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Jaarverslag hoofdbestuur WSOV  

Over het verenigingsjaar 2008 
 
In 2008 bestond het WSOV Hoofdbestuur uit 7 leden te weten; 
 
Dhr. M.C. Petter   Voorzitter 
Dhr. G.N.J.M. Lengers 1e Penningmeester 
Dhr. A.S. Hendrikse  Bestuurslid 
Dhr. A.J.J. Elling  Bestuurslid 
Dhr. R.R. Klaasse  Bestuurslid 
Dhr. R. v/d Akker  2e Secretaris/PR 
Dhr. C.A. Jacobs   1e Secretaris/vice voorzitter 
 
In het verenigingsjaar 2008 hebben we van onze gewaardeerde collega bestuurder, en erelid,  
Maarten Bakker afscheid moeten nemen. Na een ongelijke strijd heeft Maarten Bakker veel te 
vroeg dit gevecht helaas verloren. Als bestuur hebben we goede afspraken met Maarten 
kunnen maken hoe zijn levenswerk “het archief van de Rijkswerf” voor de toekomst bewaard 
zal blijven.  
 
Het ledenbestand is volgens opgave per 31 december 2008 onderverdeeld in: 
2008      2007 
 
   817   Gewone leden      829 
   565   Buitengewone leden      581 
   525  Senior leden      522 
     48   overige        48 
     13 ereleden        13 
     11  leden van verdienste        11 
       0 ere voorzitter          1 
----------     ---------- 
1979 totaal aantal leden   2005 totaal aantal leden 
 
Aan het begin van het verenigingsjaar telde de WSOV 2005 leden wat aan het einde was 
teruggelopen naar 1980 leden.  
Het totale beeld ten opzichte van het jaar 2007 laat een afname zien van 26 leden. De laatste 
jaren laat het ledenbestand een enigszins wisselend beeld zien maar kunnen we vaststellen  
dat het telkens tussen de 1950 en 2000 leden blijft schommelen.  
  
In het afgelopen verenigingsjaar hebben de navolgende vergaderingen / overleggen 
plaatsgevonden;  

*   10 maal is het hoofdbestuur bijeengekomen voor het reguliere HB overleg 
*  28 februari heeft de Algemene Ledenvergadering in de Dukdalf plaatsgevonden.  
*  23 oktober heeft de begrotingsvergadering voor 2009 in de Dukdalf plaatsgevonden. 
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* 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 4 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. 
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 2008 kunnen we verder terugkijken op een aantal opmerkelijke 
hoogtepunten.  
 
De voortgang van de vorming van 1 nieuwe Personeelsvereniging heeft het afgelopen jaar 
vertraging opgelopen. De geplande en gehoopte startdatum van 1-1-2009 is in de loop van dit 
jaar losgelaten. Het standpunt van de vertegenwoordiging van de WSOV luidt dat het beter 
enkele maanden langer kan duren maar dat er dan een duurzaam resultaat wordt geboekt dan 
dat er kost wat kost een nieuwe vereniging op de geplande datum tot stand moet zijn 
gekomen. Wel is het heugelijk om te vermelden dat er door de beide verenigingen een 
werkgroep is geformeerd die de ontwerpen voor de nieuwe statuten en het huishoudelijk 
reglement in conceptfase het afgelopen jaar hebben opgesteld. Verwacht wordt dat begin 2009 
de conceptstatuten door de beide verenigingen beoordeeld en afgeprocedeerd kunnen zijn.  
Ondanks de opgelopen vertraging blijft er een reëel uitzicht bestaan dat de beoogde fusie 
tussen de WSOV en de PVMB in de loop van 2009 geformaliseerd kan worden. 
 
