Algemene leden vergadering
3 maart 2005
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur. Hij heet een ieder van harte welkom en verzoekt
de vergadering vervolgens op te staan en een moment stilte in acht te nemen voor de leden die de
vereniging het afgelopen jaar zijn ontvallen. Hierna verzoekt hij een ieder de presentielijst te tekenen.
Tevens deelt de voorzitter mede dat voor de verslaglegging deze vergadering middels een dictafoon zal
worden opgenomen. Eveneens is er een toevoeging aan de agenda. Het toegevoegde punt luidt “hoe te
handelen t.a.v. afdelingen die zich willen aansluiten bij de WSOV en zal behandeld worden onder
agenda punt 11.a.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen:
•

•
•
•

•

•

De voorzitter geeft uitleg over het feit dat de ALV conform de statuten (artikel 20) binnen 2
maanden na het einde van het verenigingsjaar plaats dient te vinden. Door vakanties en
andere verplichtingen van enkele HB leden heeft de voorzitter doen besluiten de ALV één
week op te schuiven.
De voorzitter deelt mede dat waarschijnlijk nog deze maand zal worden begonnen met de
renovatiewerkzaamheden aan de buitenschil van gebouw 2, de Dukdalf.
Het besproken parkeerbeleid naast het Marinemuseum is op de lange baan geschoven
i.v.m. het vrij parkeren op Cape Holland sinds eind 2004.
I.v.m. de ontwikkelingen van hangjeugd rond het gebouw van het Marinemuseum en het
brugdeel afkomstig van de Tromp zal besloten worden om de gebouwen te bewaken met
camera’s. Dit zal ook gaan gelden voor de Dukdalf, uitgezonderd de achterzijde.
De regelingen aangaande collectiviteitkorting op verzekeringen, die de WSOV leden kunnen
afsluiten bij Achmea, zijn aangescherpt. In de Sirene van december heeft u hier het een en
ander over kunnen lezen. Het ledenbestand van de WSOV zal worden vergeleken met de
personen die kortingen genieten bij Achmea.
Er zijn berichten van verhindering binnengekomen van de heren Klaasse en Nederveen.

Ingekomen en uitgaande stukken:
•

Brief van de kascontrolecommissie. Deze zal bij agendapunt 7, verslag
kascontrolecommissie 2004, worden behandeld.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 26 februari 2004
Op de opmerking na dat het verslag tekstueel beter gecontroleerd dient te worden zijn er verder geen
op- of aanmerkingen. Het verslag wordt met algemene stemmen vastgesteld.
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4. Notulen Begrotingsvergadering 28 oktober 2004
Dhr. R. Smits vraagt zich af waarom er (nog) geen contact gezocht is tussen de penningmeester van het
HB en de penningmeester van de autohobbyclub.
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt met algemene stemmen vastgesteld.
De voorzitter geeft als aanvulling op de notulen nog een toelichting dat er € 3000,= voor het drukken van
de Sirene in de begroting van 2005 is opgenomen. Mogelijk gaan we dit bedrag overschrijden i.v.m.
onvoorziene problemen bij Repro-Noord. Dit alles heeft te maken met de capaciteit bij Repro-Noord. Er
is een vacaturepublicatie opgestart om dit capaciteitsprobleem op te lossen, maar de vacature is tot op
heden niet vervuld. Er heeft al overleg met het hoofd van de Repro’s binnen Defensie plaatsgevonden
en er wordt thans onderzocht hoe het probleem opgelost kan worden. De voorzitter benadrukt nogmaals
dat deze mededeling als vooraankondiging gezien moet worden van een mogelijke overschrijding van
genoemde post.

5. Jaarverslag 2004
De secretaris leest zoals gebruikelijk het jaarverslag voor.
Vanuit de vergadering zijn geen op of aanmerkingen waarmede het jaarverslag wordt goedgekeurd.

6. Financieel Jaarverslag 2004
De penningmeester neemt het verslag door en geeft een toelichting op de verschillende posten. Ook
geeft de penningmeester aan dat er zeker geen contributieverhoging voor gewone leden wordt
doorgevoerd. Wel beraadt het HB zich over een mogelijke aanpassing van de contributie van senior
leden. Tijdens de begrotingsvergadering van 2006 zal hier mogelijk op teruggekomen worden.
Het verslag geeft verder geen aanleiding tot op- of aanmerkingen en wordt vastgesteld.

7. Verslag Kascontrolecommissie 2004
De heer Meijer meldt namens de kascontrolecommissie dat de boeken van de penningmeester zijn
bestudeerd, en door de commissie akkoord zijn bevonden, en verzoekt de vergadering het HB decharge
te verlenen. De vergadering gaat akkoord.

