Jaarverslag Hoofdbestuur
over het verenigingsjaar 2005
In 2005 bestond het WSOV Hoofdbestuur uit 9 leden te weten;
Dhr. M.C. Petter
Dhr. H. Hummel
Dhr. M.N. Laagland
Dhr. W.A. Rossen
Dhr. P.L.M. Leuverink
Dhr. M. Bakker
Dhr. R.R. Klaasse
Dhr. R.E. v/d Akker
Dhr. C.A. Jacobs

Voorzitter
e
1 Penningmeester
e
2 Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurlid
Bestuurslid
Bestuurslid
2e Secretaris/PR
1e Secretaris/vice voorzitter

Hierbij is bij de begrotingsvergadering van 2005 medegedeeld dat de heer Leuverink zijn functie als
bestuurslid onverwacht heeft neergelegd i.v.m. het aanvaarden van een baan bij de Koninklijke
Landmacht in de regio Utrecht. Voor het lopende verenigingsjaar 2005 is de heer A.J.J. Elling bereid
gevonden de vrijgevallen functie, tot aan de Algemene Ledenvergadering van 2006, waar te nemen
Het ledenbestand is volgens opgave per 31 december 2005 onderverdeeld in:
2005

2004

860 Gewone leden
551 Buitengewone leden
489 senior leden
56 overige
11 ereleden
11 leden van verdienste
1 ere voorzitter
---------1979 totaal aantal leden

