Extra Algemene leden vergadering
29 oktober 2009
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.04 uur en hij heet een ieder van harte welkom.
De voorzitter geeft aan dat tijdens deze vergadering conform de “oude” statuten zal verlopen. Gezien de
e
opkomst van slechts 15 leden zal conform de statuten een 2 vergadering benodigd zijn. Hiermee was
e
uiteraard al rekening gehouden en deze 2 vergadering is belegd op donderdag 12 november as.
Locatie zal eveneens de Dukdalf zijn en de aanvangstijd zal eveneens 20.00 uur bedragen
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn bij de secretaris geen afberichten voor deze extra algemenen ledenvergadering ontvangen. De
voorzitter licht toe dat er gelijktijdig met de vergadering er bij de PVMB eveneens een extra algemene
ledenvergadering plaatsvindt. Hierbij staat primair de opzegging / beëindiging van de PVMB op de
agenda. Daarnaast zal het bestuur van de PVMB de voorliggende statuten en het huishoudelijk
reglement met haar leden deze avond bespreken.
3. Voorwaarden samengaan
De voorzitter licht de afgelopen periode van 3,5 jaar onderhandelen aan de aanwezige leden toe. De
voorzitter blikt terug op de al eerder overeengekomen documenten waar de leden van de WSOV haar
fiat aan hebben gegeven. Zo zijn dit het startdocument en het feit dat er is besloten om tot een
pragmatische fusie over te gaan. Dit houdt in dat de PVMB op zou gaan in de WSOV. Dit was mede
ingegeven door het feit dat de WSOV het gebruik van het gebouw de Dukdalf vast verankerd heeft in de
overeenkomsten die zij heeft met de Koninklijke Marine.
Wanneer de thans voorliggende statuten en het huishoudelijk reglement de instemming hebben van de
leden van beide verenigingen zal het samengaan van de WSOV en de PVMB per 1 januari 2010 een feit
zijn. Aansluitend geeft de voorzitter aan dat er op 15 oktober jl. een voorlichtingsavond heeft
plaatsgevonden in de Dukdalf waar de leden van de WSOV en de PVMB in de gelegenheid zijn gesteld
om de voorliggende statuten en het huishoudelijk reglement nader toegelicht te krijgen. De aldaar
aanwezige leden hebben de gelegenheid te baat genomen om al hier hun eerste op- en aanmerkingen
op de toen voorliggende statuten te geven. Het bestuur van de WSOV en de PVMB heeft geprobeerd de
toen gemaakte opmerkingen al te verwerken in de thans voorliggende versies van de statuten en het
huishoudelijk reglement.
De secretaris krijgt het woord van de voorzitter en licht alle aangebrachte wijzigingen toe aan de
aanwezige leden.
In aansluiting hierop worden er door de leden aanvullende opmerkingen gemaakt.
Zo vraagt de heer Smits hoe de nieuwe vereniging zal omgaan met leden die een financiële vergoeding
ontvangen? De voorzitter beantwoordt deze vraag door te stellen dat de vereniging alleen vrijwilligers zal
kennen. Hier is het toegestaan om een vrijwilligersvergoeding aan te verstrekken en deze vergoedingen
passen in hetgeen de belastingdienst toestaat om aan leden te verstrekken die een bepaalde dienst voor
de vereniging vervullen.
Tevens vraagt de heer Smits hoe we omgaan met de afdelingen zonder leden? De voorzitter licht toe dat
dit bij de nieuwe vereniging niet meer zal voorkomen. De nu bestaande afdelingen zonder leden, zoals
de afdeling recreatie en reizen, zullen ondergebracht worden in een aparte afdeling die eveneens
financiële verantwoording aan het hoofdbestuur zal gaan afleggen.
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Ook wordt de vraag gesteld of de beschreven beheercommissie voor de gehele vereniging gaat gelden.
Ook hier licht de voorzitter toe dat in de toekomstige situatie het geval zal zijn. Ook voor de afdelingen
die de beschikking hebben over een buitenlocatie zal de beheercommissie van de MBSOV toezicht
houden dat een en ander gaat verlopen conform de afspraken die binnen de vereniging zijn
overeengekomen.
De nieuwe contributie
De nieuwe contributie bedragen worden door de secretaris bekend gemaakt.
Deze zullen gaan bedragen;
€ 9,= voor de post actieve leden
€ 12,= voor de actieve leden
€ 24,= voor de buitengewone leden
€ 9,= voor de verzekeringsleden. (dit zijn leden afkomstig van de PVMB die alleen een overeenkomst
hebben met één van de verzekeringen waar de PVMB een collectiviteitsovereenkomst mee hebben en
die verder geen rechten of plichten bezitten, zij kunnen gezien worden als een soort sponsorleden)
Overgangsbestuur.
De voorzitter geeft aan dat er in 2010 een overgangsbestuur gevormd zal worden die bestaat uit een
gelijk aantal bestuursleden van de WSOV als ook vanuit de PVMB. Tijdens de eerstvolgende ALV van
februari 2010 zal er dus géén bestuursverkiezing plaatsvinden. De leden van beide verenigingen dienen
ook hier hun instemming aan te verlenen. Het jaar 2010 zal door het overgangsbestuur gebruikt worden
om alle verschillen, die er natuurlijk tussen beide verenigingen bestaan, zo goed mogelijk te
harmoniseren.
Begroting.
De secretaris geeft aan dat hij een schrijven heeft laten doen uitgaan waarin alle afdelingen gevraagd is
hun begroting voor het komende jaar tijdig aan te leveren. De begrotingsvergadering voor de nieuwe
vereniging zal plaatsvinden op 3 december aanstaande

