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1. Opening  
 

De voorzitter opent de vergadering om 20.02 uur en vraagt de aanwezigen of zij allen in het 
bezit zijn van de agenda en de begrotingen van de afdeling recreatie en het Hoofdbestuur. 
Vervolgens vraagt de voorzitter de aanwezigen of zij kunnen instemmen met de voorliggende 
agenda. De vergadering accordeert de agenda. Tenslotte verzoekt de voorzitter de 
aanwezigen om niet te roken tijdens deze vergadering. 

 
De voorzitter memoreert dat de opzet van deze vergadering is, om de begroting van 2008 af 
te stemmen en te accorderen en in de algemene ledenvergadering van 2008 als hamerstuk te 
laten passeren. De datum dat de algemene ledenvergadering van 2008 is vastgesteld op 28 
februari. 

 
Voor deze vergadering zijn er afberichten ontvangen van de dhr. Boldingh, dhr. Jelderda, dhr. 
Elling, dhr. Van den Akker en dhr. Klaasse. 

 
2. Mededelingen 
 

a. De voorzitter meldt dat het een groot genoegen is om Maarten Bakker weer in ons midden te 
hebben. Maarten is na een langdurig ziekbed weer herstellende en probeert de zaken weer op 
te pakken. 

 
b. De herstelling van de WSOV-sloep “de Marsdiep” laat helaas wat langer op zich wachten dan 

eerst gedacht werd. Wel zijn de werkzaamheden thans zo ver gevorderd dat het zeker zal zijn 
dat de sloep in de zomer van 2008 weer in de vaart zal komen. Op voorhand wil de voorzitter 
alle betrokken vrijwilligers bedanken voor hun vakkundige inzet t.a.v. de herstelling van de 
sloep  

 
c. Ten aanzien van de vorming van 1 PV meldt de voorzitter dat er een gezamenlijk document is 

opgesteld dat tijdens een extra Algemene Ledenvergadering van 26 april 2007 aan de leden is 
voorgelegd. Met een aantal kleine tekstuele wijzigingen zijn de leden van de WSOV met het 
document akkoord gegaan. Vervolgens zijn de dagelijkse besturen van beide verenigingen 
een aantal maal bijeengekomen onder leiding van Gert de Haas. In genoemde gesprekken is 
duidelijk naar voren gekomen dat er behoefte bestond aan juridische ondersteuning om het 
ingezette proces te begeleiden en beheersbaar te laten verlopen. De juridische ondersteuning 
is binnen de Defensie-organisatie gevondenen. Gert de Haas heeft al een oriënterend 
gesprek gehad met de toegewezen jurist, Mr. Jacob van den Berge, en 2 november 
aanstaande zal dhr. Van de Berge naar Den Helder komen om beide personeelsverenigingen 
te aanschouwen. Tevens zullen er dan gesprekken plaatsvinden tussen de beide 
personeelsverenigingen en de jurist onder leiding van Gert de Haas. In het algemeen kan 
gesteld worden dat de besprekingen goed verlopen. De ene keer wat constructiever dan de 
andere keer maar telkens met de intentie om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Tenslotte meldt de voorzitter dat er recentelijk ook besloten is om de ondersteuning van sport-
service Noord-Holland in te roepen omdat deze instantie ervaringen heeft met het fuseren van 
sportverenigingen. 

 
d. Ten aanzien van het gebruik van beuk 1 meldt de voorzitter dat het Hoofdbestuur hier 

aangepast beleid op gaat voeren. De afgelopen periode is er door KM-instanties steeds vaker 
een beroep gedaan op het gebruik van beuk 1 van de Dukdalf. Het gevoerde beleid was dat 
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de aanvragen voor het gebruik van beuk 1 getoetst werden of de aanvrager uit de Defensie -
organisatie afkomstig was. Wanneer dit het geval was werd de aanvraag gehonoreerd. In het 
jaar 2007 zijn een groot aantal aanvragen ingediend en gehonoreerd. Om nu het te voeren 
beleid goed te kunnen formuleren heeft het bestuur een belastingadviseur gevraagd om ons 
hierbij te helpen. Na een aantal gesprekken te hebben gevoerd met genoemde 
belastingadviseur zijn wij tot de conclusie gekomen dat we het gevoerde beleid dienen aan te 
passen. De te verwachten aanpassingen zullen neerkomen op een beperkter gebruik van 
beuk 1 van de Dukdalf. Op dit ogenblik denkt het hoofdbestuur om de aanvragen te gaan 
beperken tot; 