8. Begroting 2005
In de begrotingsvergadering van 28 oktober 2004 is de vergadering akkoord gegaan met de
voorgestelde begroting. De voorzitter stelt dat de begroting op deze vergadering - slechts - een
hamerstuk is en officieel kan worden vastgesteld.
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde procedure en stelt de begroting vast.
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9. Vaststellen contributie per 010405
De penningmeester meldt dat er geen aanleiding bestaat om de contributie voor 2005 te verhogen
en stelt de vergadering dan ook voor dit niet te doen. De vergadering gaat hiermee akkoord. Wel
onderzoekt het HB de mogelijkheden om de contributies aan te passen. Hierbij dient dan gedacht te
worden aan de mogelijkheden om het senior lidmaatschap af te schaffen en deze te vervangen door het
invoeren van een leeftijdsgrens voor het verlagen van de jaarlijkse contributie. Tijdens de
begrotingsvergadering van 2006 zal hier op terug gekomen worden. Statutair zal over deze mogelijke
aanpassing gestemd dienen te worden. De vergadering gaat met het geschetste voorstel akkoord.

10. Bestuursverkiezing
De voorzitter geeft aan dat volgens het rooster aftredend zijn de heren H. Hummel, W.A. Rossen en
W.J. Jansen.
1. Met betrekking tot dhr. Hummel; deze stelt zich herkiesbaar. Er hebben zich geen kandidaten
beschikbaar gesteld. De voorzitter stelt de vergadering voor om bij handopsteken hun stem
uit te brengen. Er zijn geen bezwaren en dhr. Hummel wordt bij acclamatie herkozen.
2. Met betrekking tot dhr. Rossen; deze stelt zich herkiesbaar. Er hebben zich geen kandidaten
beschikbaar gesteld. De voorzitter stelt de vergadering voor om bij handopsteken hun stem
uit te brengen. Er zijn geen bezwaren en dhr. Rossen wordt bij acclamatie herkozen.
3. Met betrekking tot dhr. Jansen; deze stelt zich niet herkiesbaar wat in de algemene
ledenvergadering van 2004 al is besproken. Dhr. Van den Akker is als vervanger van dhr. Jansen
in 2004 aangetreden en heeft het afgelopen jaar de functie van 2e Secretaris/ PR zaken
gezamenlijk met de dhr Jansen vervuld. Zoals in de jaarvergadering van 2004 besproken komt de
functie nu in het geheel op de schouders van dhr. Van den Akker te liggen. Vervolgens bedankt de
voorzitter dhr. Jansen voor zijn inzet over de afgelopen jaren en benadrukt de waardevolle inzet
van dhr. Jansen vooral in de periode bij het verkrijgen van de nieuwe Dukdalf locatie die gevolgd
werd door een verbouwing en een verhuizing naar de nieuwe locatie. Dhr. Jansen is een man die
niet graag op de voorgrond wilde staan maar de voorzitter bedankt hem in deze vergadering voor
zijn inzet en toewijding. Dhr. Jansen bedankt vervolgens de vergadering voor de mooie woorden
en neemt na 10 jaar afscheid als bestuurder van de WSOV. Dhr. Jansen bedankt alle leden voor
het in hem gestelde vertrouwen.

