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Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging 

 

 

 

                                                                                                                              

 

Agenda  

Algemene leden vergadering 2019 

Donderdag 28 maart 2019 om 20.00 uur 

 

1. Opening. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

3. Vaststellen agenda. 

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 2018 

5. Notulen 2e Algemene ledenvergadering 2018 (Grond Arnhem) 

6. Notulen begrotingsvergadering 2018 

7. Jaarverslag secretaris 2018 

8. Financieel Jaarverslag 2018 

9. Verslag Kascontrolecommissie. 

10. Benoemen Kascontrolecommissie. 

11. Goedkeuren begroting 2019 

12. Vaststellen contributie 2019 

13. Hoofdbestuursverkiezing. 

  

 Aftredend volgens schema en herkiesbaar zijn: 

 Marianne Obradovic, Rob van de Akker, Corné Jacobs 

  

 Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar is: 

 Angela Krijgsman. 

 Als vervanger stelt het bestuur Niek den Daas voor. 

 

14. AVG en de MBSOV 

15. Oprichting afdeling Squash 

16. Rondvraag. 

17. Sluiting. 

 

 

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich conform het gestelde in de statuten 8.3 

één week voor de ALV schriftelijk aanmelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marinebedrijf Sport- en 

Ontspanningsvereniging 

Handelsregister: 

Alkmaar 40.63.48.67 

 

MBSOV 

 

Bezoekadres: 

Verenigingsgebouw “Dukdalf” 

Hoofdgracht 4 

1781 AA DEN HELDER 

 

Postadres: 

Postbus 21 

1780 AA DEN HELDER 

T. 0223-657440 

Email:  

MBSOV@mindef.nl 

 

www.mbsov.nl 

Contactpersoon 

Voorzitter 

J. Russchenberg 

T. 0223-651479 

Mob. 06-33925466 

Email: voorzitter@mbsov.nl 

 

 

1e Secretaris MBSOV 

R. Piersma 

T. 0223-651787 

Mob. 06-20332719 

Email: secretaris@mbsov.nl 

 

 

Datum 

Febr. 2019 

Onze referentie 
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1 Opening  

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

De 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. 

  

2 Mededelingen en ingekomen stukken  

Er zijn geen ingekomen stukken.  

 

3 Vaststellen agenda  

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

zijn. Er worden geen extra agendapunten aangedragen.  

 

4 Notulen Algemene Ledenvergadering 5 april 2018  

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

 

5 Notulen 2e Algemene Ledenvergadering 26 juni 2018 

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

 

6 Notulen Begrotingsvergadering 30 oktober 2018  

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

 

7 Jaarverslag secretaris 2018  

De 1e secretaris leest het secretarieel jaarverslag over het verenigingsjaar 2018 voor.  

 

8 Financieel jaarverslag 2018  

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 heeft een aantal opmerkingen: 

post 4201 vrijwilligers vergoeding is hoger uitgevallen vanwege hogere personele kosten; 

post 4190 activiteiten is hoger uitgevallen doordat er al kosten van 2019 betaald zijn; 

post 5060 barinkomsten is flink lager uitgevallen. 

 

 

9 Verslag Kascontrolecommissie  

De  voorzitter verzoekt de penningmeester het verslag van de controle voor te lezen aan 

de aanwezige leden. De penningmeester  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 2018. De aanwezige leden verlenen deze decharge. De 

voorzitter bedankt Henk. 
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10 Benoemen Kascontrole commissie.  

A. Hoek verlaat de Kascontrole commissie, verder blijft de hr. van Dooren aan en er zal 

een kandidaat van de afdeling tafeltennis toegevoegd worden. De naam wordt 

aangeleverd door de afdeling.  

 

11 Goedkeuring begroting 2019  

De penningmeester geeft aan dat de begroting enigszins gewijzigd is. De begroting is 

t.o.v. oktober 2018 sluitend gemaakt. De ALV accepteert de gewijzigde reeds 

geaccepteerde begroting. 

 
12 Vaststellen contributie 2019  

De contributie blijft voor 2019 ongewijzigd.  