934
544
398
48
11
11
1
---------1947 totaal aantal leden

Aan het begin van het verenigingsjaar telde de WSOV 1947 leden wat aan het einde was opgelopen
naar 1979 leden. Het totale beeld ten opzichte van het jaar 2004 laat een afname van 74 gewone
leden en een toename van 91 senior en 7 buitengewone leden zien. Dit betekent concreet een
ledentoename van 32. De neergang van het aantal gewone leden is te verklaren door de nog steeds
lopende inkrimping van de Defensie organisatie. De grote toename van de senior leden vindt zijn
oorsprong in het aantal leden dat vorig jaar met (vervroegd) pensioen is gegaan. Ook heeft een actie,
om oud leden aan te schrijven die een collectiviteitskorting via Achmea genoten en geen lid meer
waren, geresulteerd in een 8 tal nieuwe aanmeldingen. Al met al is er in 2005 voor het eerst sinds
jaren geen sprake geweest van een totale ledenafname.
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In het afgelopen verenigingsjaar hebben de navolgende vergaderingen / overleggen plaatsgevonden;
* 10 maal is het hoofdbestuur bijeengekomen voor het reguliere HB overleg
* 3 maart heeft de Algemene Ledenvergadering in de Dukdalf plaatsgevonden
* 27 oktober heeft de begrotingsvergadering voor 2006 in de Dukdalf plaatsgevonden.
Het blijft een punt van aandacht dat alle afdelingen tijdig hun begroting en de verslagen van
hun jaarvergadering bij het hoofdbestuur inleveren. Al dient gezegd te worden dat er een
duidelijke verbetering waarneembaar is en spreek ik de verwachting uit dat in 2006 alle
begrotingen tijdig ingeleverd zullen worden!
* De voorzitter heeft in juni met alle voorzitters van de afdelingen een vruchtbaar
voorzittersoverleg gehouden.
* De beheerscommissie heeft hun gebruikelijke onderhoud- en gebruikersoverleg gehouden.
Traditie getrouw heeft een afvaardiging van het HB een krans gelegd bij het monument op de locatie
van Divisie Platform / Marinebedrijf. Dit ter nagedachtenis van de Rijkswerf slachtoffers uit de Tweede
ste
Wereldoorlog. Terugkijkend op deze 60 dodenherdenking mag er gesproken worden over een zeer
gedenkwaardige bijeenkomst waarbij de Algemeen Directeur Marinebedrijf, Cdr. Visser, zeer mooie
woorden heeft gesproken.
Dat de WSOV waarde hecht aan het instandhouden van tradities mag blijken uit het feit dat het
verenigingsjaar begon met de nieuwjaarsreceptie op 5 januari.
Met toestemming van de Gemeente Den Helder heeft de jaarlijks terugkerende eieren zoeken op de
zaterdag voor Pasen in de Donkere Duinen plaatsgevonden.
In het verenigingsjaar 2005 kunnen we verder terugkijken op een aantal opmerkelijke hoogtepunten.
Door de veranderende omgeving waarin de Koninklijke Marine zich bevindt heeft het Hoofdbestuur
van de WSOV besloten een toekomstvisie voor onze vereniging uit te voeren. Hierbij is gebruik
gemaakt van de zo genaamde SWOT analyse. Hierbij worden op een gestructureerde wijze de sterke
en zwakke punten in kaart gebracht en kan er een opsomming van onze kansen en bedreigen worden
opgesteld. Dit alles moet de WSOV in staat stellen om belangrijke toekomstige ontwikkelingen beter
aan te kunnen pakken met als achterliggende gedachten dat het gedachtegoed van onze vereniging
in de toekomst zo goed mogelijk bewaard blijft. Voor het uitvoeren van genoemde SWOT analyse
hebben wij de steun ingeroepen van Gert de Haas die een 3 tal sessies heeft geleid waarbij
vertegenwoordigers van alle afdelingen waren uitgenodigd. De opkomst en participatie van de leden
kan als zeer bevredigend worden genoemd. Op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan het
verenigingsplan WSOV waarin de uitkomsten van de SWOT analyse zijn verwoord. Het is de
bedoeling dat nog dit voorjaar de afdelingen om hun menig wordt gevraagd aangaande de inhoud van
het verenigingsplan. Mogelijk zal het hoofdbestuur een extra ledenvergadering uitschrijven om de
verwoorde doelstellingen voor de toekomst van de WSOV aan haar leden voor te leggen.
De vorig jaar gezette eerste stappen, om te kijken of het in de toekomst mogelijk is om tot één
personeelsvereniging in het “Helderse” te komen, zijn in 2005 gevolgd door de Algemeen Directeur
Marinebedrijf te vragen of hij een bedrage kan leveren in het te voeren onderhandelingsproces. De
Cdr. Visser heeft ook hier Gert de Haas bereid gevonden om zich intensief bezig te gaan houden om
de mogelijkheden van een dergelijk samengaan te laten onderzoeken. Gert de Haas heeft de
instemming van beide personeelsverenigingen en hij zal begin 2006 een plan van aanpak aan de
Algemeen Directeur Marinebedrijf opleveren.
De in 2004 gestarte samenwerking met de PVMB heeft in 2005 een vervolg gekregen door het
wederom gezamenlijk organiseren van het ST-Nicolaasfeest. Ook het Kerstbal was een zeer
geslaagde activiteit waar we kunnen terugkijken op een zeer grote opkomst waarbij eveneens alle
leden van de PVMB welkom waren. Vermeldenswaardig was zeker de inzet van de velen vrijwilligers
die deze avond de Dukdalf in een heuse Kerstomgeving hadden omgetoverd.
Andere activiteiten in 2005 waren:
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De toneelafdeling heeft evenals voorgaande jaren een geslaagde voorstelling in de
schouwburg verzorgd waar de opkomst wederom groot was.
De afdeling biljarten is in 2005 gestart met de voorbereidingen van het Open Helders
Kampioenschap libre en driebanden dat in de 3e week van april 2006 in de Dukdalf gehouden
zal worden. De omvang van dit toernooi is uniek voor Den Helder en omgeving.
De Bridge afdeling heeft absoluut geen gebrek aan belangstelling. Het aantal leden is
bijzonder constant en zeer trouw. Zo ook de leeftijd van de leden, die varieert van 24 tot 90
jaar. Het resultaat is dar er nog steeds een lange wachtlijst is van enthousiaste nieuwe
bridgeleden .
Bij Topspin is helaas spraken van een terugloop in het ledenaantal. Ook is er voor het
bestuursprobleem binnen de afdeling nog geen bevredigende oplossing gevonden.
De leden van de autohobbyclub hebben de werkzaamheden, aangaande het vervangen van
de energieverslindende gasdruklampen in nieuwe TL verlichting in hun beuk, volledig
afgerond. Tevens is de uitnodiging van de firma Breezan, om de auto onderdelenvakbeurs in
Leeuwarden te bezoeken, een enorm geslaagde dag geweest.
Door de afdeling recreatie is de caravan in Assen in 2005 afgestoten, en zijn de
voorbereidingen voor de aankoop van de grond voor de standplaats in Arnhem opgestart.
In april is er door de afdeling Volleybal voor de 15e maal het traditionele Orelio toernooi
georganiseerd wat een zeer geslaagde avond is geweest. Het team van het Hoofdbestuur
heeft ook dit jaar haar de sportieve plicht vervuld maar kon niet voorkomen dat zij ook dit jaar
op de onderste plaats eindigde ondanks het feit dat dit jaar niet alle partijen verloren werden.
Helaas waren er in 2005 binnen de afdeling volleybal diverse bestuursfuncties vacant waar tot
op heden nog geen invulling aan geven is.
De watersportafdeling Breewijd heeft voor de 5e achtereenvolgende maal de `Blauwe vlag` in
ontvangst mogen nemen. En heeft in het najaar weer uitslag gekregen van de keuring dat de
e
vlag voor de 6 keer zal worden uitgereikt. Dit is een bewijs van de constante kwaliteit die men
in hun jachthaven weet te realiseren. Tevens is dit jaar veel tijd en energie gestoken in het
renovatieproject van gebouw 2. Wederom heeft Breewijd de gemeente verzocht uit te mogen
breiden aan de Koopvaardersbinnenhaven.
De afdeling dansen kan terugkijken op een goed jaar. Door de positieve belangstelling van de
media zit het dansen duidelijk in de lift. Het aantal aangemelde dansparen bedraagt 36 die
over een tweetal avonden zijn verdeeld
De nieuwste telg binnen onze vereniging is de afdeling badminton.
De afdeling trimmen is nog steeds een groep van enthousiaste sporters die graag zien dat
hun club versterkt wordt met enkele nieuwe sporters.
De afdeling Handboogschieten, heeft in de persoon van Wilma Heijnen, een Nederlands
kampioen in de 2e klasse compound voortgebracht. Wilma Heijnen heeft eveneens
meegedaan aan het internationale (face to face) toernooi, waar zij ondanks een voortreffelijke
score, in de eerste ronde werd uitgeschakeld. Ook zal zij in 2006 wederom de afdeling
vertegenwoordigen. Tevens is de afdeling er na een aantal jaren weer in geslaagd om de
teamprijs in de wintercompetitie te bemachtigen. Hierbij doen meerdere verenigingen uit de
gehele Kop van Noord-Holland mee.
Ook in 2005 heeft de afdeling reizen van zich doen spreken, zo is er een bijzonder mooie reis
gereorganiseerd naar het staatje Andorra.

