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Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging 

 

 

 

                                                                                                                              

 

Agenda  

Algemene leden vergadering 2018 

Donderdag 5 april 2018 om 20.00 uur 

 

1. Opening. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

3. Vaststellen agenda. 

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017 

5. Notulen begrotingsvergadering 2017 

6. Jaarverslag secretaris 2017 

7. Financieel Jaarverslag 2017 

8. Verslag Kascontrolecommissie. 

9. Benoemen Kascontrolecommissie. 

10. Goedkeuren begroting 2018 

11. Vaststellen contributie 2018 

12. Voorstel contributie buitengewoon-,post-actief en gewone leden MBSOV 

  voor gezinsleden 2019 

13. Aanvraag substantiële lening afd. volleybal t.b.v. uitbreiding huidige 

  activiteiten a.g.v. opzetten MBSOV Beachvolleybal 

14. Actualiseren/aanpassen H.H.R. ledenbeleid en adressering 

15. Bestuursverkiezing. 

 

Vacature: Voorzitter MBSOV, voorstel tot definitief maken wnd. Voorzitter  

o.b.v. statuten artikel 19 en in afwijking van H.H.R> artikel 4.1 

 

Aftredend en herkiesbare HB leden: 

- Henk de Vries  

- Rob Piersma  

- Angela Krijgsman 

- Gino Slothouber 

16. Rondvraag. 

17. Sluiting. 

 

  

Marinebedrijf Sport- en 

Ontspanningsvereniging 

Handelsregister: 

Alkmaar 40.63.48.67 

 

MBSOV 

 

Bezoekadres: 

Verenigingsgebouw “Dukdalf” 

Hoofdgracht 1 

1781 AA DEN HELDER 

 

Postadres: 

Postbus 21 

1780 AA DEN HELDER 

T. 0223-657440 

Email:  

MBSOV@mindef.nl 

 

www.mbsov.nl 

Contactpersoon 

1e Secretaris MBSOV 

J. Russchenberg 

T. 0223-652781 

Mob. 06-33925466 

Email: secretaris@mbsov.nl 

 

 

2e Secretaris MBSOV 

R. Piersma 

T. 0223-651787 

Mob. 06-13980350 

Email: secretaris@mbsov.nl 

 

 

Datum 

24 Maart 2016 

Onze referentie 
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1 Opening 

 

De wnd. voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder van harte 

welkom, de wnd. voorzitter en het bestuur is aangenaam verrast over het grote aantal 

leden aanwezig.  

De wnd. voorzitter maakt melding van een aantal huishoudelijke regels die van kracht 

zijn tijdens de ALV en verzoekt de leden gezamenlijk gebruik te maken van de 

beschikbaar gestelde documenten. Wnd. voorzitter geeft aan dat voordat de begroting 

2018 behandeld wordt er eerst een presentatie wordt getoond door de afd. Volleybal. De 

afdeling wil graag een beachvolleybal onderdeel opzetten en heeft hiervoor een lening 

nodig van de MBSOV, na de presentatie zal er een stemming komen om een besluit 

hierover te nemen. 

 

2 Mededelingen en ingekomen stukken  

 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

3 Vaststellen agenda  

     

De wnd. voorzitter vraagt aan de aanwezigen of er nog aanvullende punten voor de 

agenda zijn. Er worden geen extra agendapunten aangedragen.  

4 Notulen Algemene Ledenvergadering 23 maart 2017.  

Er waren geen op- of aanmerkingen, het verslag wordt vastgesteld. 

5 Notulen Begrotingsvergadering 26 oktober 2017.  

De wnd. voorzitter neemt pagina voor pagina het gestelde in de notulen van de 

begrotingsvergadering van 26 oktober door. Er zijn geen op- of aanmerkingen, het 

verslag wordt vastgesteld. 

6 Jaarverslag secretaris 2017  

De 1e secretaris leest het secretarieel jaarverslag over het verenigingsjaar 2017 voor. 

7 Financieel jaarverslag 2017 

De voorzitter vraagt alle aanwezigen discreet om te gaan met de financiële verslagen en 

deze niet te laten zwerven. Hij verzoekt de penningmeester om het financieel jaarverslag 

te behandelen. Penningmeester geeft aan dat er niet gediscussieerd gaat worden over de 

financiële realisatie van de div. afdelingen, alleen over de MBSOV. 

