WILLEMSOORD SPORT EN ONTSPANNINGS VERENIGING
Personeelsvereniging Burgerambtenaren - Ministerie van Defensie

Jaarverslag hoofdbestuur WSOV
Over het verenigingsjaar 2007
In 2007 bestond het WSOV Hoofdbestuur uit 9 leden te weten;
Dhr. M.C. Petter
Dhr. G.N.J.M. Lengers
Dhr. H. Hummel
Dhr. A.S. Hendrikse
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

In het verenigingsjaar 2007 hebben er geen tussentijdse wijzigingen in het Hoofdbestuur
plaatsgevonden. Wel is de heer Bakker door een ernstige ziekte getroffen en heeft hij het
afgelopen jaar een persoonlijke strijd tegen zijn ziekte moeten voeren. Uiteraard wensen wij
de collega Bakker veel sterkte toe om de zwaar strijd aan te blijven gaan.

Het ledenbestand is volgens opgave per 31 december 2007 onderverdeeld in:
2007
2006
829 Gewone leden
581 Buitengewone leden
522 Senior leden
48 overige
13 ereleden
11 leden van verdienste
1 ere voorzitter
---------2005 totaal aantal leden

834
557
496
48
11
11
1
---------1958 totaal aantal leden

Aan het begin van het verenigingsjaar telde de WSOV 1958 leden wat aan het einde was
opgelopen naar 2005 leden.
Het totale beeld ten opzichte van het jaar 2006 laat een toename zien van 33 leden.
Geconstateerde toename is een heugelijk feit en laat in ieder geval zien dat de WSOV een
stabiel aantal leden kent.
In het afgelopen verenigingsjaar hebben de navolgende vergaderingen / overleggen
plaatsgevonden;
* 10 maal is het hoofdbestuur bijeengekomen voor het reguliere HB overleg
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* 22 februari heeft de Algemene Ledenvergadering in de Dukdalf plaatsgevonden,
waarna er een extra Algemene Ledenvergadering op 26 april is uitgeschreven. Deze
extra ALV was nodig om het overeengekomen beslisdocument, om te komen tot één
nieuwe personeelverenging ontstaan uit de WSOV en de PVMB, ten uitvoer te mogen
brengen. Tijdens deze extra ALV is formeel aan de leden toestemming gevraagd en
verkregen om het lopende fusieproces voort te zetten.
* 25 oktober heeft de begrotingsvergadering voor 2008 in de Dukdalf plaatsgevonden.
* 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 5 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.
In het verenigingsjaar 2007 kunnen we verder terugkijken op een aantal opmerkelijke
hoogtepunten.
Tijdens het verenigingsjaar 2007 hebben een 12-tal bijeenkomsten met het bestuur van de
PVMB plaatsgevonden onder leiding van Gert de Haas. Zoals al aangegeven is er door beide
personeelsverenigingen ingestemd om het geformuleerde beslisdocument ten uitvoer te
brengen. Op wederzijds verzoek is er vanuit de Defensie organisatie ondersteuning door een
jusrist aan het fusieproces verleend. Tevens is er externe ondersteuning door Sportservice
Nood-Holland ingeroepen om het lopende proces te ondersteunen. Zoals eenieder uit
bovenstaande kan opmaken is het fusieproces geen sinecure en wordt het geheel uiterst
zorgvuldig aangepakt. Wel wordt de verwachting uitgesproken, dat in de loop van 2008 de
gesprekken zo ver gevorderd zullen zijn, dat de fundamenten voor één nieuwe
personeelsvereniging gelegd kunnen worden.
In 2007 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 enorm grote opkomst. De muzikale bijdrage van het dansorkest van de Marinierskapel
was een bijzondere happening waar veel van onze leden met plezier op kunnen terugkijken.
Andere activiteiten en gebeurtenissen in 2007 waren:
• De toneelafdeling heeft evenals voorgaande jaren een geslaagde voorstelling in de
schouwburg verzorgd waar de opkomst wederom als vanouds was.
• De afdeling biljarten heeft in 2007 wederom Open Helders Kampioenschap libre en
driebanden in de Dukdalf georganiseerd.
• 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 2007 een zeer geslaagd open tennistoernooi
