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1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en hij heet een ieder van harte welkom. 
De voorzitter heet in het bijzonder de heer van der Weide hartelijk welkom. De heer van der Weide heeft 
de afgelopen jaren de beide besturen van de WSOV en de PVMB ondersteund bij het tot stand komen 
van het fusieproces. Ook heeft de heer van der Weide een bijdrage geleverd aan het tot stand komen  
van de concept statuten en het concept huishoudelijk reglement. De voorzitter geeft verder aan deze 
avond ook de heer de Haas te verwachten die evenals de heer van der Weide een buitengewoon 
waardevolle bijdrage heeft geleverd aan het fusieproces. 
 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
 
Er is bij de secretaris een 2-tal afberichten voor deze extra algemenen ledenvergadering 
binnengekomen, te weten de heer Nebbeling en de heer Elling. De voorzitter licht toe dat het hoofddoel 
van deze 2e extra algemene ledenvergadering zal zijn om definitieve instemming van de leden te 
verkrijgen voor het wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement. Andere onderwerpen 
kunnen door de leden tijdens de rondvraag worden ingebracht. 
 
3. Verslag extra ledenvergadering van 29 oktober 2009  
 
De voorzitter behandelt het verslag van de extra ledenvergadering van 29 oktober 2009. 
Het verslag wordt zonder opmerkingen door de vergadering gearresteerd, waarna aansluitend de 
voorzitter de secretaris bedankt voor de verslaglegging  
 
4. Concept statuten en huishoudelijk reglement 
 
De voorzitter licht toe dat de opzet van deze vergadering is om de opmerkingen en aanpassingen, die 
gemaakt zijn tijdens de eerste extra algemene ledenvergadering van 29 oktober 2009, te behandelen en 
als u hiermee akkoord kunt gaan deze voorgestelde wijzigingen definitief vast te stellen. Voor definitieve 
wijziging van de statuten zal minimaal 75% van de aanwezige stemgerechtigde leden voor dienen te 
stemmen om de statuten daadwerkelijk te kunnen laten wijzigen bij de notaris.  
Voordat de voorzitter de secretaris wilde vragen om de aangebrachte wijzigingen in de concept statuten 
revisie 04 toe te lichten vraagt de heer Mommaas of hij het woord kan krijgen. Nadat de voorzitter heeft 
gevraagd aan de heer Mommaas of zijn vraag kon wachten tot de rondvraag, gaf dhr Mommaas aan dat 
hij graag een brief wilde voorlezen. De voorzitter gaf de heer Mommaas toestemming zijn brief voor te 
lezen. De strekking van de brief van de heer Mommaas was geënt op zijn grote bezorgdheid of de 
WSOV wel de juiste weg had bewandeld, en nu niet op een kruising van wegen stond en hier de 
verkeerde weg zou inslaan. Het grootste bezwaar van de heer Mommaas was dat de nieuwe vereniging 
alleen toegankelijk zou zijn voor medewerkers van het Marinebedrijf, terwijl de huidige WSOV open staat 
voor alle burger Defensie medewerkers. Daarnaast hebben bij de WSOV alle burger Defensie 
medewerkers stemrecht hetgeen in de nieuwe statuten nagenoeg alleen is voorbehouden aan de 
medewerkers van het Marinebedrijf.  
Nadat de heer Mommaas zijn brief met enige emotie had voorgelezen nam de voorzitter het woord om 
een nadere toelichting te geven op het uitvoerige proces dat de WSOV doorlopen had om tot de huidige 
situatie te komen. Belangrijk punt in de toelichting van de voorzitter was dat het WSOV-bestuur 
meerdere malen aan haar leden toestemming heeft gevraagd in voorgaande ledenvergaderingen om de 
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ingezette koers te mogen voortzetten. Documenten die hieraan ten grondslag hebben gelegen zijn het 
“startdocument” van d.d. 01-02-2006 en het basisdocument van d.d. 27-04-2007. Hierin is in het 
startdocument uitvoerig uiteengezet onder welke voorwaarden de fusie besprekingen ingezet zouden 
worden met de PVMB, en is in het basisdocument een tussentijdse uiteenzetting gegeven welke 
gezamenlijke afspraken de beide verenigingen met elkaar overeen zijn gekomen, om daadwerkelijk tot 
de gewenste ene personeelsvereniging te komen. De voorzitter licht de vergadering nadrukkelijk 
nogmaals toe, dat de leden beide malen het hoofdbestuur toestemming te hebben gegeven om aan de 
hand van genoemde documenten hun onderhandelingen voort te zetten. Samengevat stelt de voorzitter 
dat er zijns inziens meer dan zorgvuldig is gecommuniceerd met de leden van de WSOV. Daarnaast zijn 
beide genoemde documenten volledig afgedrukt in het verenigingsblad “de Sirene” om alle leden te 
kunnen voorlichten over de vorderingen van het fusieproces. 
 