Voor vragen over de realisatie van de afdelingen kan de penningmeester benaderd 

worden na de ALV. Er zijn geen bijzonderheden en geen op- of aanmerkingen, het 

verslag wordt vastgesteld. 

8 Verslag Kascontrolecommissie  

De wnd. voorzitter verzoekt een van de leden van de kascontrolecommissie (KCC) het 

verslag van de controle voor te lezen aan de aanwezige leden. 

De Hr. Holtz neemt het woord en geeft uitleg aan de ALV van de bevindingen van de KCC 

waarbij steekproefsgewijs de balans en grootboek gecontroleerd zijn en geen 

onregelmatigheden werden geconstateerd. De voorzitter KCC verzoekt de ALV decharge 

te verlenen aan het bestuur t.a.v. het gevoerde financieel beleid over het verenigingsjaar 

2017. Het verslag wordt vastgesteld. De wnd. voorzitter dankt de kascontrolecommissie. 
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9 Benoemen Kascontrole commissie. 

 

Rob Holtz verlaat de Kascontrole commissie, Andries Hoek van HisDocMB komt erbij. 

      

10 Aanvraag lening MBSOV volleybal, tbv MBSOV beachvolleybal. 

 

Technisch commissaris MBSOV volleybal, Martijn Cuessel en Voorzitter MBSOV volleybal 

Stefan Klomp geven een presentatie over de nieuw te vormen afdeling Beachvolleybal. 

De presentatie ziet er prima uit en de heren geven een goede, duidelijke uitleg over de 

mogelijkheden, kosten en toekomstvisie. De leden hadden enkele vragen: 

 

Hoeveel leden denkt men te kunnen werven, is hier onderzoek naar gedaan: 

Er is een enquête gemaakt en uitgedeeld binnen Volleybal, helaas door gebrek aan tijd is 

er een heel beperkte groep benaderd, de heren verwachten een kleine 100 leden te 

kunnen werven, uit de enquête (23 personen) bleek dat er zeker animo is. 

 

Zijn er al verkennende gesprekken geweest? 

Er zijn verkennende gesprekken met de gemeente geweest, er is nog geen vergunning 

aangevraagd (er is een omgevingsvergunning nodig) en de gemeente voorziet geen 

problemen. 

 

Hoe vaak moet het zand vervangen worden, waarom is dit zo duur? 

Het zand is zo duur omdat dit speciaal zand is, moet geprepareerd worden speciaal voor 

Beach sporten. Het zand zal worden afgedekt tegen wegwaaien en vuil. De tijd zal 

moeten uitwijzen hoe vaak het zand vervangen dient te worden, het zou ongeveer 10 

jaar mee moeten gaan. 

 

Is de buur vereniging Jeu de Boules geïnformeerd? 

Dit moet nog gebeuren en gaan de mannen snel doen, niet aan gedacht. 

 

Tot slot wilde Topspinvoorzitter nog even het woord en complimenteerde de mannen met 

hun presentatie en hij vindt het een geweldig idee. Voorzitter Topspin heeft diverse 

sponsors gesproken en deze waren zeer enthousiast, voorzitter verwacht dat deze 

sponsors ook de beachvolleybalclub willen sponsoren. 

 

Aansluitend op de presentatie en vragen van de leden geeft de wnd. voorzitter uitleg 

over het stemproces. De opkomst is hoog en het bestuur vermoedt dat er buitengewone 

leden aanwezig zijn en deze hebben helaas geen stemrecht. Penningmeester gaat dit per 

direct uitzoeken, vergadering wordt gepauzeerd tot de penningmeester gereed is. 

 

Na de pauze heeft de penningmeester de kiesgerechtigde aanwezigen uitgezocht, wnd. 

voorzitter noemt de namen op van degene die niet mogen stemmen. De wnd. voorzitter 

vraagt de aanwezige, stemgerechtigde leden of de MBSOV de afdeling volleybal een 

lening gaat verstrekken voor het oprichten van een beachvolleybal vereniging. Met 

algehele stemmen wordt besloten om de afdeling te helpen met een lening van 30.000 

euro. 

