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1. Opening  
 

De voorzitter opent de vergadering om exact 20.00 uur en vraagt de aanwezigen of zij allen in 
het bezit zijn van de agenda en de begrotingen van de afdelingen recreatie, reizen en het 
Hoofdbestuur. Aansluitend memoreert de voorzitter de extreem lage opkomst voor deze 
vergadering. Vervolgens vraagt de voorzitter de aanwezigen of zij kunnen instemmen met de 
voorliggende agenda waaraan de voorzitter toevoegt dat hij de agendapunten 6 en 7 wil 
samenvoegen. De vergadering accordeert de agenda.  

 
De voorzitter memoreert dat de opzet van deze vergadering is, om de begroting van 2009 af 
te stemmen en te accorderen en in de algemene ledenvergadering van 2009 als hamerstuk te 
laten passeren. De datum dat de algemene ledenvergadering van 2009 is vastgesteld op 19 
februari 2009. 

 
Voor deze vergadering zijn er afberichten ontvangen van de dhr. Brouwer, dhr. Hijma, dhr. 
Elling, en dhr. Klaasse.   

 
2. Mededelingen 
 

a. De voorzitter brengt namens de organisatie van de Tall Ship race zijn dank over aan alle 
vrijwilligers van de WSOV, die een fantastische bijdrage hebben geleverd om dit evenement 
voor Den Helder mogelijk te hebben gemaakt. Middels een brief van Daan Meijer, voorzitter 
van de Tall Ship Race, worden alle WSOV-vrijwilligers bedankt voor hun fantastische inzet. 
Genoemde brief is eveneens in de laatste Sirene gepubliceerd. Ook namens het 
Hoofdbestuur bedankt onze voorzitter nogmaals alle vrijwilligers voor hun inzet. 

 
b. De nieuwe WSOV-bus, zoals opgenomen in de begroting van 2008, is aangeschaft. De 

nieuwe bus is door de beheerder, Robby Schmid ingetimmerd en weer voor verhuur gereed 
gemaakt. 

 
c. De voorzitter geeft verder aan dat de meeste leden wel weten dat onze erevoorzitter, Daan 

Meijer, het Marinebedrijf heeft verlaten. Daan Meijer heeft de functie aanvaard van Directeur 
Sail Amsterdam in 2010. Wij zullen als WSOV op een gepaste wijze afscheid van hem gaan 
nemen. Hoe dit alles eruit gaat zien zal nog worden besproken met Daan Meijer en 
aansluitend zullen wij u hierover informeren en zult u worden uitgenodigd. Dhr. Daan Meijer 
was erevoorzitter naar aanleiding van zijn grote verdienste voor de WSOV en omdat hij deel 
uitmaakte van de Directie van het Marinebedrijf. Voor zijn verdienste voor de WSOV zal het 
Hoofdbestuur een voorstel maken om hem tijdens de komende Algemene Ledenvergadering 
voor te dragen als erelid van de WSOV. Daarnaast heeft Dhr. Meijer aangegeven het 
erevoorzitterschap op termijn neer te willen leggen. Dit zal inhouden dat wij als WSOV op 
zoek moeten naar een nieuwe erevoorzitter en ook hier zal het Hoofdbestuur tijdens de 
komende Algemene Ledenvergadering met een voorstel komen. 

 
d. Vanaf maandag 27 oktober zullen een 2-tal scholen starten met het volgen van 

bewegingsonderwijs in beuk 2 van de Dukdalf. De sportzaal is voor dit bewegingsonderwijs 
speciaal aangepast. De dagen dat er door de scholen gebruik gemaakt gaat worden zijn 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen. De gebruikers van de sportzaal zijn hier 
allen over geïnformeerd tijdens een eerder gehouden bijeenkomst. 
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e. Aankomende Algemene ledenvergadering zal plaats vinden op 19 februari 2009. Tijdens deze 
vergadering zijn een aantal bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar.  

