 februari 2006
Bij punt 14 dient het woord overtreden vervangen te worden door overtreder. Het verslag wordt met deze
opmerking vastgesteld..
4. Notulen Begrotingsvergadering 26 oktober 2006
Bij punt 2.b. dient het woord vertrekt vervangen te worden door verstrekt.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen op de notulen van de begrotingsvergadering van 26 oktober
2006 en wordt hiermede vastgesteld.
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5. Jaarverslag 2006
De secretaris leest zoals gebruikelijk het jaarverslag voor.
Vanuit de vergadering zijn geen op of aanmerkingen waarmede het jaarverslag wordt goedgekeurd.

6. Financieel Jaarverslag 2006
De penningmeester neemt het verslag door en geeft een toelichting op de verschillende posten.
De heer Smits vraagt waarom de € 21.400 alleen aan de debet zijde zichtbaar is? De heer Laagland, 2e
penningmeester, licht de reden van deze wijze van verslagleggen toe. Feit is dat investeringen zoals de
aankoop van grond, niet als inventarisgoederen in het financieel verslag opgenomen kan zijn. Alleen in
de balans valt te zien dat het vermogen op de bank verminderd is en dat hetzelfde bedrag van €21.400
als debet post (vermogen) is toegevoegd.
De heer Hummel licht toe dat de huidige presentatiewijze in het vervolg gecontinueerd zal worden. Dit
houdt in dat het financieel verslag en eveneens de begroting van het Hoofdbestuur en de
beheercommissie samengevoegd zullen worden.
De heer de Haas vraagt aangaande het financieel verslag van de afdeling recreatie of het reëel is dat de
kosten voor 2007 afnemen en dat de inkomsten toe zullen nemen.
De voorzitter antwoordt hierop dat er een actief beleid gevoerd zal worden om meer gebruikers toe te
laten in onze caravans. Tevens is het zo dat de caravan in Ruinen afgeschreven is en dat hier niet
verder in geïnvesteerd zal worden.
Het verslag geeft verder geen aanleiding tot op- of aanmerkingen en wordt vastgesteld.

7. Verslag Kascontrolecommissie 2006
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 Boldingh, Kemper en de Klerk voor het controleren van de boeken.
8. Begroting 2007
In de begrotingsvergadering van 26 oktober 2006 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
2007 geaccordeerd tijdens deze Algemene ledenvergadering.

9. Vaststellen contributie per 010407
De penningmeester meldt dat er geen aanleiding bestaat om de contributie voor 2007 te verhogen
en stelt de vergadering dan ook voor dit niet te doen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

