WILLEMSOORD SPORT EN ONTSPANNINGS VERENIGING
Personeelsvereniging Burgerambtenaren - Ministerie van Defensie

Jaarverslag hoofdbestuur WSOV
Over het verenigingsjaar 2006
In 2006 bestond het WSOV Hoofdbestuur uit 9 leden te weten;
Dhr. M.C. Petter
Dhr. H. Hummel
Dhr. M.N. Laagland
Dhr. W.A. Rossen
Dhr. A.J.J. Elling
Dhr. M. Bakker
Dhr. R.R. Klaasse
Dhr. R. v/d Akker
Dhr. C.A. Jacobs

Voorzitter
1e Penningmeester
2e Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
2e Secretaris/PR
1e Secretaris/vice voorzitter

Hierbij heeft in de loop van het verenigingsjaar de heer Rossen zijn functie neergelegd, i.v.m.
het aanvaarden van een gemeenteraadszetel in onze gemeente Den Helder. Voor het lopende
verenigingsjaar 2006 is de heer A.S. Hendrikse bereid gevonden de vrijgevallen functie, tot
aan de Algemene Ledenvergadering van 2007, waar te nemen.
Het ledenbestand is volgens opgave per 31 december 2006 onderverdeeld in:
2006
2005
834 Gewone leden
557 Buitengewone leden
496 senior leden
48 overige
11 ereleden
11 leden van verdienste
1 ere voorzitter
---------1958 totaal aantal leden