Ook zijn de vrijwilligers van de WSOV dit jaar niet vergeten en is er voor deze belangrijke groep een
gezellige avond samen met hun partners georganiseerd. De Hoofdbestuursleden hebben zich die
avond volledig ten dienste van de vrijwilligers gesteld.
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Helaas is er in 2005 ook ernstige schade aan onze WSOV sloep ontstaan. Thans wordt nog
onderzocht of het mogelijk is om onze historische sloep, afkomstig van de Hr.Ms Vulkaan, een schip
verkregen uit de Marshall hulp en al in gebruik bij de WSOV sinds 1949, nog verantwoord te hestellen
is. Technisch gezien ziet het er positief uit dat de sloep herstelbaar is alleen uit welk budget het een
en ander gefinancierd moet worden is nog een punt van discussie.
Tevens is er in 2005 een begin gemaakt met een grootse renovatie van ons verenigingsgebouw. In
opdracht van DGW&T is begonnen met het opnieuw voegen van de gehele buitengevel. Zo worden
er ook herstellingen en verbeteringen aan het dak doorgevoerd en wordt de verwachting uitgesproken
dat in het voorjaar van 2006 genoemde renovatie wordt afgerond inclusief het volledig opnieuw
inrichten van het terrein voor de ingang van de Dukdalf, dat omgetoverd wordt in een parkeerexercitieterrein voor het K.I.M.. Ook binnen in het gebouw werd eind 2005 begonnen met het
opknappen hiervan zodat dit er weer perfect uitzet wanneer het 60 jarig bestaan van onze vereniging
in mei 2006 wordt gevierd.
Tenslotte mag bekend zijn dat het een standaard in het jaarverslag is, dat de secretaris zeker weet dat
hij heel veel personen, vermeldenswaardige zaken en activiteiten van afdelingen in het bijzonder heeft
genoemd. Uiteraard betekent dit niet dat hiervoor geen aandacht is. Het HB kan en wil enkel de hoop
uitspreken dat niemand zich tekort voelt gedaan, u kunt er van verzekerd zijn dat een ieder de
aandacht krijgt, die hem of haar toekomt met een even zovele waardering.
Het HB wil alle vrijwilligers, leden en bestuursleden van de afdelingen hartelijk bedanken voor hun
inzet in 2005.
Namens het Hoofdbestuur WSOV,

Corné Jacobs
e
1 Secretaris/vice-voorzitter
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