 

11 Goedkeuring begroting 2018 

Door de goedkeuring van de ALV voor de lening van 30.000 euro voor volleybal moet de 

begroting aangepast worden. Er stonden 2 foutjes in de begroting, post rente staat 1000 

euro, moet 300 euro zijn. Het begrotingsverschil moet bijgesteld worden naar 10.100 

euro, dit door de post jubilea, was 1200 euro wordt 600 euro. Door de goedkeuring van 

de leden voor de lening volleybal loopt het begrotingsverschil op naar 40100 euro, de 
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wijziging zullen worden aangepast. De heer den Daas vraagt de penningmeester of de 

MBSOV nog steeds voor ogen heeft dat er een afspraak is dat de liquide middelen niet 

onder de 150000 euro mag zijn. Penningmeester geeft aan dit zeker niet uit het oog te 

verliezen.  

De ALV stelt de begroting voor 2018 onder voorbehoud van de nog aan te brengen 

wijzigingen vast. 

 

12     Vaststellen contributie 2019 

 

De contributie blijft voor 2018 ongewijzigd.   

Voor 2019 vraagt wnd. voorzitter de ALV wel een contributieverhoging. De verhoging is 

nodig omdat de inkomsten minder worden. De komst van Paresto scheelt de MBSOV 

jaarlijks ongeveer 15000 euro. De bijdrage van CZSK loopt jaarlijks terug en gaat 

stoppen. Door de contributie van de partners met 50 % te verhogen zal dit de MBSOV 

jaarlijks ongeveer 4000 euro opleveren. ALV gaat akkoord (59 stemgerechtigde leden, 36 

leden stemmen voor). Contributie voor partners worden in 2019 met 50 % verhoogd. (1 

euro per maand voor gewone leden en 1,50 euro per maand voor buitengewone leden.) 

 

13     Actualiseren/aanpassen H.H.R. ledenbeleid en adressering 

 

De wijzigingen worden gepresenteerd op het grote scherm om de te wijzigen items te 

laten zien.  

De wijzigingen zijn: 

- Wijzigen adres naar Hoofdgracht 4. 

- Inhoudsopgave aangepast. 

- Bestaande tabel over de categorieën van het lidmaatschap wordt verduidelijkt met 

een toevoeging van HHR 3.10.  

De wijzigingen worden door het ALV goedgekeurd. 

 

14     Bestuursverkiezing 

 

Er zijn geen aanmeldingen geweest voor het voorzitterschap. Afgelopen jaar heeft de 1ste 

secretaris Johan Russchenberg het voorzitterschap erbij genomen. Dit is geen ideale 

situatie.  Om het karakter van de vereniging te behouden is in het verleden voor gekozen 

dat de voorzitter geen militair mag zijn. Dit is geen discussiepunt. Johan Russchenberg is 

de enige kandidaat voor de functie VZ maar is voor nog 2 jaar militair. Het bestuur 

vraagt om een uitzondering te maken en voor 2 jaar Johan te benoemen als voorzitter, 

ondanks zijn status. Na deze 2 jaar is hij burger en is de situatie weer als vanouds.  

Het ALV gaat akkoord met dit voorstel om tijdelijk Johan als voorzitter te laten fungeren. 

 

Het schema van het bestuur ziet er als volgt uit. 

 

Functie Naam Benoemtijd (jaar) 

Voorzitter Johan Russchenberg 2 

Penningmeester/vicevoorzitter Henk de Vries 3 

Secretaris Rob Piersma 3 

Lid Angela Krijgsman 2 

Lid  Corné Jacobs 1 

Lid Gino Slothouber 3 

Lid Rob van de Akker 1 

Lid Marianne Obradovic 1 
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Schema kan aangepast worden!! 

 

17.    Rondvraag. 

 

De heer N. Ridder vraagt of de 15 cent verhoging op de drank voldoende was? 

Penningmeester beaamt dit. 

 

Sponsors van afdelingen willen ook graag op de MBSOV site geplaatst worden, is dit 

mogelijk? 

Ja, dit is mogelijk. 

 

18. Sluiting 

 

Voorzitter bedankt alle aanwezigen en hij nodigt een ieder uit om een drankje en een 

hapje te nemen aan de bar. 