Het grootste evenement dat zich in 2008 heeft afgespeeld binnen de WSOV is haar bijdrage 
die de vereniging heeft geleverd aan The Tall Ships’ Races die hebben plaatsgevonden van 20 
t/m 23 augustus. Inclusief voorbereiding en dergelijke is de Dukdalf ongeveer een week lang 
het “zenuwcentrum” van de ongeveer 500 betrokken vrijwilligers geweest. Daarnaast was het 
crew-cafe en de internetvoorziening t.b.v. alle opvarende van de deelnemende Tall Ships, 
binnen de muren van ons verenigingsgebouw gevestigd. Het mag duidelijk zijn dat dit 
evenement enorm veel gevraagd heeft van een groot legioen WSOV-vrijwilligers die mede 
door hun inzet dit geweldige evenement tot het nationaal succes hebben gemaakt.  
 
Ook in 2008 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 begint zo langzamerhand een echte traditie te worden binnen 
onze vereniging. Dit Kerstbal kan rekenen op een trouwe groep leden die vooral voor de 
gezellige ambiance en de heerlijke dansgelegenheid komen. Muzikaal werd het Kerstbal dit 
jaar opgeluisterd door het trio Lewekabessie en de formatie Cool Cast  en als intermezzo trad 
het trio “de sub-toppers” op. Vermeldenswaardig was daarnaast het feit dat er in de hal van de 
Dukdalf een geweldig buffet was uitgestald om de inwendige mens deze avond het aan niets 
te laten ontbreken. 
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Andere activiteiten en gebeurtenissen  in 2008 waren: 
• De toneelafdeling heeft evenals voorgaande jaren een geslaagde voorstelling in de 

schouwburg verzorgd waar de opkomst wederom als vanouds was. Vele inwoners van 
Den Helder en omstreken genieten al jaren van de kwaliteiten van deze gezellige 
afdeling van de WSOV. 

• De leden van de afdeling biljart hebben in 2008 aan vele toernooien, zowel binnen als 
buiten de WSOV deelgenomen. Hier valt onder andere te noemen het Eendracht- en 
Rooboltoernooi. Tevens valt op te maken dat binnen de afdeling Biljart de eerste 
feestelijke voorbereidingsactiviteiten al te ontdekken zijn omdat deze afdeling volgend 
jaar 40 jaar bestaat. 

• 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 2008 wederom een zeer geslaagd “Topspin open 
tennistoernooi voor haar senioren en jeugd georganiseerd. Tevens is met behulp van 
een groot aantal vrijwilligers de lang verwachte aanpassing aan de trap en het bordes 
van het vereniginggebouw “De Schaapskooi” uitgevoerd. 

• 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. 
Of het nu om een onderhoudsbeurt of het herstel van een ander technisch mankement 
gaat, er is altijd wel een lid van de afdeling die in het benodigde technische advies kan 
voorzien. Daarnaast zijn er in 2008 plannen gemaakt om de laatste 4-kolomsbrug 
binnenkort te gaan vervangen door een exemplaar waar uitlijnmogelijkheden mee 
uitgevoerd kunnen worden. Kortom de afdeling voorziet in een prima behoefte voor 
veel van onze leden. 

• De leden van de afdeling Trimmen, hebben door de aanpassingen in de sportzaal, in de 
loop van 2008 de beschikking gekregen over meerdere sportattributen om hun sport te 
aantrekkelijker te kunnen bedrijven. Met veel enthousiasme werken deze leden 
wekelijks aan hun eigen conditie.  

• De afdeling Handboogschieten heeft in 2008 de zaken weer goed op de rails staan. 
Met een uitbreiding van het aantal leden gaat deze afdeling richting de 50 
handboogschieters. Ook heeft de afdeling sinds 2008 weer de beschikking over een 
buitenlocatie doordat samen met de collega’s van Zeemacht hieraan de benodigde 
aandacht is geschonken. 

• Op 4 juni is er door de afdeling Volleybal voor de 18e maal het traditionele Orelio 
toernooi georganiseerd wat een zeer geslaagde avond is geweest.  7 verschillende 
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. 

• De watersportafdeling Breewijd heeft voor de 8e 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 2008 weer goed te noemen. Al voor de Marinedagen 
en de Tall Ships’ Race waren er meer passanten geweest dan in heel 2007.  

