Begrotingsvergadering
27 oktober 2005
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 2006 af
te stemmen en te accorderen en in de algemene ledenvergadering van 2006 als hamerstuk te
laten passeren. De datum dat de algemene ledenvergadering van 2006 wordt gehouden is
vastgesteld op 16 februari.
Voor deze vergadering zijn er afberichten ontvangen van de fam. De Ruiter i.v.m.
vakantie, dhr. Elling en van dhr. Rossen.

2.

Mededelingen
a. Aangaande de toegang van het parkeerterrein van het Marinemuseum heeft Cape Holland de
regelingen opgeschort. Op een later tijdstip zal u worden geïnformeerd over de vervolgacties.
Dit zal mede afhankelijk zijn van het tijdstip waarop de bestratingwerkzaamheden voor de
Dukdalf zullen zijn afgerond. De WSOV is in ieder geval voorbereid op mogelijk komende
ontwikkelingen.
b. Door het onverwachte vertrek van de voorzitter van de beheercommissie, i.v.m. het
aanvaarden van een nieuwe betrekking bij de Koninklijke Landmacht in de omgeving van
Utrecht, hebben wij dhr. (Arjen) Elling bereid gevonden om de functie van voorzitter
beheercommissie tijdelijk op zich te nemen. Tijdens de komende algemene ledenvergadering
zal het hoofdbestuur hem voordragen aan de leden.
c.

Er hebben het afgelopen jaar een aantal gesprekken plaatsgevonden met de zowel de PVMB
als met de directeur Marinebedrijf. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat vanuit de beide
PV’s de wens is uitgesproken om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in de
toekomst mogelijk samen te gaan als één gezamenlijke personeelsvereniging. De directeur
MB heeft dhr. G. de Haas gevraagd om dit mogelijk samengaan te onderzoeken en hem
verzocht voor dit proces een plan van aanpak te maken.

d. Na.v. de gehouden SWOT-analyse is het hoofdbestuur bezig om het eerste concept
verenigingsplan op te stellen. Dit concept zal besproken worden met dhr. De Haas waarna het
zal worden voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de afdelingen die betrokken zijn
geweest bij de gehouden SWOT sessies. Insteek zal zijn om het concept verenigingsplan
tijdens de algemene ledenvergadering aan de leden voor te leggen. Uiteraard zal er door het
hoofdbestuur ook aandachtig gekeken worden naar de vorderingen aangaande het mogelijk
samengaan van beide PV’s.
e. De WSOV heeft sinds eind oktober een formeel (nieuw) PTT adres.
Het postadres blijft:
Postbus 21
1780 AA Den Helder

Dit adres Luidt:
Hoofdgracht 1
1781 AA Den Helder
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f.

I.v.m. het 60 jarig bestaan van de WSOV in 2006 zal nogmaals een poging worden gedaan
om een jubileumboek samen te stellen. Alle afdelingen worden verzocht om hiervoor materiaal
aan te leveren.

g. Op dit ogenblik zijn er vele verbouwingen in en rondom de Dukdalf gaande. De renovatie van
het dak is al afgerond, de oplevering van de voegwerkzaamheden staan gepland voor het
einde van het jaar. De bestratingswerkzaamheden dienen echter nog aanbesteed te worden.

3.

Begrotingen afdelingen
Afdelingen zijn middels een schrijven gevraagd om hun begrotingen tijdig in te leveren zodat deze
ingediende begrotingen in het HB-overleg van 2 oktober 2005 als conceptbegroting konden
worden opgenomen. Van de meeste afdelingen is een begroting ontvangen maar helaas ontbrak
de begroting van de AHC en van Breewijd. Beide afdelingen worden verzocht om alsnog hun
begroting voor 2006 bij de penningmeester van het hoofdbestuur in te dienen. N.a.v. de
ingediende begrotingen van de afdelingen is alleen een verzoek gedaan vanuit de afdeling
volleybal om een aantal zaken te herzien. In het bijzonder is het verzoek gedaan om te bezien of
de bezettingsgraat van beuk II doelmatiger kan worden ingevuld. Deze actie is al uitgezet en zal
worden opgepakt door dhr. Elling, waarnemend voorzitter beheercommissie. Alle overige zaken
zijn opgenomen in de conceptbegroting voor 2006 en zal behandeld worden onder het
agendapunt “begroting hoofdbestuur”.
Dhr. De Vries vraagt waarom de begrotingen van de afdelingen op deze begrotingsvergadering
niet aanwezig zijn. De voorzitter antwoordt dat de afdelingen aan hun eigen leden verantwoording
afleggen, en alleen wanneer er een financiële bijdrage door een afdeling wordt gevraagd zal deze
bijdrage voorgelegd worden in deze vergadering. Dhr Hijma stelt dat de aanleverdatum van 2
oktober voor de afdeling dansen te vroeg is i.v.m. de onzekerheid van het aantal ingeschreven
dansparen voor het komende jaar. De voorzitter antwoordt dat het iets later aanleveren van de
begroting voor de afdeling dansen bespreekbaar is.