10. Bestuursverkiezing
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De voorzitter geeft aan dat volgens het rooster aftredend zijn de heren Laagland (niet herkiesbaar),
Jacobs, Bakker en van de Akker (allen herkiesbaar). Daarnaast treedt de heer Rossen af i.v.m. het
aanvaarden van een functie in de gemeenteraad van Den Helder.
De voorzitter meldt dat er zich geen kandidaten voor een bestuursfunctie hebben aangemeld.
Vanuit het hoofdbestuur is de heer Lengers voorgedragen als kandidaat voor de functie van
Penningmeester, met de vermelding dat bij zijn aanstelling de heer Hummel de functie van 2e
penningmeester gaat vervullen. De voorzitter verzoekt de vergadering middels “hand opsteken” hun
stem uit te brengen voor de voordracht van de heer Lengers.
Met algemene stemmen wordt de heer Lengers aangenomen als penningmeester.
Met betrekking tot het aftreden van de heer Rossen draagt het hoofdbestuur de heer Hendrikse voor,
voor de functie van Commissaris. De voorzitter stelt de vergadering voor om bij handopsteken hun stem
uit te brengen.
Ook wordt de heer Hendrikse met algemene stemmen aangenomen als Commissaris van het
Hoofdbestuur.
Aansluitend vraagt de heer Rossen aan de voorzitter te mogen reageren. De heer Rossen wil alle leden
bedanken voor het in hem gestelde vertrouwen.
Aansluitend wordt de kandidatuur van de heer Jacobs aan de leden voorgedragen. Ook hier hebben
zich geen leden aangemeld voor de functie van secretaris van het hoofdbestuur. Middels handopsteken
vraagt de voorzitter de leden hun stem uit te brengen. Met algemene stemmen wordt de heer Jacobs
wederom voor een vervolg termijn aangesteld als secretaris van het hoofdbestuur.
Vervolgens werd de procedure herhaald voor de kandidaatstelling van de heer van de Akker. Omdat
zich ook hier geen kandidaten hadden aangemeld werd door de voorzitter aan de aanwezigen gevraagd
om middels handopsteken hun stem uit te brengen. Met algemene stemmen werd de heer van de Akker
wederom aangesteld als 2e secretaris /Pr.
Tenslotte volgde de stemming voor de heer Bakker. Wederom geen aanmeldingen vanuit de leden en
ook de heer Bakker werd met algemene stemmen aangesteld als Commissaris van het hoofdbestuur.
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 volgende agendapunten. De aanwezigen stemmen hier mee in.
De voorzitter deelt mede dat hij van de gelegenheid gebruik wil maken om een punt in te brengen dat
niet op de agenda is opgebracht. Hiervoor verzoekt hij de heer Rossen de zaal te verlaten. Vervolgens
licht de voorzitter toe dat het hoofdbestuur een 2-tal oud hoofdbestuursleden wil voordragen voor het
erelidmaatschap van de WSOV. Deze 2 heren zijn de heer Rossen en de vorig jaar afgetreden heer
Leuverink. Voor beide heren heeft het hoofdbestuur een motivatie geschreven en de voorzitter verzoekt
de secretaris beide voordrachten aan de aanwezige leden voor te lezen. Met algemene instemming
wordt voor beide heren de voordracht vanuit het hoofdbestuur positief ontvangen en geeft de
vergadering hiermee toestemming om beide heren het erelidmaatschap te vertrekken. Vervolgens wordt
de heer Rossen verzocht wederom deel te nemen aan de vergadering en wordt hem de reden van zijn
kortstondige uitsluiting toegelicht. Zichtbaar emotioneel geraakt neemt de heer Rossen de felicitaties van
zijn benoeming tot erelid in ontvangst. De voorzitter deelt verder mede dat de heer Leuverink persoonlijk
op de hoogte gebracht zal worden van zijn benoeming tot erelid.
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12. Verenigingsplan
Vanaf 2005 zijn er een 3-tal SWOT-sessies gehouden waarin we als WSOV hebben gekeken naar onze
sterkte, zwakte en onze kansen en bedreigingen. Uit deze sessies zijn een 5-tal punten naar voren
gekomen die door de deelnemers van de sessies een prioriteit hebben gekregen.
De punten waren:
1. Huidige steun in natura is geen garantie voor de toekomst
2. Toegankelijke markt is afnemend
3. Buitengewone leden met hun binding en status
4. Gebrek aan promotie en werving van nieuwe leden
5. De status van de afdelingen
Aan de hand van deze prioriteit heeft het bestuur een eerste opzet gemaakt van een verenigingsplan.
Daarin zijn de zwakke punten en bedreigingen beschreven en wordt er een voorstel gedaan om daar
sterke punten en kansen van te maken. Het verenigingsplan is in een vierde SWOT-sessie met de leden
besproken en dit heeft geresulteerd in het voorliggende concept verenigingsplan versie 6.2 van 4 januari
2007. De voorzitter licht verder toe dat een samenvatting van het verenigingsplan recentelijk in de Sirene
is gepubliceerd en dat tijdens deze vergadering formeel toestemming gevraagd zal worden om met het
document akkoord te gaan.
Ter afronding vraagt de voorzitter of de vergadering kan instemmen met het voorliggende document. De
vergadering stemt unaniem in en de voorzitter geeft aan dat het woord concept van het verenigingsplan
verwijderd zal worden. Tevens bedankt hij de leden in het vertrouwen dat de leden in het bestuur
middels deze toestemming uitspreken.
Aansluitend vindt er eveneens een korte discussie plaats over het document dat nagenoeg gereed is
waarin beschreven staat hoe te komen tot 1 PV. Dit document is gezamenlijk door de WSOV en de
PVMB opgesteld onder begeleiding van de heer Gert de Haas. De voorzitter geeft aan het document
binnenkort naar alle afdeling toegezonden zal worden en vervolgens in de Sirene geplaatst zal worden.