voor haar senioren en de jeugd georganiseerd.
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De autohobbyclub beschikt sinds eind 2007 over een nieuwe 2-koloms brug met een
hefvermogen van 3500 kg. Tevens heeft zij apparatuur geplaatst waarmee het
mogelijk is autobanden te wisselen en te balanceren. Door deze investeringen zijn zij
nog beter dan in het verleden in staat om haar leden van dienst te zijn.
Bij de afdeling Trimmen blijven de vertrouwde deelnemers wekelijks aan hun conditie
werken en vormen zij een hechte club sporters.
De afdeling Handboogschieten blijft eveneens als voorgaande jaren prima sportief
presteren en ook zij hebben een vaste vertrouwde club deelnemers die meerdere dagen
in de week beuk-2 van de Dukdalf bevolken.
In april is er door de afdeling Volleybal voor de 17e maal het traditionele Orelio
toernooi georganiseerd wat een zeer geslaagde avond is geweest. Het team van het
Hoofdbestuur heeft ook dit jaar wederom haar sportieve plicht vervuld door deel te
nemen aan deze traditionele happening.
De watersportafdeling Breewijd heeft voor de 7e 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 afdeling Dansen kan wederom terugkijken op een actief jaar. Het Lentebal was
buitengewoon goed bezocht en kan rekenen op veel waardering van de leden van de
WSOV.
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 2007 heeft de afdeling reizen van zich doen spreken, zo is er een bijzonder
mooie reis gereorganiseerd naar Londen, en is dit jaar een prachtige reis naar Polen
georganiseerd. Traditiegetrouw is in november een buslading vol muziekliefhebbers
naar de Night of the promss in sportpaleis Ahoy geweest. Daarnaast heeft er in 2007
een zeer geslaagde dag sportvissen op de Noordzee plaatsgevonden waarbij de hoop
wordt uitgesproken dat deze dag in de toekomst een vervolg mag krijgen.
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 onze vrijwilligers gesteld.
Na de ernstige schade die aan onze WSOV sloep was ontstaan in 2005 zijn de
herstelwerkzaamheden in 2007 in de afrondende fase gekomen. Helaas is het niet gelukt om
de sloep voor het vaarseizoen van 2007 gereed te krijgen maar wordt hoopvol naar het nieuwe
jaar gekeken zodat er weer met veel plezier door onze leden gezeild kan gaan worden.
Verder zijn in 2007 velen inspanningen verricht om ons mooie verenigingsgebouw in een
goede staat van onderhoud te houden. Zo is de dansvloer in zijn geheel onderhanden genomen
en zijn er ook velen uren onderhoud in de bar van beuk 1 gestoken, zodat alles er weer voor
jaren tegen kan. Daarnaast liggen er al uitgewerkte plannen klaar om ook op de eerste
verdieping van de Dukdalf de daar aanwezige ruimtes binnenkort te gaan verfraaien.
Vooruitlopend hierop hebben vrijwilligers van de WSOV een aanvang genomen om een
gezamenlijke werkplaats in te richten zodat de benodigde ruimte op de eerste verdieping
vrijgemaakt kan worden.
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Ook de WSOV heeft de eerste stappen gezet om zich op het “WorldWideWeb” te gaan
begeven. In 2007 is proefgedraaid met de eigen WSOV-site en begin 2008 zal deze eigen
web-site voor alle leden van de WSOV worden opengesteld.
Ook hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden tussen het hoofdbestuur van de WSOV en
het organisatiecomité van The Tall Ships’races 2008. Dit grootse evenement zal volgend jaar
augustus in Den Helder plaatsvinden. De WSOV is gevraagd of zij een bijdrage wil leveren
om dit mooie evenement tot een onvergetelijke happening voor de inwoners van Den Helder
en omgeving te maken.
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 2007
Namens het Hoofdbestuur WSOV,

Corné Jacobs
1e Secretaris/vice-voorzitter
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