WILLEMSOORD SPORT EN ONTSPANNINGS VERENIGING
Personeelsvereniging Burgerambtenaren - Ministerie van Defensie

Jaarverslag hoofdbestuur WSOV
Over het verenigingsjaar 2009
In 2009 bestond het WSOV Hoofdbestuur uit 7 leden te weten;
Dhr. M.C. Petter
Dhr. G.N.J.M. Lengers
Dhr. B.A.J. van Ugglen
Dhr. A.J.J. Elling
Dhr. A.S. Hendrikse
Mevr. N. Smit
Dhr. R. v/d Akker
Dhr. C.A. Jacobs

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

Het verenigingsjaar 2009 heeft vooral in het teken gestaan van de vorming van 1
personeelsvereniging. Mede om genoemde reden heeft er geen bestuursuitbreiding
plaatsgevonden en heeft het zittende bestuur de dagelijkse zaken voor haarrekening genomen.
Door het onverwachte afhaken van het bestuurslid Simon Hendrikse hebben we de heer Bas
van Uggelen bereid gevonden om zijn taken over te nemen.
Aan het begin van het verenigingsjaar telde de WSOV 1979 leden wat aan het einde was
teruggelopen naar een ruime 1900 leden.
Het totale beeld laat een afname zien van het totale aantal leden maar dit is mede ingegeven
door het feit dat er een opschoning van het ledenbestand heeft plaatsgevonden. Het bleek dat
door allerlei redenen er enige sprake van “vervuiling” van het ledenbestand was opgetreden.
In het afgelopen verenigingsjaar hebben de navolgende vergaderingen / overleggen
plaatsgevonden;
* 10 maal is het hoofdbestuur bijeengekomen voor het reguliere HB overleg
* 19 februari heeft de Algemene Ledenvergadering in de Dukdalf plaatsgevonden.
* 29 oktober en 12 november hebben er een 2-tal extra Algemene ledenvergaderingen
plaatsgevonden i.v.m. het doorvoeren van de gewenste aanpassingen van de statuten
die opgemaakt waren voor de nieuwe personeelsverenging.
* 8 december heeft de begrotingsvergadering voor 2010 in de Dukdalf plaatsgevonden.
Dit was tevens de eerste opgestelde begroting voor de nieuw te vormen
personeelsvereniging.
* De beheerscommissie heeft hun gebruikelijke onderhouds- en gebruikersoverleg
gehouden.
Ook het afgelopen verenigingsjaar is gestart met het houden van de traditionele
Nieuwjaarsreceptie die plaatsvond op vrijdag 9 januari. Hier werd onder het genot van een
drankje en een hapje het nieuwe verenigingsjaar feestelijk ingeluid.
Met toestemming van de Gemeente Den Helder heeft de jaarlijks terugkerende
eierzoekwedstrijd op de zaterdag voor Pasen in de Donkere Duinen plaatsgevonden.
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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
Rijkswerfslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog.
In het verenigingsjaar 2009 kunnen we verder terugkijken op een aantal opmerkelijke
hoogtepunten.
De voortgang van de vorming van 1 nieuwe Personeelsvereniging heeft het afgelopen jaar zijn
beslag gekregen. De onderhandelingen kwamen in een stroomversnelling toen de Algemeen
Directeur van het Marinebedrijf en de gemeenschappelijke medezeggenschap van het
Marinebedrijf konden instemmen met het verzoek om de nieuwe personeelsvereniging
financieel te gaan ondersteunen. Met de ondersteuning van de heren Gert de Haas en Dick van
der Weide is het de vertegenwoordigers van de PVMB en de WSOV gelukt om
overeenstemming te bereiken over de opmaak van de nieuwe statuten en het huishoudelijk
reglement. Toen dit gelukt was zijn de nieuwe statuten voorgelegd aan de leden van de
WSOV om hun instemming te verkrijgen voor de invoering van de nieuwe statuten. Omdat de
bestaande statuten voorschrijven dat wijziging van de statuten de instemming van 2/3 deel van
de leden dient te hebben en dit aantal niet aanwezig was tijden de uitgeschreven extra ALV, is