13. Bestuursbeleid
Naar aanleiding van de ontwikkelingen t.a.v. het samen gaan met de PVMB en de beschreven punten in
het verenigingsplan zijn er voldoende beleidsmatige uitdagingen voor de komende periode. Het
Hoofdbestuur zal zich met name op deze punten gaan richten.
Daarnaast zal er ook beleid worden opgesteld voor het onderhoud van de Dukdalf en vrijwilligers binnen
de WSOV
14. Benoeming kascontrolecommissie
Vanuit het Hoofdbestuur zullen er een aantal afdelingen worden aangeschreven om personen af te
vaardigen voor de kascontrole voor 2007. 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
Autohobbyclub, Breewijd en Biljart. Ter herinnering aan deze nieuwe werkwijze zullen de genoemde
afdelingen aan het einde van 2007 schriftelijk worden verzocht een vertegenwoordiger te benoemen.
15 Rondvraag en w.v.t.t.k.
De heer Boldingh vraagt hoe het gesteld is met het parkeerverbod voor de deur van ons
verenigingsgebouw. De voorzitter meldt dat het parkeerterrein voor de Dukdalf geopend zal worden
zodra de sleutel in het bezit van de WSOV komt. Het parkeerterrein komt als zodanig ter beschikking
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van de WSOV.
De heer Tiessen geeft aan dat van de samenwerking tussen de WSOV en de PVMB met name de
uitingen van genoemde samenwerking afkomstig zijn van de WSOV. Deze geluiden komen niet echt van
de PVMB. De heer Tiessen vraagt of het niet verstandig is om een gezamenlijke uiting van de beoogde
samenwerking te ventileren. De voorzitter geeft aan dat dit inderdaad een goed initiatief is.
De heer Lorijnen geeft aan dat het bij de ledenadministratie niet echt soepel loopt. De AHC meldt nieuwe
leden aan en geeft dit door aan het hoofdbestuur. Hoofdbestuur zal dan de contributie dienen te innen.
Blijkbaar verdient dit de aandacht omdat hier in het verleden fouten zijn gemaakt omdat nieuwe leden
van de AHC niet vermeld staan als WSOV-lid.
Verder geeft de heer Lorijnen aan dat de AHC gebruik maakt van de internetvoorziening in de Dukdalf.
Alleen blijkt het e-mailverkeer niet te werken. De voorzitter verzoekt de heer Lorijnen hiervoor contact op
te nemen met deskundige op dit gebied, de heer Brinksma, of via de heer Elling.
Mevrouw Bena Brandinie geeft aan dat er weer dubbele Sirenes naar één huisadres zijn verzonden. De
voorzitter meldt dat dit nader uitgezocht zal worden hoe dit heeft kunnen gebeuren.
Verder komt er nog een vraag hoe het is geregeld wanneer een actief lid overgaat naar de status van
senior lid. De voorzitter meldt dat dit als actiepunt zal worden meegenomen en dat hij hier in een later
stadium op terug zal komen.
16 Sluiting
Om 21.32 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 mede ter gelegenheid van de benoeming van het
erelid Willem Rossen.
1e secretaris/vice voorzitter

C.A. Jacobs
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