860
573
475
48
11
11
1
---------1979 totaal aantal leden

Aan het begin van het verenigingsjaar telde de WSOV 1979 leden wat aan het einde was
teruggelopen naar 1958 leden.
Het totale beeld ten opzichte van het jaar 2005 laat een afname zien van 21 leden. De
neergang van het aantal gewone leden is helaas nog steeds niet tot staan gebracht. Vooral het
ontbreken van jonge aanwas van Marinebedrijfmedewerkers en de nog steeds lopende
reorganisaties binnen de Defensie-organisatie verklaren de verschuivingen die de laatste jaren
in het ledenbestand plaatsvinden. Al met al blijft het totale ledenbestand op een redelijk
stabiel niveau.
In het afgelopen verenigingsjaar hebben de navolgende vergaderingen / overleggen
plaatsgevonden;
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* 10 maal is het hoofdbestuur bijeengekomen voor het reguliere HB overleg
* 16 februari heeft de Algemene Ledenvergadering in de Dukdalf plaatsgevonden
* 26 oktober heeft de begrotingsvergadering voor 2007 in de Dukdalf plaatsgevonden.
Na vorig jaar de verwachting te hebben uitgesproken dat alle afdelingen dit
verenigingsjaar hun begroting tijdig zouden hebben ingeleverd kan ik u mededelen dat
dit inderdaad dit jaar is gerealiseerd waarvoor mijn dank. Ik spreek dan ook het
vertrouwen uit dat deze begrotingsdiscipline gehandhaafd blijft.
* De voorzitter heeft op 12 juli met alle voorzitters van de afdelingen een vruchtbaar
voorzittersoverleg gehouden.
* De beheerscommissie heeft hun gebruikelijke onderhouds- en gebruikersoverleg
gehouden.
Dat de WSOV waarde hecht aan het instandhouden van tradities mag blijken uit het feit dat
het verenigingsjaar begon met de nieuwjaarsreceptie op 6 januari.
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.
Een absoluut hoogtepunt van het verenigingsjaar 2006 was het 60-jarig bestaan van onze
vereniging op 7 mei 2006. Dat deze gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij mocht gaan heeft
het hoofdbestuur doen besluiten om een jubileumboek samen te stellen. Met bijzonder veel
enthousiasme is een werkgroepje samengesteld bestaande uit een afvaardiging van het
zittende hoofdbestuur en zijn Gerard Lengers en onze ere voorzitter Daan Meijer bereid
gevonden hun meer dan verdienstelijke bijdrage aan genoemd jubileumboek te leveren. Het
resultaat is zeer positief ontvangen door de leden en het eerste exemplaar van het
jubileumboek werd tijdens de gehouden feestavond op een ludieke wijze door onze ere
voorzitter die avond aan de nog langst levende oud voorzitter, dhr. Garst uitgereikt.
De genoemde feestavond was zeker het hoogtepunt van alle festiviteiten die ter ere van het
60-jarig jubileum zijn gehouden. live muziek, een loterij met mooie prijzen en bovenal veel
aanwezige leden die een fantastische avond beleefd hebben.
In het verenigingsjaar 2006 kunnen we verder terugkijken op een aantal opmerkelijke
hoogtepunten.
De al in 2005 gehouden SWOT-analyse heeft geresulteerd in een 4-tal bijeenkomsten
waarvan de 4e en laatste bijeenkomst werd gehouden op 8 november 2006. Na deze laatste
bijeenkomst is het concept verenigingsplan geactualiseerd en is de inbreng van de leden in het
verenigingsplan verwerkt. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2007 zal het
uiteindelijke verenigingsplan aan de leden voorgelegd worden en wordt formeel toestemming
gevraagd om de geschetste koers voor de WSOV ten uitvoer te brengen.
Ook hebben in 2006 de eerste formele bijeenkomsten plaatsgevonden tussen afgevaardigden
van de besturen van de WSOV en de PVMB. Onder leiding van Gert de Haas zijn de
onderhandelaars van beide personeelsverenigingen een 6-tal keer bijeengekomen en zijn de
eerste structurele stappen naar één nieuwe PV in het “Helderse” gezet. De verwachting wordt
uitgesproken dat in de loop van 2007 de eerste serieuze veranderingen zichtbaar gaan worden.
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In 2006 heeft er wederom een gezamenlijk St Nicolaasfeest van de WSOV en de PVMB in de
Dukdalf plaatsgevonden, waar de jongste gezinsleden van onze vereniging de Goedheiligman
op een warm onthaal hebben getrakteerd.
Ook het Kerstbal was wederom een zeer geslaagde activiteit waar we kunnen terugkijken op
een zeer grote opkomst waarbij eveneens alle leden van de PVMB welkom waren.
Vermeldenswaardig was zeker de inzet van de velen vrijwilligers die deze avond de Dukdalf
in een heuse Kerstomgeving hadden omgetoverd.
Andere activiteiten in 2006 waren:
• De toneelafdeling heeft evenals voorgaande jaren een geslaagde voorstelling in de
schouwburg verzorgd waar de opkomst wederom groot was.
• De afdeling biljarten heeft in 2006 het eerste Open Helders Kampioenschap libre en
driebanden in de Dukdalf gehouden. Dit toernooi, mede georganiseerd i.v.m. het 60jarig jubileum van de WSOV, was een dermate groot succes dat op dit ogenblik de
voorbereidingen voor het 2e toernooi al in volle gang zijn. Zeker ook de reclame voor
dit prachtige toernooi in de Helderse Krant was een beloning voor het vele werk dat de
leden van de afdeling Biljart en andere vrijwilligers in dit evenement gestoken hebben.
• 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 is er in 2006 in geslaagd een nieuw bestuur voor deze
grote afdeling te verwelkomen. Na enkele jaren met genoemde bestuursproblemen
gekampt te hebben wordt met vertrouwen de nabije toekomst weer tegemoet gezien.
• De autohobbyclub is via het hoofdbestuur in contact gekomen met de DVDorganisatie aangaande de gevreesde problemen met de vloeistofdichte vloer. Door
genoemde contacten is de angst, dat de continuïteit van de AHC in het geding was,
verwenen en wordt de toekomst weer met het volste vertrouwen tegemoet gezien.
• Na een behoorlijke inspanning is 2006 voor de afdeling recreatie met een positief
resultaat afgesloten.
• In april is er door de afdeling Volleybal voor de 16e maal het traditionele Orelio
toernooi georganiseerd wat een zeer geslaagde avond is geweest. Het team van het
Hoofdbestuur heeft ook dit jaar haar de sportieve plicht vervuld. De prestaties waren
dit jaar beter dan in 2005 maar echt kansrijk voor de overwinning is het team van het
hoofdbestuurmaar nooit geweest. Een schrale troost was in ieder geval dat na 2 jaar
laatste te zijn geworden die eer dit jaar aan een ander team werd overgelaten.
• De watersportafdeling Breewijd heeft voor de 6e 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. Tevens praat het bestuur van Breewijd mee over
de ontwikkeling van Den Helder op recreatief gebied. Dit doet zij door samen te
werken met de “Haven en Scheepvaart Vereniging” Den Helder.
• De afdeling Dansen kan wederom terugkijken op een goed jaar. Door de nog steeds
positieve belangstelling van de media zit het dansen duidelijk in de lift.
• Ook onze jongste telg binnen de vereniging, de afdeling badminton, maakt positieve
vorderingen aangaande het leden aantal en hun sportieve prestaties.
• Bij de afdeling Handboogschieten is het leden aantal voor het eerst in 5 jaar weer
behoorlijk gestegen en zit men nu op 42 leden. Het jaar 2006 was een rustig jaar maar
de hoop van de vereniging, Wilma Heijnen, heeft weer van haar laten spreken.
In het begin van 2006 behaalde zij de 2e plaats tijdens het NK indoor handboogschieten en ze heeft op haar eerste fita (een wedstrijd vorm bij het handboogschieten)
haar 1300 ster gehaald, hetgeen een zeer knappe prestatie is. In de zomer van 2006
behaalde zij een 5e plaats op het NK outdoor en tijdens een van de volgende
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wedstrijden behaalde ze 1375 punten. Men moet weten dat er maar weinig dames in
Nederland zijn die deze prestatie kunnen evenaren.
Aan het eind van het jaar maakte ze haar opwachting in het nationale team tijdens het
internationale tornooi “Face 2 Face”. Aan de hand van de dit jaar behaalde resultaten
is Wilma Heijnen uitgenodigd om op 11 maart 2007 namens Nederland deel te nemen
aan de Wereldkampioenschappen indoor handboogschieten, in Izmir, Turkije.
Ook in 2006 heeft de afdeling reizen van zich doen spreken, zo is er een bijzonder
mooie reis gereorganiseerd naar Ierland.
De afdeling Tafeltennis blijft, met een vast aantal trouwe leden, haar jaarlijkse
competitie spelen wat in een gezellige sfeer en entourage plaatsvindt.