4.

Begroting beheercommissie
De voorzitter licht de begroting toe en vermeldt hierbij dat we nog een aantal zaken willen
afronden. Hierbij moet vooral gedacht worden aan het opknappen van het toneel, te weten het
aanbrengen van tracks en de gordijnen. Tevens zal ons verenigingsgebouw inpandig worden
aangepakt. Zo zal binnenkort worden begonnen met het verfraaien van de entree en wordt het
schilderwerk van beuk I opnieuw aangebracht. Tijdens de vergadering worden er geen
aanvullende vragen gesteld aangaande de begroting van de beheercommissie.

5.

Begroting recreatie
Dhr. Hummel geeft een toelichting op de begroting van de afdeling recreatie. Hierbij vermeldt hij
dat de grond op de camping in Arnhem te koop is aangeboden en dat uit de gemaakte
kostenbaten analyse blijkt dat koop een voordelige optie is. De heer Hummel meldt dat het
hoofdbestuur over zal gaan tot de aankoop van deze grond.
Dhr. De Vries heeft vragen ten aanzien van de begroting want hij is van mening dat de
voorliggende begroting niet geheel duidelijk is. Tevens wordt er opgemerkt dat er geen
afschrijving in de voorliggende begroting is opgenomen. Door het hoofdbestuur wordt toegezegd
om de begroting van de afdeling recreatie tijdens de ALV van februari 2006 nader toe te lichten.
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Aansluitend licht de voorzitter toe dat er zal worden teruggegaan van 10 naar 9 caravans. Dhr.
Smits vraagt aandacht om de ontwikkelingen op het recreatiegebied te blijven volgen. Verder
vraagt dhr. Bosman of de toegezegde begroting per caravan toegelicht zal worden. De voorzitter
antwoordt dat dit niet het geval zal zijn. Wanneer er door de leden hierin behoefte bestaat kan dit
separaat plaatsvinden. De begroting is gebaseerd op de afschrijving van de 9 caravans en hun
opbrengsten en uitgaven.
6.

Begroting hoofdbestuur
Dhr. Laagland licht de begroting van het hoofdbestuur toe met betrekking tot de diverse
wijzigingen.
a. De begroting voor de amusementencommissie wordt verhoogd i.v.m. het 60 jarig bestaan
van de WSOV in 2006.
b. I.v.m. de gestegen kosten voor de verzending van de Sirene wordt deze post met
verhoogd.
c.

€ 300

Er is een post opgenomen van € 1500 i.v.m. het mogelijke herstel van de WSOV sloep. Op
dit moment zijn we nog in onderhandeling met het Marinebedrijf om te bezien of het mogelijk
is om de sloep verantwoord te herstellen. De eerste reactie is dat het er niet slecht uitziet.
Voor 2006 zal het helaas niet mogelijk zijn om de sloep nog in de vaart te krijgen.

d. De begroting laat verder een reservering zien waaruit kan worden opgemaakt, dat door het
onderbrengen van de Sirene bij Repro Noord, er weer reserves kunnen worden opgebouwd
uit de inkomsten van het hoofdbestuur.
Dhr. De Vries vraagt of de benaming “exploitatie” vervangen kan worden door subsidie. Dhr.
Laagland licht toe dat de enige juiste benaming exploitatie is. Dhr. De Vries gaat akkoord met de
uitleg van de heer Laagland. Verder komt de vraag of het hoofdbestuur geen afschrijving op de
inventaris heeft. De voorzitter antwoordt dat dit nauwelijks het geval is maar dat die
inventarisgoederen die hier wel voor in aanmerking komen op de begroting van de
beheercommissie staan.
De vergadering accordeert de begroting.

7.

W.VB.T.T.K.
Dhr. Smits vraagt of er van de afdelingen, i.v.m. het 60 jarig bestaan van de WSOV op 7 mei
2006, een bijdrage wordt verwacht in het eventueel organiseren van activiteiten ed. De voorzitter
antwoordt dat de afdelingen, voor ondersteuning tijdens deze dag, via een mailing zullen worden
benaderd.
Dhr. Ridder vraagt of het mogelijk is dat de straat voor ons gebouw een naam krijgt.
De voorzitter antwoordt dat de gemeente vorige week formeel de straatnaam voor het gebouw
“de Dukdalf” heeft vastgesteld op Hoofdgracht nr. 1 en dat als zodanig de naam is vastgesteld.

8.

Rondvraag
Geen.

9.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijn sluit de Voorzitter de vergadering om 20.57 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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