11. Pauze
Om 21.00 uur stelt de voorzitter voor om onder het genot van een drankje, aangeboden door het HB,
ongeveer 15 minuten te pauzeren.
11.a ingelast agendapunt
Nadat vanuit de leden een verzoek was gekomen om een afdeling badminton op te richten heeft deze
afdeling i.o. enkele maanden proefgedraaid in beuk 2. Thans is de situatie zo dat er zich een bestuur
heeft gevormd. Het HB stelt voor dat badminton het komende jaar verder gaat met proefdraaien waarna
het geheel zal worden geëvalueerd. Als uit de evaluatie blijkt dat alles is gelopen zoals we dat met de
afdeling hebben besproken zal de afdeling badminton de status van afdeling van de WSOV verkrijgen.
De voorzitter vraagt aan de vergadering of er vragen zijn over wat is voorgesteld en krijgt toestemming
voor het toetreden van de afdeling badminton onder voorbehoud van het jaar proefdraaien.
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12. Bestuursbeleid
Om een zo goed mogelijk beleid te kunnen formuleren heeft het HB een aantal speerpunten voor 2005
gedefinieerd. Deze strategie moet ertoe leiden dat er procedures worden vastgelegd hoe wij als
vereniging in de toekomst met elkaar om denken te gaan. Om hier direct invulling aan te geven heeft het
HB een tweetal zaken uitgezet:
1. De RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie), die vanuit regeringswegen aan alle verenigingen in
Nederland is opgelegd. Het HB heeft een plan van aanpak opgesteld hoe aan deze opdracht
invulling gegeven gaat worden.
2. De S.W.O.T. analyse, wat in het Nederlands staat voor een analyse om de Sterkte, Zwakte,
Kansen en Bedreigingen van onze vereniging in kaart te brengen.
Tevens zal het HB zijn aandacht blijven vestigen op het samenwerkingsverband met de PV/MB en het
vrijwilligersbeleid.
Dhr. Rossen geeft vervolgens een toelichting op het door hem opgestelde plan van aanpak aangaande
de RI&E. Dhr. Rossen geeft verder aan dat het HB op een aantal aspecten het beleid gaat formuleren en
zal deze voorleggen aan de afdelingen. Als voorbeeld wordt aangedragen dat er aanvullende
verzekeringen door de WSOV afgesloten zullen moeten worden om ons als vereniging “in te dekken”.
Wij zullen voor deze RI&E hulp krijgen van dhr. de Jonge (KAM functionaris bij het Marinebedrijf) en dhr.
Elling (afdelingsmanager bij het Marinebedrijf).
De secretaris geeft uitleg over de acties die uitgezet zijn om met vertegenwoordigers van de afdelingen
de aspecten van de S.W.O.T. analyse uit te gaan werken. Het ligt in de bedoeling om in een drietal
sessies onder leiding van dhr. de Haas alle zaken te inventariseren waarna dit uiteindelijk moet leiden tot
een (concept) verenigingsplan voor de WSOV. De verwachting wordt uitgesproken dat genoemde 3
sessies nog voor de zomervakantie zullen plaatsvinden.
Tenslotte ligt de voorzitter het belang van de samenwerking met de PVMB en het vrijwilligersbeleid toe.
Dit zal er in de toekomst toe kunnen leiden dat er een aanpassing van de statuten benodigd is om een
en ander te kunnen realiseren.

13. Benoeming Kascontrolecommissie
Inleidend stelt de voorzitter dat de kascontrolecommissie ieder jaar voor 2/3 deel aftreedt en dat de
(voormalige) leden zich gedurende vijf jaren niet (her)kiesbaar kunnen stellen. De commissie bestond dit
jaar uit de heren M. Brouwer (aftredend), C. Boldingh en D. Meijer (aftredend).
Na accorderen van de vergadering is de nieuwe commissie samengesteld uit de leden
D. Nederveen, C. Boldingh, en L. Bosman en als reservelid dhr. B. Kemper.

Handelsreg. Alkmaar 40.63.48.67

Secretariaat


0223 65 74 40



WSOV@MINDEF.NL



Willemsoord Sport- en OntspanningsVereniging
T.a.v. Secretariaat
Postbus 21
1780 AA Den Helder

14. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Dhr. Ridder geeft aan dat de voorzitter op de nieuwjaarsreceptie gesproken heeft over de Tsunami in
Azië en vraagt zich af wat de WSOV hieraan gedaan heeft. De voorzitter geeft aan dat er tijdens de
nieuwjaarsreceptie donnaties zijn gedaan en dat er tevens een soortgelijke actie bij Topspin heeft
plaatsgevonden. Het uiteindelijke bedrag van deze inzamelingen is op dit ogenblik nog niet bekend
maar de voorzitter zegt toe dat dit in de Sirene vermeld zal worden.
Dhr. V.d. Sloot vraagt hoe het staat met het promotiemateriaal dat aangemaakt zou worden.De
voorzitter antwoordt hierop dat PR (dhr. V.d. Akker) hiermee bezig is en laat tijdens de vergadering
een concept promotiefolder zien.
Dhr. Brouwer vraagt zich af hoe het capaciteitsprobleem, dat is ontstaan na het overlijden van mevr.
Blom, op het secretariaat opgevuld gaat worden . Hierop wordt door de voorzitter geantwoord dat dit op
het ogenblik nog niet bekend is.
Dhr. Palmers geeft aan dat er na het trimmen vaak wordt getennist in de zaal. Dit wordt door hem als
oneigenlijk gebruik gezien en hij heeft zich hier tegen verzet omdat hierdoor de zaal langer open
gehouden dient te worden.
De voorzitter antwoordt, wanneer er uren over zijn kan er getennist worden, maar dit dient wel
gecoördineerd te verlopen. Hoe deze coördinatie georganiseerd dient te worden moeten wij nog nader
vastleggen.
15 Sluiting
Om 21.50 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.
1e secretaris/vice voorzitter

C.A. Jacobs

Handelsreg. Alkmaar 40.63.48.67

Secretariaat


0223 65 74 40



WSOV@MINDEF.NL



Willemsoord Sport- en OntspanningsVereniging
T.a.v. Secretariaat
Postbus 21
1780 AA Den Helder