• het CZSK (eigenaar van het gebouw de Dukdalf) 

• het Marinebedrijf 

• het Marinemuseum (buren van de WSOV) 

• het K.I.M. 
Wanneer er aanvragen van genoemde instanties worden ingediend zullen deze altijd getoetst 
gaan worden door het Hoofdbestuur. Samengevat meldt de voorzitter dat er tijdens de 
Algemene Ledenvergadering op dit punt teruggekomen gaat worden maar dat de intentie wel 
is dat de WSOV terug gaat naar haar roots. Verder merkt de voorzitter op dat door de zeer 
grote inzet van Lina Adriaansen er veel goodwill is verdiend voor de WSOV. 

 
e. De kascontrolecommissie zal voor het jaar 2007 bestaan uit vertegenwoordigers uit de 

afdelingen; 

• AHC 

• Breewijd 

• Biljart 
Aan het einde van dit jaar zullen genoemde afdelingen middels een brief worden uitgenodigd 
om een vertegenwoordiger te leveren voor de kascontrolecommissie. Na opgave van de 
namen van de vertegenwoordigers zullen alle afdelingen hierover op de hoogte worden 
gebracht. Hierdoor  worden alle afdelingen in de gelegenheid gesteld om eventuele vragen en 
opmerkingen mee te kunnen geven aan de kascontrolecommissie. 

 
f. Donderdag 1 november zal de commissie Sail 2008 een voorlichting geven over de 

activiteiten ten aanzien van Sail en de wijze waarop wij als WSOV hierin mee kunnen 
participeren. Alle afdelingen zullen voor deze voorlichting worden uitgenodigd. 

  
 
3. Begrotingen afdelingen 
 

Afdelingen zijn middels een schrijven gevraagd om hun begrotingen tijdig in te leveren zodat deze 
ingediende begrotingen in het HB-overleg als conceptbegroting konden worden opgenomen. 
Helaas zijn er van 2 afdelingen geen begrotingen ontvangen, te weten van de afdeling Reizen en 
de afdeling Badminton. De voorzitter geeft aan dat genoemde afdelingen alsnog zullen worden 
benaderd om hun begroting in te leveren. Aansluitend meldt de voorzitter dar er geen 
bijzonderheden cq. afwijkingen in de ingediende begrotingen zijn geconstateerd. 

 
 
4. Begroting recreatie 
 

De laatste jaren is de trend dat de verhuur terug loopt. Het Hoofdbestuur zal een inspanning 
verrichten om de verhuur te stimuleren. Hiervoor zal gebruik gemaakt gaan worden van een web-
site en door de servicegraad te gaan verhogen. De verwachting is dat de verhuur hierdoor beter 
onder de aandacht van onze leden komt. Tevens kunnen er dan ook aanbiedingen in de vorm 
van een last minuut aan de leden worden aangeboden. Het huidige beleid is om de caravans te 
vervangen na 15 à 20 jaar. Als na het verenigingsjaar van 2008 blijkt dat de verhuur dat jaar 
eveneens achterblijft dan zal het Hoofdbestuur een gewijzigd beleid aan de leden voorstellen. 
Dhr. Lengers geeft een toelichting op de begroting van de afdeling recreatie. De heer Ridder 
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vraagt welk percentage bij de bezettingsgraad voor het afgelopen jaar hoort? De penningmeester 
geeft aan hierop het antwoord nu niet te weten en eveneens hoe deze exact is opgebouwd.  
 
