Begrotingsvergadering
26 oktober 2006
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en vraagt de aanwezigen of zij kunnen
instemmen met de voorliggende agenda. De vergadering accordeert de agenda.
De voorzitter memoreert dat de opzet van deze vergadering is, om de begroting van 2007 af
te stemmen en te accorderen en in de algemene ledenvergadering van 2007 als hamerstuk te
laten passeren. De datum dat de algemene ledenvergadering van 2007 wordt gehouden is
vastgesteld op 22 februari.
Voor deze vergadering zijn er afberichten ontvangen van de fam. De Ruiter, dhr. Duineveld,
en dhr. Hijma.

2.

Mededelingen
a. Vanuit het Marinemuseum is het verzoek gekomen om overdag géén auto’s meer te parkeren
voor de ingang maar aan de zijkant tussen het Marinemuseum en de Dukdalf. Voor de fietsers
wordt gezocht naar een passende fietsenstalling. Dit alles heeft te maken met de uitstraling
van het Marinemuseum. Voor gebruik van het exercitieterrein van het KIM zijn al wat
afspraken gemaakt maar omdat dit terrein nog niet is opgeleverd mag dit nog niet gebruikt
worden. Door de voorzitter wordt verder opgemerkt dat in de avonduren geen beperkingen
aan het parkeren worden opgelegd.
b. Het concept verenigingsplan is aan alle voorzitters van de afdelingen verstrekt. Op 8
e
november zal een 4 SWOT-sessie worden georganiseerd waarin samen met de
vertegenwoordigers kritisch het concept verenigingsplan doorgenomen zal worden. De
voorzitter roept eenieder op, wanneer er vragen of opmerkingen liggen, deze vooraf met de
secretaris op te nemen zodat hij deze punten met de gespreksleider, dhr. De Haas kan
voorbereiden.
c.

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 22 februari 2007 zullen 2 bestuursleden aftreden.
Dhr. Laagland is niet herkiesbaar. Het hoofdbestuur heeft voor een mogelijke vervanger van
dhr. Laagland al gesprekken gevoerd met dhr. Lengers en zal hem tijdens de ALV formeel
voordragen. Tevens heeft dhr. Rossen aangegeven zijn functie als bestuurslid neer te leggen.
Het hoofdbestuur is er thans nog niet in geslaagd een kandidaat voor deze vrijkomende
functie te vinden. De voorzitter doet een oproep aan de leden voor het invullen van deze
functie en kandidaten voor te dragen aan het bestuur.

d. De eerste gesprekken tussen de PVMB en de WSOV, aangaande de fusie tussen beide
verenigingen, hebben plaatsgevonden. Uit deze gesprekken is zeer duidelijk naar voren
gekomen dat beide partijen er van overtuigd zijn dat er een fusie moet plaatsvinden.
Afgesproken is dat wij ons zullen concentreren op het organisatiemodel wat door beide
partijen in de algemene ledenvergadering aan de leden voorgesteld zal worden. Dit te
presenteren organisatiemodel zal ter goedkeuring worden voorgelegd en wanneer de leden
met het voorstel instemmen, zullen wij de vervolg stappen zetten om tot één vereniging te
komen. Dhr. Bosman licht als WSOV/PVMB lid toe dat de sfeer zeer positief/constructief is en
dat de wil er is om “eruit” te komen.
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e. Vanachter de bestuurstafel doet de voorzitter de groeten van dhr. Nederveen, voorzitter van
de afdeling toneel. Dhr. Nederveen is recentelijk geveld door een hersenbloeding en is voor
revalidatie opgenomen in de Koogh. Naar omstandigheden gaat het goed maar dhr.
Nederveen verwacht nog wel een half jaar bezig te zijn met genoemde revalidatie. Dhr.
Nederveen groet allen en wenst eenieder veel succes met de activiteiten van de WSOV.

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. Van
alle afdelingen zijn de begrotingen ontvangen. Na een verzoek van de afdeling Topspin om de
begroting later te mogen inleveren, i.v.m. de vorming van een nieuw afdelingsbestuur, is nog tijdig
een conceptbegroting ontvangen. Dit feit doet het hoofdbestuur enorm goed en geeft veel
vertrouwen voor de toekomst.
De begrotingen zijn besproken in de algemene bestuursvergadering en zijn indien nodig
opgevoerd in de begroting van het hoofdbestuur. N.a.v. de ingediende begrotingen zullen er een
aantal gesprekken gaan plaatsvinden met een aantal afdelingen, met name over de wijze van
opstellen van de begroting
* tafeltennis
reservering nieuw materiaal
* trimmen
begrotingstekort
* Dansen
onkosten dansinstructeur
* Breewijd
begrotingstekort

4.