De heer Mommaas vindt het eerder een overname van de PVMB dan een samengaan met de WSOV. 
De voorzitter reageert hierop dat dit absoluut niet het geval is. Sterker nog omdat de PVMB statutair 
ophoudt te bestaan en dat de leden inkomen bij de WSOV. De WSOV zal ook onder het bestaande 
nummer bij de Kamer van Koophandel geregistreerd blijven staan. Alleen is eerder overeengekomen dat 
er een nieuwe verenigingsnaam toegekend zou worden aan de personeelsvereniging.  
Tenslotte geeft de voorzitter nog aan dat er een alinea is opgenomen in het basisdocument waarin de 
fases van “wasdom” van de personeelsvereniging beschreven staat. De voorzitter leest genoemde 
alinea voor waarin staat dat primair de focus van de vereniging op het Marinebedrijf zal liggen en dat in 
een later stadium de verbreding naar de (burger) medewerkers van Defensie kan plaatsvinden. 
 
Met de laatste toelichting kan de heer Mommaas zich vinden en geeft de heer Mommaas ook aan dat hij 
begrijpt dat er feitelijk geen weg meer terug is.  
Aansluitend vraagt de voorzitter of de secretaris de wijzigingen in de concept statuten revisie 04 met de 
aanwezige leden wil bespreken. Alle aangebrachte wijzigingen van de concept statuten revisie 04 
worden door de secretaris toegelicht en zonder opmerkingen door de leden aanvaard. Alleen bij artikel 
8.3 wordt het woord hoofdbestuurders vervangen door  bestuursleden. 
Aansluitend vraagt de voorzitter of er nog op- of aanmerkingen zijn op de nu voorliggende statuten en 
hierop kwamen geen reacties. De voorzitter stelde vervolgens voor om middels handopsteken over te 
gaan tot stemming. 
 
Aantal stemmen voor : 13 
Aantal stemmen tegen: - 
Aantal onthoudingen : 2 
 
De voorzitter bedankt de leden voor het gestelde vertrouwen en geeft aan dat de nieuwe statuten zullen 
worden aangeboden bij de notaris opdat zij in kunnen gaan per 1 januari 2010. 
 
Vervolgens wordt op gelijke wijze de voorgestelde wijzigingen van het huishoudelijk reglement versie 5.3 
door de secretaris met de leden doorgesproken. Alle voorgestelde aanpassingen werden door de leden 
aanvaard. Aanvullend werd er opgemerkt dat er nog een aantal kleine aanpassingen aangebracht 
diende te worden. Zo dient bij punt 6.4.4 de nieuwe zin te beginnen met een hoofdletter middels het 
woord Bovendien. Zo dient ook bij punt 9.9 de hoofdletter V van “Vereniging” gewijzigd te worden door 
vereniging. 
 
Aansluitend vraagt de voorzitter of er nog op- of aanmerkingen zijn op het nu voorliggende huishoudelijk 
reglement en hierop kwamen geen reacties. De voorzitter stelde vervolgens voor om middels 
handopsteken over te gaan tot stemming. 
 
Het huishoudelijk reglement versie 5.3 wordt unaniem door de leden goedgekeurd en derhalve 
vastgesteld. 
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5. Verenigingsjaar 2010 
 
Vanaf 1 januari 2010 zal het overgangsbestuur de nieuwe MBSOV gaan leiden. Insteek zal zijn dat de 
navolgende personen zitting gaan nemen in het overgangsbestuur; 
 
Vanuit de WSOV: Gerard Lengeers, Bas van Uggelen, Nicolette Smit, Rob van den Akker en Corné 
Jacobs.  
Vanuit de PPVMB zullen zeker Henk de Vries, Niek den Daas en André de Haan zitting nemen. De 
andere 2 bestuursleden zijn op dit ogenblik nog niet bekend en zullen later bekend gemaakt worden. 
2010 zal worden gebruikt om invulling te geven aan de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk 
reglement. In februari /  maart 2010 zal er een algemene ledenvergadering plaatsvinden waarin ook 
ruime aandacht aan de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement geschonken zal worden. Tijdens 
deze algemene ledenvergadering zal er géén bestuursverkiezing plaatsvinden. Dit in tegenstelling tot 
hetgeen in de statuten staat. Hiervoor zal een speciaal document bij de notaris worden opgemaakt dat in 
verband met het voorgestelde overgangsjaar gekozen is voor deze constructie. 
 
Tevens meldt de voorzitter nogmaals dat de eventuele kosten in verband met de naamswijziging 
gedragen zullen gaan worden door de nieuwe vereniging. 
 
 
6. Rondvraag 
 
De heer van der Sloot vraagt of het verenigingsblad de Sirene blijft bestaan. De voorzitter meldt dat hier 
inhoudelijk nog niet over is gesproken maar dat de verwachting wordt uitgesproken dat de Sirene als 
verenigingsblad blijft bestaan. Het Marinebedrijf kent immers ook een eigen bedrijfsblad en hier kan de 
Sirene prima naast bestaan. 
 