er een 2e extra ALV uitgeschreven. Tijdens deze 2e extra ALV hebben de leden ingestemd
met de gepresenteerde nieuwe statuten. Bijzonder hierin was dat in deze nieuwe statuten
eveneens de naamswijziging van de toekomstige vereniging was opgenomen. Uit de
ingezonden naamswijzigingen hadden de vertegenwoordigers van de PVMB en de WSOV de
naam MBSOV (Marinebedrijf Sport en Ontspanningsvereniging) als meest passende naam
voor de nieuwe vereniging gekozen.
Met de toestemming van de leden op zak, om de nieuwe statuten in te voeren per 1 januari
2010, kon de afspraak bij de notaris gemaakt worden om de nieuwe statuten te kunnen laten
passeren. Dit feit heeft dan ook nog in 2009 plaatsgevonden en wel op vrijdag 22 december.
Tevens is bij de notaris in een aanvullend document vastgelegd dat het verenigingsjaar 2010
de MBSOV bestuurd zal worden door een 10-koppig tellend overgangsbestuur. 5
bestuursleden afkomstig van elk van de oude verenigingen. Hierin is eveneens opgenomen dat
er in 2010 geen bestuursverkiezing zal plaatsvinden maar dat dit pas weer voor het eerst
tijdens de ALV van 2011 zal plaatsvinden.
Ook in 2009 heeft er wederom een gezamenlijk St Nicolaasfeest van de WSOV en de PVMB
in de Dukdalf plaatsgevonden, hier hebben de jongste gezinsleden van onze vereniging de
Goedheiligman op een warm onthaal getrakteerd.
Het jaarlijkse WSOV-Kerstbal kon zich dit jaar helaas niet verheugen op een grote opkomst.
Nader zal bezien worden wat hieraan ten grondslag heeft gelegen. Het feit dat het Kerstbal dit
jaar was aangekondigd als het Midwinterfeest heeft wellicht bij de trouwe bezoekers van het
WSOV-Kerstbal enige verwarring veroorzaakt.
Ondanks de matige opkomst was de avond niet minder geslaagd. Muzikaal werd het
Midwinterfeest dit jaar opgeluisterd door de bigband Frankie goes to…..!het en als
intermezzo trad evenals vorig jaar het trio “de sub-toppers” op en een duo die ABBA
medleys bracht
Andere activiteiten en gebeurtenissen in 2009 waren:
• De toneelafdeling heeft evenals voorgaande jaren een geslaagde voorstelling in de
schouwburg “de Kampanje” verzorgd. De toneelafdeling kan al jaren rekenen op een
trouwe opkomst van liefhebbers van dit soort entertainment. Met de klucht "Ik ben er
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wel, maar . . . . . . Ik ben er niet, waren de toeschouwers weer verzekerd van een
gegarandeerd avondje lachen.
De leden van de afdeling biljart hebben in 2009 een bijzondere happening te vieren.
Dit jaar bestond de biljart afdeling van de WSOV namelijk 40 jaar. Met een zeer
gezellige receptie is dit heugelijke feit in het eigen onderkomen gevierd. Daarnaast
hebben de trouwe
De Bridge afdeling kan zich nog steeds verheugen op een grote belangstelling van vele
leden. De Dukdalf wordt dan ook elke vrijdagavond traditiegetrouw door veel
liefhebbers van deze kaartsport bezocht.
De afdeling Topspin/Kegelen heeft in 2009 wederom een zeer geslaagd “Topspin open
tennistoernooi voor haar leden georganiseerd. Ook het 5e open jeugdtoernooi
“onderutdijkie” met voorafgaand het minitoernooi de Lammetjesdag was een groot
succes.
De autohobbyclub kan al jaren rekenen op een vaste groep leden die gebruik maken
van de professionele faciliteiten die de autohobbyclub hen ter beschikking kan stellen.
De leden van de afdeling Trimmen blijven wekelijks aan hun condities werken en
doen dit nog steeds met veel enthousiasme.
De afdeling Handboogschieten heeft in 2009 wederom vele avonden de sportzaal in de
Dukdalf bezet. De ongeveer 40 leden beoefen deze sport met zeer veel inzet en