Begroting recreatie
Dhr. Laagland geeft een toelichting op de begroting van de afdeling recreatie.
Dhr. Smits vraagt waar de € 5000 aflossing van de afdeling recreatie op de begroting staat. Dhr.
Laagland licht toe dat dit pas zichtbaar wordt bij het financieel verslag. Hier zal zichtbaar worden
dat de € 5000 aan de reserves van het Hoofdbestuur zijn toegevoegd.

5.

Begroting Hoofdbestuur / beheercommissie
De voorzitter licht toe dat de begroting van het hoofdbestuur en de beheercommissie voor het
eerst zijn samengevoegd. Ook wordt voor de eerste maal een toelichting gegeven bij die posten
die een afwijking vertonen t.o.v. de vorige begrotingen. Het doel van deze samenvoeging is om
meer inzicht en duidelijkheid te verschaffen over deze begroting. Insteek is ook om het financiële
verslag samen te gaan voegen.
De penningmeester dhr. Hummel licht vervolgens de voorliggende begroting punt voor punt toe.
a. De contributie is negatief bijgesteld i.v.m. toenemende groei van het aantal seniorleden en
een lichte daling van het ledental.
b. Verhuur sloep is opgebracht i.v.m. het mogelijk weer in de vaart komen van de sloep medio
2007.
c.

Verzendkosten Sirene aangepast door voorziene verhoging van de portokosten in 2007.

Dhr. Boldingh vraagt welke afwijkingen er te verwachten zijn als we kijken naar de begroting
versus de realisatie van 2006. Dhr. Laagland vult aan dat er geen grote afwijkingen te verwachten
zijn
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Dhr. Smits stelt voor om de tegemoetkoming in de zaalhuur van de afdeling volleybal in te
trekken. Dhr. De Ruiter zou aangegeven hebben dat de bijdrage van het hoofdbestuur niet nodig
zou zijn en dat volleybal zonder deze bijdrage zou kunnen. Dhr Hummel licht toe dat de bijdrage
van de afdeling volleybal t.b.v. de huurkosten gegeven wordt.
De voorzitter geeft aanvullend een toelichting dat de afdeling volleybal de rekeningen overlegt
t.a.v. de gemaakte huurkosten. Verder verduidelijkt de voorzitter dat de kascontrolecommissie het
instrument is om de financiële stukken te controleren.
Dhr. Smits geeft aan dat hij van mening blijft dat de afdeling volleybal geen aanspraak zou mogen
maken op de tegemoetkoming in de zaalhuur.
Dhr. Van der Sloot stelt vast dat er nu één samengevoegde begroting ligt van de
beheercommissie en het hoofdbestuur. Hij vraagt of er nu geen penningmeester voor de
beheercommissie meer is.
De voorzitter antwoordt dat dit zeker niet het geval is.
De vergadering accordeert de begroting.

6.

W.V.T.T.K / Rondvraag
Dhr. Smits vraagt hoe we omgaan met de voorliggende concepten t.a.v. de aanpassingen van de
bovenverdieping en de werkplaats van de afdeling recreatie.
De voorzitter licht toe dat vernoemde stukken ter inzage liggen zodat onze leden kennis kunnen
nemen van de ideeën die bij het hoofdbestuur leven. Na een korte discussie vermeldt de
voorzitter nogmaals dat eenieder commentaar op de voorliggende stukken mag geven.
Dhr. Ridder stelt dat aangaande het parkeren aan de zijde van de Dukdalf er het gevaar ontstaat
dat eventuele leveranciers niet meer kunnen laden-lossen. De voorzitter licht toe dat er allerlei
plannen bestaan om de directe omgeving van het Marinemuseum en de Dukdalf te verfraaien.
Het parkeerbeleid is één van de aandachtspunten. Tevens kan er in de nabije toekomst van het
voorliggende exercitieterrein (´s avonds) gebruik gemaakt worden.
Dhr. Smits meldt dat de 2 kanonnen voor de uitbreiding van het Marinemuseum gevaarlijk staan
en dat de voorzitter hierin wat kan betekenen. De voorzitter zegt toe dat hij in overleg met de
directeur van het Marinemuseum zal treden om het een en ander af te stemmen.
Dhr. Ridder vraagt wat er gaat gebeuren met de “tuin” van de WSOV. Dhr Elling licht toe dat de
WSOV-tuin meegenomen zal worden met de overige aanplanting van het terrein.

7.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijn sluit de Voorzitter de vergadering om 21.00 uur en dankt een ieder
voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid. Aansluitend nodigt de voorzitter eenieder uit voor het
nuttigen van borrel.
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