  Het betreft de navolgende bestuursleden: 
Commissaris materieel, Ronald Klaasse 
Commissaris en tevens voorzitter beheercommissie, Arjen Elling en 
Voorzitter van de WSOV, Marc Petter 

Dit zal inhouden dat er naarstig gezocht zal dienen te worden naar nieuwe kandidaten die zich 
beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie binnen het Hoofdbestuur van de WSOV. 
 

f. De Voorzitter verzoekt vervolgens de secretaris om een toelichting te geven aangaande 
vorderingen om tot één nieuwe PV te komen. De secretaris geeft als eerste aan dat er in de 
eerstvolgende Sirene een gezamenlijk document van de WSOV en de PVMB geplaatst zal 
worden waarin toegelicht wordt hoe het staat met de vorming om tot de gewenste PV te 
komen. Op hoofdlijnen komt de toelichting erop neer dat de besprekingen zich in een 
vergevorderd stadium bevinden en dat er werkgroepen zijn geformeerd die zich op dit 
ogenblik bezighouden met het schrijven van de nieuwe statuten en de daarbij behorende 
huishoudelijke reglementen. Wel dienen er nog enkele punten behandeld te worden zoals de 
hoogte van het lidmaatschap van de nieuwe vereniging. Hier is het erg belangrijk wat het 
standpunt gaat worden van de huidige algemeen Directeur van het Marinebedrijf. Er is hem 
namelijk een voorstel gedaan om het mogelijk te maken dat alle actief dienende Marinebedrijf 
medewerkers automatisch lid zullen zijn van de nieuwe PV en waarbij het Marinebedrijf de 
kosten van het lidmaatschap voor zijn rekening wil nemen. Binnenkort wordt een definitieve 
reactie van de ADMB verwacht aangaande dit punt. Uitgangspunt blijft op heden nog steeds 
dat er een nieuwe vereniging zal ontstaan maar de WSOV zal zich onder geen beding onder 
druk laten zetten om de eerder uitgesproken datum van 1-1-2009  alle benodigde  
besprekingen afgerond te hebben.  

 
  
 
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 Dansen en 
de afdeling Badminton. De voorzitter geeft aan dat genoemde afdelingen alsnog zullen worden 
benaderd om hun begroting in te leveren. Aansluitend meldt de penningmeester dar er geen 
bijzonderheden cq. afwijkingen in de ingediende begrotingen zijn geconstateerd. Hierbij licht de 
penningmeester nog toe dat de afdelingen verantwoording af leggen aan hun eigen leden. Alleen 
wanneer er door een afdeling een financiële bijdrage wordt gevraagd zal deze bijdrage voorgelegd 
worden in deze vergadering. 

 
 
4. Begroting recreatie 
 

De Penningmeester licht de begroting van de afdeling recreatie toe. Op de voorliggende 
begroting is een tekort van € 5000 terug te vinden. Het begrote tekort kan volledig uit de eigen 
middelen worden bekostigd. Het tekort wordt veroorzaakt door de nog lopende lening die de 
afdeling recreatie heeft lopen bij het Hoofdbestuur. De aflossing zal in 2009 voor het laatst 
plaatsvinden omdat de lening dan afgelost zal zijn. Tevens meldt de penningmeester dat er één 
caravan zal worden afgestoten en dat deze niet zal worden vervangen. Het totale bestand van 
caravans zal dan op 8 stuks komen.  
 
 

5. Begroting Hoofdbestuur / beheercommissie  
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De penningmeester, dhr. Lengers, licht vervolgens de voorliggende begroting toe. Bij de 
afwijkende posten t.o.v. het voorgaande jaar licht de penningmeester deze afwijkende begrote 
bedragen toe. 
Aansluitende licht de voorzitter de post van € 25.000,= toe die is opgebracht voor de zonwering 
Dukdalf. Het voorstel is opgebracht om de leefbaarheid en de uitstraling van het gebouw te 
verbeteren.  
Er vindt een levendige discussie plaats met de aanwezige leden en er worden allerlei voorstellen 
en technische adviezen uitgebracht hoe deze zonwering het beste aangebracht zou kunnen 
worden. De voorzitter beëindigd deze discussie met de mededeling dat er nog géén enkel besluit 
is genomen hoe deze zonwering eruit zou moeten gaan zien. Wel is de voorzitter er van overtuigd 
dat de investering een verbetering voor de leefbaarheid in ons gebouw met zich mee zal brengen 
en dat er alles met elkaar een aanzienlijk bedrag mee gemoeid zal zijn. Om deze reden heeft het 
Hoofdbestuur deze post opgebracht op de begroting om deze toekomstige investering van haar 
leden te mogen doen. Wanneer uit nader onderzoek zal blijken welk type zonwering het beste 
aan onze eisen zal voldoen is in ieder geval het benodigde bedrag gereserveerd. 
 
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 
 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
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.  