 

13 Bestuursverkiezing  

Er zijn geen aanmeldingen geweest voor bestuursfuncties. 

 

Na toestemming van de ALV ziet het bestuur en aftreedschema er als onderstaand uit. 

 

 

 

Functie  

 

 

 

Naam  

 

 

 

Benoemtijd (jaar)  

Voorzitter  Johan Russchenberg  1  

Penningmeester/v.vz  Henk de Vries  2  

Secretaris  Rob Piersma  2  

    

Lid  Corné Jacobs  3  

Lid  Gino Slothouber  2  

Lid  Rob van de Akker  3 

Lid  Marianne Obradovic  3 

Lid                                    Niek den Daas                   1 

 

 

14 AVG en de MBSOV 

De voorzitter geeft uitleg van de AVG regels en toont het exemplaar waarin is opgenomen 

welke richtlijnen we bij de MBSOV moeten volgen. 

John v Dijk vraagt of de afdeling ook onder de regels van de MBSOV kan vallen i.v.m. de 

verantwoordelijkheid. De voorzitter geeft aan dat elke afdeling deze verantwoordelijkheid 

heeft binnen de eigen afdeling. 

Kees Boldingh vraagt hoe deze regeling wordt gecontroleerd op naleving. De 

penningmeester geeft aan daar een document voor op te stellen. 

 

15 Oprichting van een nieuwe onderafdeling Squash  

De voorzitter brengt de leden onder de aandacht dat na het opheffen van afdelingen er nu 

een nieuwe afdeling op het punt staat opgericht te worden. Hij vraagt om de initiatiefnemer 

Eddy v.d. Wiel aan de zaal uitleg te geven waarom en hoe hij de nieuwe afdeling vorm wil 

geven. 

Eddy vertelt in zijn betoog dat hij afhankelijk is van het aantal aanmeldingen, dat hij een 

toernooi circuit gaat opstarten, dat hij lessen gaat geven, dat materiaal geregeld is, dat de 

MBSOV geen kosten heeft en dus geen risico loopt. Hij vertelt nog veel meer details. 

Sikko Hoekstra, vraagt of al de hoogte van de contributie is bepaald. Antwoord: dat kan nog 

niet omdat er te weinig kosten zijn om deze nu al vast te stellen. 

Hierna geeft de voorzitter aan, een afdeling te zien met grote potentie en vraagt aan de ALV 

of de leden goedkeuring geven voor de oprichting van deze nieuwe afdeling. Met luid 

applaus stemt de ALV in. 
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16 Rond vraag 

Als eerste neemt Rob vd Akker het woord om de voordracht op te lezen om Dim Nederveen 

voor te dragen als erelid. De aanwezigen accorderen deze voordracht met een applaus. 

Doordat Dim afwezig is zullen Rob vd Akker en Henk de Vries hem de volgende dag 

persoonlijk bezoeken en hem de bescheiden uitreiken. 

 

Nico Ridder vraagt hoe de stand van zaken is van het Beach volleybal veld , waarop de 

voorzitter Kelly Biersteker het woord geeft voor uitleg. Het gaat goed, zand ligt er, wordt 

afgedekt met een zeil en de uitnodigingen voor de opening worden binnenkort verzonden.  

Verder geeft Nico aan dat de afd. biljart zeer content is met het voornemen om de vloer van 

biljart te reinigen. 

 

Sikko Hoekstra bedankt het HB voor hun inzet en hoopt dat ook dit jaar weer een goed 

vereniging jaar zal worden . 

 

De voorzitter geeft aan dat het dit jaar alweer de 50e keer is dat er paaseieren worden 

gezocht en dit zal ook dan met iets meer aandacht worden gedaan. 

 

Corné Jacobs vraagt aandacht voor het 75 jarig bestaan in 2021 en geeft aan op ideeën en 

hulp van de onderafdelingen te willen rekenen. Hij roept alle afdelingen op om een bijdrage 

te leveren. 

 

17  Sluiting 

De voorzitter sluit bij deze de vergadering en nodigt een ieder uit om even na te praten aan 

de bar. 