• 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. Tevens werd er dit jaar een heuse Halloween  dansavond georganiseerd wat 
een bijzondere en geslaagde happening was.  
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• 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 2008 heeft de afdeling reizen van zich doen spreken, zo is er een unieke reis 
naar Sint Petersburg georganiseerd. Helaas heeft het haast traditiegetrouwe bezoek aan 
de Night of the promss in sportpaleis Ahoy in 2008 niet plaatsgevonden. Wellicht gaat 
dit in 2009 wederom plaats vinden. Daarnaast heeft er ook in 2008 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.  

• De afdeling recreatie heeft een goed jaar achter de rug. Mede door de presentatie op de 
nieuwe web-site laat de verhuur van de stacaravans het afgelopen jaar een positiever 
beeld zien dan de laatste jaren. Wellicht zal door de huidige kredietcrisis in Nederland 
de verhuur van onze caravans nog beter gaan verlopen. 

 
Tevens heeft de WSOV het afgelopen jaar haar vertrouwde gele Mazda bus vervangen door 
een nagelnieuw exemplaar. Ditmaal is de keuze gevallen op een Peugeot bus die zeker 
omschreven kan worden als een grote aanwinst voor de vereniging. Deze moderne bus zal de 
komende 10 jaar zeker in een behoefte voorzien voor veel leden en afdelingen van onze 
vereniging. 

 
Ook zijn de vrijwilligers van de WSOV dit jaar niet vergeten en is er voor deze belangrijke 
groep op 17 december een gezellige avond samen met hun partners georganiseerd. De 
Hoofdbestuursleden hebben zich die avond wederom volledig ten dienste van onze 
vrijwilligers gesteld.  
 
Na de ernstige schade die aan onze WSOV sloep was ontstaan in 2005 zijn de 
herstelwerkzaamheden in 2008 definitief afgerond. Ook gold hier dat de spreekwoordelijke 
laatste loodjes het zwaarst wegen, maar des ondanks ziet de Marsdiep er nu weer schitterend 
uit. Zeker nu de sloep ook all riks verzekerd is hopen we allen dat ze dit maal een behouden 
vaart heeft. Voor haar dank, aan de vele vrijwilligers die het herstel van de Marsdiep mogelijk 
hebben gemaakt, heeft de WSOV deze vrijwilligers middels het aanbieden van een hapje en 
een drankje een gezellige middag bezorgd. 
  
Verder zijn in 2008 vele inspanningen verricht om ons mooie verenigingsgebouw in een 
goede staat van onderhoud te houden. Zo is een aanvang gemaakt met het inrichten van de 
bovenverdieping om hier het archief van Maarten Bakker en het historisch erfgoed van de 
Rijkswerf in te richten. Daarnaast zijn door het verzoek van de gemeente Den Helder, om 
leerlingen van een 2-tal basisscholen bewegingsonderwijs in de Dukdalf te mogen laten 
volgen, extra voorzieningen in de sportzaal aangebracht. Hierdoor is de functionaliteit van 
deze ruimte zeker toegenomen en zijn er zelfs een 2-tal kleedruimtes op de eerste verdieping 
gerealiseerd. Ook zijn er in de sportzaal schilderwerkzaamheden verricht zodat alles er weer 
buitengewoon verzorgd uit ziet. 
 
In 2008 heeft de web-site van de WSOV het levenslicht gezien. Door het grote aantal hits 
stond de wib-site binnen de kortste keren op de bovenste plaats wanneer er bijvoorbeeld op 
Google naar het item WSOV werd gezocht. Nu al kan gesteld worden dat de site in een extra 
communicatiemiddel voorziet dat geheel past in de tijd waarin wij leven.  
 
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 
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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 2008 
 
Namens het Hoofdbestuur WSOV, 
 
Corné Jacobs 
 
 
 
 
1e Secretaris/vice-voorzitter 