De heer Palmers meldt dat er in de notulen van de eerste extra algemene ledenvergadering niets is 
terug te vinden over de discussie die gevoerd is over de bijdrage die de Algemeen Directeur van het 
Marinebedrijf aan de MBSOV jaarlijks wil geven. De secretaris geeft aan dat dit een juiste constatering is 
en dat hij alsnog hierop zal terugkomen bij de verslaglegging van deze vergadering. 
 
“De discussie die tijdens de eerste extra ALV plaatsvond werd door de heer Smits gevoerd. De heer 
Smits gaf aan het een slechte ontwikkeling te vinden dat het toegezegde geld van de ADMB alleen toe 
zou kunnen komen aan de actieve medewerkers van het Marinebedrijf. De secretaris heeft proberen toe 
te lichten dat het de intentie van het bestuur was om de ADMB te overreden om voor alle MB 
medewerkers de jaarlijkse contributie voor zijn rekening te nemen. Hiertoe was de ADMB echter niet 
bereid en is uiteindelijk, in samenspraak met de medezeggenschap van het Marinebedrijf, gekozen voor 
de geldelijke ondersteuning zoals die nu toegezegd is. Uiteraard begrijpt het bestuur dat niet iedereen 
gelukkig zal zijn met deze constructie, maar is het bestuur er zeker van dat het voor de vereniging een 
bijzonder goed resultaat is, dat de financiële ondersteuning vanuit het Marinebedrijf op deze wijze zeker 
gesteld is. Het is geen unicum dat gepensioneerde medewerkers niet meer de financiële ondersteuning 
krijgen, zoals zij die gewend waren toen zij nog actief deel namen aan het arbeidsproces. De secretaris 
heeft nog het vergelijk gemaakt met het Kerstpakket. Oud medewerkers krijgen dit pakket na 
pensionering ook niet meer van het MB terwijl de actief dienende medewerkers deze wel ontvangen”. 
 
De heer Brouwer vraagt wat er gaat gebeuren wanneer de nu plaatsvindende opheffingsvergadering bij 
de PVMB geen instemming krijgt van haar leden. De voorzitter antwoordt dat er dan geen samengaan 
van de PVMB en de WSOV zal plaatsvinden. 
 
De heer Ridder geeft aan het een teleurstellende vertoning is dat er zo weinig leden op de algemene 
ledenvergaderingen aanwezig zijn geweest. De voorzitter beaamt dit maar geeft ook aan dat dit de 



 

 
Handelsreg. Alkmaar 40.63.48.67 

 
Secretariaat � Willemsoord Sport- en OntspanningsVereniging 
  T.a.v. Secretariaat 
� 0223 65 74 40  Postbus 21 
   1780 AA  Den Helder 
� WSOV@MINDEF.NL 

laatste jaren een veel voorkomend probleem is bij verenigingen. Vroeger was een jaarvergadering iets 
wat op een uitje leek. En anno 2009 mag men blij zijn wanneer er een opkomst is die de 30 personen 
benadert. De secretaris geeft daarnaast nog aan dat er ruimschoots aandacht aan de beide extra 
vergaderingen geschonken is. Zo zijn de vergaderingen op de WSOV website, de Sirene en op mail van 
het Marinebedrijf aangekondigd. 
 
De heer Wezelman vraagt waarom zijn meegegeven overweging, om de tabel van artikel 3 van het 
huishoudelijk reglement aan te passen, niet zijn meegenomen door het bestuur.  
De secretaris  geeft aan dat, na overleg met de PVMB, voldoende geborgd is dat buitengewone 
bestuursleden stemrecht verkrijgen wanneer zij een bestuursfunctie vervullen binnen de vereniging. Het 
artikel omtrent dit stemrecht is daardoor alsnog vanuit het huishoudelijk reglement “ verhuisd” naar de 
statuten artikel 10.2. 
 
Tenslotte meldt de voorzitter nog dat de geplande begrotingsvergadering van 3 december zal worden 
verplaatst naar dinsdag 8 december 2010. 
Tevens komt de voorzitter nog terug op de aanwezigheid van de heer van de Weide. De voorzitter wil de 
getoonde inzet van de heer van de Weide niet zomaar voorbij laten gaan. De voorzitter spreekt 
nogmaals zijn dank uit voor de geleverde bijdrage die de heer van de Weide geleverd heeft. Hierna 
overhandigt de voorzitter een flesje wijn en een fraaie bos bloemen. 
 
Aansluitend vraagt de heer van de Weide of hij na dit fraaie gebaar een reactie mag geven. De voorzitter 
stemt hier uiteraard mee in.  
De heer van de Weide geeft aan dat het fusieproces tussen de WSOV en de PVMB een bijzonder 
proces is geweest. Er bestaat namelijk géén vergelijkbare vereniging als de WSOV in Nederland. De 
heer van de Weide wenst het bestuur enorm veel succes toe, en doet de toezegging dat er voor het 
komende jaar eveneens op hem een beroep gedaan kan worden wanneer het nieuwe bestuur hier 
behoefte aan zou hebben. 
 
1e secretaris/vice voorzitter 
 
 
 
 
C.A. Jacobs 

  
 


