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Marinebedrijf Sport- en
Ontspanningsvereniging
Handelsregister:
Alkmaar 40.63.48.67
MBSOV

Agenda
Algemene leden vergadering 2017
Donderdag 23 maart 2017 om 20:00 uur
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststellen agenda
4. Notulen Algemene Ledenvergadering maart/april 2016
5. Notulen begrotingsvergadering 27 oktober 2016
6. Jaarverslag secretaris 2017
7. Financieel Jaarverslag 2017
8. Verslag Kascontrolecommissie/decharge bestuur
9. Benoemen Kascontrolecommissie
10. Goedkeuren begroting 2017
11. Vaststellen contributie en minimum donatie 2017
12. Hoofdbestuursverkiezing

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

Aftredend: Voorzitter Niek den Daas

13. Voorstel leden van verdienste en ereleden
14. Rondvraag
15. Sluiting.

1

Datum
24 Maart 2017
Onze referentie

1. Opening
De waarnemend voorzitter (wvz) opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder
van harte welkom.
De wvz 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.
De voorzitter stelt vast dat er 25 kiesgerechtigde en 2 buitengewone leden aanwezig zijn.
Voorzitter verzoekt een ieder te gaan staan en 1 minuut stilte in acht te nemen voor
iedereen die ons afgelopen jaar zijn ontvallen.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
De voorzitter geeft nog even aan dat zorgen zijn geuit met de wijze van parkeren op het
parkeerterrein voor de Dukdalf, en vraagt hier dan ook wat extra aandacht voor om b.v.
in de vakken te parkeren. Daarbij spreekt hij de wens uit elkaar hierop aan te spreken.
De voorzitter deelt mee dat er 8 afzeggingen zijn te weten:
G. Slothouber
A. Krijgsman
H. Cruijff
G. v Lieshout
J.C. Boertjes
P.N. den Daas
P. Moltmaker
G. Sluimer

-

Hoofdbestuur
Hoofdbestuur
Hisdoc
Toneel
Oudgediende
Hoofdbestuur
Volleybal
Trimmen

Verder zijn er geen ingekomen stukken.
3. Vaststellen agenda
De wvz stelt dat er geen aanvullende punten voor de agenda zijn. Er wordt door de R.
Smits enkele punten naar voren gebracht die niet op de agenda staan. Deze waren niet
tijdig ingeleverd bij het secretariaat en daarom niet op de agenda gekomen. Er wordt wel
gelegenheid gegeven om deze punten verderop in de vergadering naar voren te brengen.
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 maart 2016.
Inhoudelijk op enkele punten aangepast, verder GB.
5. Notulen Begrotingsvergadering 27 oktober 2016.
De wvz neemt pagina voor pagina het gestelde in de notulen van de
begrotingsvergadering van 27 oktober 2016 door.
Inhoudelijk wordt er een vraag gesteld door C. Bolding over de €68.500 die begroot
wordt, dit wordt door de penningmeester beantwoord met dat dit het streven is i.v.m. de
BTW grens.
6. Jaarverslag secretaris 2017
De wvz leest het secretarieel jaarverslag over het verenigingsjaar 2017 voor.
7. Financieel jaarverslag 2017
De wvz vraagt alle aanwezigen discreet om te gaan met de financiële verslagen en deze
niet te laten zwerven.
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De realisatie van alle afdelingen is gebundeld. Er zal geen discussie gevoerd worden over
de financiële realisatie van de diverse afdelingen, alleen over de MBSOV.
Voor vragen over de realisatie van de afdelingen wordt verwezen naar de
penningmeester.
Verder zal de omzet nauwlettend in de gaten gehouden worden gedurende het jaar om
wel binnen de grenzen te blijven van het gestelde max. aan omzet van € 68.500 i.v.m.
de mogelijke btw heffing.
R. Smits stelt een vraag over de post uitgave vrijwilligersbijdrage.
Hierop ontstond een discussie tussen de R. Smits en penningmeester waarbij door de
penningmeester de aantijgingen van R. Smits m.b.t. malverseren zijn ontkracht. Dit is
bevestigd door de kassacontrolecommissie.
J. vd Sloot stelde nog even een vraag omtrent de procentuele verdeling voor de bijdrage
van de vereniging bij activiteiten. Penningmeester en C. Jacobs stellen dat dit een
verdeling is conform afspraken uit het verleden.
8. Verslag Kascontrolecommissie
De wvz 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 woordvoerder KCC verzoekt de ALV
decharge te verlenen aan het bestuur t.a.v. het gevoerde financieel beleid over het
verenigingsjaar 2016. de ALV gaat akkoord.
9. Benoemen Kascontrole commissie.
Penningmeester neemt dit op zich en zal persoonlijk contact opnemen met de
kascontrole commissie, en bepalen welk lid er af zal vallen. Hij benaderd daarna een
afdeling voor het leveren van een nieuw lid.
10.Goedkeuring begroting 2017
Wvz geeft aan dat de begroting 2017 opgesteld is en loopt deze door en vraagt aan de
leden om eventueel commentaar.
11.Vaststellen contributie 2017
Het bestuur ziet geen aanleiding om de contributie voor 2017 aan te passen.
De zaal gaat ook hiermee dan ook akkoord.
12.Hoofdbestuurs verkiezing.
De wvz geeft aan dat de huidige voorzitter P.N. den Daas aftreed en niet herkiesbaar is.
Aangezien er geen kandidaten naar voren zijn gekomen vraagt hij aan de leden om dan
voorlopig deze taak op zich te nemen voor maximaal 1 jaar.
Tevens vraagt J. vd Sloot of de Directie van DMI hiervan op de hoogte is, waarop de wvz
aangeeft dit kenbaar te maken bij de directie, tevens geeft C. Jacobs aan dat we
misschien moeten nadenken om eventueel de statuten te wijzigen i.v.m. het uitsluiten
van een militair als voorzitter.
13.Voorstel leden van verdienste en ereleden
Wvz stelt het volgende voor :
Lina Adriaansen als Erelid ;
Piet Adriaansen Lid van Verdienste;
Niek den Daas als Erelid.
Over bovenstaande wordt uitleg gegeven waarom hiervoor gekozen is en het voorstel
wordt unaniem aangenomen door de aanwezigen.
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Penningmeester geeft tevens aan dat de fam. Adriaanse dit jaar nog een receptie
aangeboden wordt voor de lange tijd dat zij de Dukdalf hebben gerund.
14.Rondvraag.
P. Wezelman geeft aan dat de kegelbaan in het kegelhuis nog steeds een plaats kan zijn
voor activiteiten en wvz geeft dan ook aan dit in de nieuwsbrief op te nemen.
P. Wezelman vraagt aandacht hoe om te gaan met de sociale hygiëne voor met name de
bar activiteiten.
N. Ridder heeft als vraag , hebben we nu twee kegelclubs, hierop antwoord P. Wezelman
dat dit niet zo is en legt tevens uit hoe dit gegaan is.
15. Sluiting
Wvz bedankt een ieder en nodigt hij een ieder uit om een drankje en een hapje te
nemen aan de bar.
Toevoeging wvz: R. Smits is tijdens deze ALV gedurende de pauze weggelopen en heeft
dan ook niet zijn punten naar voren kunnen brengen. Hierdoor zijn ze ook niet terug te
vinden in dit verslag.
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