Ook zijn de vrijwilligers van de WSOV dit jaar niet vergeten en is er voor deze belangrijke
groep een gezellige avond samen met hun partners georganiseerd. De Hoofdbestuursleden
hebben zich die avond volledig ten dienste van de vrijwilligers gesteld.
Na de ernstige schade die aan onze WSOV sloep was ontstaan in 2005 zijn de
herstelwerkzaamheden in 2006 voortvarend aangepakt. Na in de zomerperiode onderdak in
beuk 4 te hebben gevonden is een groot gedeelte van de sloep, onder leiding van Hans
Schorel, hersteld en ligt de sloep thans weer op het Marinebedrijf om afgebouwd te worden.
Wel dient vermeld te worden dat Hans Schorel onder andere hulp heeft gekregen van de
onfortuinlijke schipper die de sloep destijds op de Razende Bol heeft doen stranden. Hopelijk
lukt het om de sloep weer voor het zomerseizoen van 2007 vaargereed te krijgen zodat er
weer met veel plezier door onze leden gezeild kan worden.
Verder zijn in 2006 de grootse renovatie werkzaamheden van ons verenigingsgebouw
afgerond. De DVD-organisatie heeft in het bijzonder de buitenzijde van ons gebouw op een
zeer mooie wijze laten herstellen en is er een keurig exercitie, annex parkeerterrein, voor ons
verenigingsgebouw gerealiseerd. Ook heeft de vereniging zelf veel geld gestoken in het
onderhouden en verfraaien van de binnenzijde van het gebouw. De kantoren aan de voorzijde
zijn met veel inzet van vrijwilligers op een fraaie wijze gerealiseerd en is de gehele beuk 1
geschilderd en ziet deze er weer zeer verzorgd uit.
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
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 2006
Namens het Hoofdbestuur WSOV,

Corné Jacobs
1e Secretaris/vice-voorzitter
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