4. Nieuwe vereniging
2010 zal het jaar worden waarin een overgangsbestuur de MBSOV zal leiden. Wanneer de leden voor
deze constructie haar toestemming geven zal een en ander in een formeel bij de notaris vastgelegd
worden. Tijdens de algemene ledenvergadering van 2011 zal er dan een eerste door de leden gekozen
bestuur gekozen worden. De speerpunten die gedefinieerd kunnen worden zijn:
* Vorming van een afdeling activiteiten,
* eenduidig financieel overzicht met een geconsolideerde balans,
* meer Pr. ten aanzien van de nieuwe vereniging,
* tenslotte is er in het basisdocument overeengekomen om de nieuwe vereniging breder te laten
worden dan zij nu is .
5. Rondvraag en w.v.t.t.k.
De heer Tiessen wenst het bestuur zeer veel sterkte toe om het komende proces positief af te ronden.
De heer Ridder geeft aan dat hij hoopt dat het bestuur daadkrachtig optreedt. Tijdens de
voorlichtingsavond was er maar één bestuurslid vertegenwoordigd van de WSOV en dat vond hij
teleurstellend. Tevens gaf de heer Ridder aan dat het toch wel vreemd was dat deze vergadering
plaatsvond in beuk 2 terwijl er in beuk 1 een feest plaatsvond. Dergelijke belangrijke vergaderingen
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dienen toch plaats te vinden op een moment dat het hoofdbestuur bepaalt dat er geen andere
verstorende activiteiten in het verenigingsgebouw plaatsvinden. De voorzitter antwoordt hierop dat hij het
volledig eens is met de heer Ridder en dat hier in de toekomst op toegezien zal worden.
Tenslotte wordt de wens geuit om de gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement zo spoedig mogelijk
op de wsov-site te plaatsen en deze documenten eveneens te versturen naar alle secretarissen van de
vereniging.
De secretaris doet deze toezegging en zal dit verzorgen.
5. Sluiting
Om 22.14 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en nodigt
een ieder uit om nog een drankje met elkaar te drinken.
e

1 secretaris/vice voorzitter

C.A. Jacobs
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