gedrevenheid.
Op 3 juni is er door de afdeling Volleybal voor de 19e maal het traditionele Orelio
toernooi georganiseerd wat een zeer geslaagde avond is geweest. Meerdere teams
hebben deze avond de sportieve strijd met elkaar aangebonden. Na afloop werd deze
avond traditiegetrouw met een borreltje en een hapje in de kantine afgesloten. Ook
heeft een team van het hoofdbestuur weer geprobeerd een gooi te doen naar de
sportieve winst van dit toernooi maar dat is de laatste jaren helaas een onmogelijke
opgave gebleken.
De watersportafdeling Breewijd heeft voor de 9e achtereenvolgende maal de `Blauwe
vlag` in ontvangst mogen nemen. Dit is een bewijs van de constante kwaliteit die men
in hun jachthaven weet te realiseren. De bekendheid van de watersportafdeling kan als
zeer goed omschreven worden wat terug te zien is in het feit dat er meer aanvragen
voor ligplaatsen zijn dan dat er plekken voorhanden zijn. Ook het aantal
verwelkomende passanten was in 2009 weer goed te noemen. Menige passant toonde
zijn waardering voor het fijne verblijf door een kaartje of een bos bloemen te laten
bezorgen t.a.v de havenmeester.
De afdeling Dansen kan wederom terugkijken op een actief jaar. Het Lentebal was
wederom goed bezocht en kan rekenen op veel waardering van de leden van de
WSOV. De Halloween / lampionen dansavond werd afgelopen jaar voor de tweede
keer georganiseerd, ondanks dat er weinig entreekaarten waren verkocht was het als
nog een geslaagde avond.
De afdeling badminton draait nu enkele jaren naar tevredenheid van een kleine maar
vertrouwde club leden die deze sport een warm hart toedragen.
Ook in 2009 heeft de afdeling reizen van zich doen spreken, zo is er een unieke reis
naar Kroatie georganiseerd en tevens zijn de reislustige een weekn naar Parijs
geweest. Ook heeft het traditiegetrouwe bezoek aan de Night of the promss in
sportpaleis Ahoy in 2009 weer plaatsgevonden. Daarnaast heeft er ook in 2009
wederom een zeer geslaagde dag sportvissen op de Noordzee plaatsgevonden.
De afdeling Tafeltennis blijft, met een vast aantal trouwe leden, haar jaarlijkse
competitie spelen wat in een gezellige sfeer en entourage plaatsvindt.
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De afdeling recreatie heeft wederom een positief jaar achter de rug. Door het
verplaatsen van de caravan “de Zeeotter” van de camping in Lunteren naar de camping
de d’Oldelantschap in Wateren heeft de WSOV ook weer een caravan in de gewilde
provincie Drenthe staan. De afdeling recreatie hoopt door de oprichting van de
MBSOV een nog beter verhuur resultaat te gaan realiseren dan de afgelopen jaren.

Ook zijn de vrijwilligers van de WSOV dit jaar niet vergeten en is er voor deze belangrijke
groep op 16 december een gezellige avond samen met hun partners georganiseerd. De
Hoofdbestuursleden hebben zich die avond wederom volledig ten dienste van onze
vrijwilligers gesteld.
Verder zijn in 2009 vele inspanningen verricht om ons mooie verenigingsgebouw in een
goede staat van onderhoud te houden. Zo is het opnieuw inrichten van de bovenverdieping al
aardig gevorderd en zal in deze ruimte de nieuw opgerichte afdeling “Historisch
documentatiecentrum Dukdalf” zijn intrede kunnen nemen. De voorzetting van het archief
van Maarten Bakker wordt mede door de oprichting van het Historisch documentatiecentrum
Dukdalf zeker gesteld.
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 2009
Namens het Hoofdbestuur WSOV,
Corné Jacobs

1e Secretaris/vice-voorzitter
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