 

5. Begroting Hoofdbestuur / beheercommissie  
 

De voorzitter licht toe dat de begroting van het hoofdbestuur wederom een samengestelde 
begroting is van de beheercommissie en van het Hoofdbestuur. 
De 1

e
 penningmeester, dhr. Lengers, licht vervolgens de voorliggende begroting toe. 

Expliciet wordt gemeld dat er € 10.000,= is opgebracht voor de aanvang van de verbouwing van 
de bovenverdieping, op die locatie waar het archief van Maarten Bakker tijdelijk is gehuisvest.  
 
Dhr. Van der Sloot vraagt hoe het komt dat er een begrotingstekort van € 2200,= is opgebracht? 
De 1

e
 Penningmeester licht toe dat er inderdaad voor € 2200,= wordt ingeboet op de algemene 

reserve. Gezien de financiële positie van de vereniging is dit een verantwoorde situatie. 
 
Dhr. Smits vraagt zich af of het wel klopt dat er een bedrag als exploitatievergoeding voor de 
afdeling volleybal is opgebracht? Dhr Smits stelt voor dat het hoofdbestuur de betalingen voor de 
zaalhuur van de afdeling volleybal voor zijn rekening neemt. Reden hiervoor is dat er geen 100% 
controle voor de kascontrolecommissie mogelijk zou zijn t.a.v. de controle op de ingediende 
zaalhuurrekeningen. Na een korte discussie wordt de huidige controlemogelijkheid, die de 
kascontrolecommissie heeft, niet ter discussie gesteld. Wanneer er vragen vanuit de afdelingen 
zijn kunnen die het komende jaar expliciet aan de aangestelde kascontrolecommies ter 
onderzoek worden voorgelegd.  
 
Tenslotte vraagt de voorzitter of er nog verdere op- of aanmerkingen op de ingediende begroting 
zijn? Dit is niet het geval. 
Vervolgens accordeert  de vergadering de begroting. 
 
 

6. W.V.T.T.K / Rondvraag 
 

Dhr. Smits stelt voor om tijdens de Algemene Ledenvergadering het plan t.a.v. de verbouwing 
van de bovenverdieping te presenteren. De voorzitter zegt dit toe te zullen organiseren binnen de 
beheercommissie van de Dukdalf. 
 
Dhr. Ridder vraagt wanneer de verbouwing plaats gaat vinden? Aansluitend vraagt dhr. Ridder of 
Maarten Bakker weg moet van zijn huidige locatie?  
De voorzitter meldt dat na de verbouwing het de bedoeling is dat de huidige ruimte ingericht 
wordt als een gecombineerde ruimte die fungeert als ontvangstruimte annex werkplek voor 
Maarten Bakker. Aansluitend vraagt dhr. Ridder wanneer het bovengeplaatste biljart moet wijken 
voor de verbouwing. De voorzitter geeft aan dit in goed overleg met de afdeling Biljart te zullen 
afstemmen.  
 
Dhr. Mommaas meldt dat er het afgelopen jaar verlopen acceptgirokaarten naar de senior- en 
buitengewone leden zijn verstuurd. Dhr. Mommaas vraagt zich af wat hier nu verder mee is 
gebeurd. De voorzitter licht toe hoe het een en ander heeft kunnen gebeuren en meldt tevens dat 
er een mailing de deur uit gaat naar de betrokken leden met het verzoek om de contributie voor 
het verenigingsjaar 2007 alsnog te voldoen middels een normale overschrijvingskaart.  
 
Dhr. Mommaas geeft aan het afgelopen jaar onaangenaam verrast te zijn dat zijn 
betalingsbevoegdheid bij de Postbank was ingetrokken. Het blijkt dat dhr. Mommaas niet meer 
gemachtigd is om namens WSOV/recreatie betalingen te doen. Na een korte discussie blijkt het 
ontstane probleem nog dezelfde avond afdoende opgelost te kunnen worden. 
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7. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijn sluit de voorzitter de vergadering om 20.35 uur en dankt een ieder 
voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid. Aansluitend nodigt de voorzitter eenieder uit voor het 
nuttigen van borrel.  


