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Agenda Begrotingsvergadering 2015  
   

Datum: 22-10-2015  
Locatie Dukdalf aanvang 20.00 uur  

   

   

Agenda  
   

 Opening  
 

 Mededelingen, ingekomen stukken  
 

 Vaststellen agenda  
 

 Renovatie 
 

 Behoud Dukdalf 2016/2020  
 

 Begroting hoofdbestuur 2016  
 

 Rondvraag  
 

 Sluiting  
   

   

   

   

   

Aanwezig:  
Dhr. P.N. den Daas  Voorzitter  HB  
Dhr. H.W. de Vries                  Penningmeester HB  
Dhr. C.A. Jacobs.                     3e secretaris  HB  
Dhr. R.E. v.d. Akker.                Lid                   HB  
Mevr. M. Obradovic-Pot         Lid                                  HB  
Mevr. A. Krijgsman                    Ad interim Lid               HB  
Dhr. M.B.M. Munter.               Lid                                  HB  
Dhr. R. Piersma                       2e secretaris                  HB  
Dhr. J. Russchenberg               Ad interim 1e secretaris HB  
Dhr. G. Slothouber                   Lid                         HB  
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Afwezig met afbericht:                    .  
Dhr. H. Kliffen       Lid  
Dhr. A. v. Beek                          Lid  
Dhr. J. Doppegieter                 Lid  
Dhr. G. v. Vliet                             Lid  
Dhr. C. Faeseler                       Lid  
Mevr. P. Moltmaker  Buitengewoon lid Volleybal 
  
Aanwezigen:  
Dhr. Martin Brouwer  Dansen  
Dhr. Edwin de Wit  Topspin  
Dhr. Peter Wezelman  Topspin  
Dhr. Leo Jellema  Lid  
Dhr. Douwe de Jong  Bridge  
Dhr. Ed Pieters    Lid  
Dhr. Theo v. Herwijnen  Fitness  
Dhr. H. Palmers   Trimmen  
Dhr. N. Ridder   Biljart  
Dhr. M.  Petter   Lid  
Dhr. R. Guyken    Lid  AHC  
Mevr. G. van Lieshout  Toneel  
Dhr. R. Holtz   Lid  
Dhr. X. Schreuders  Postactief Lid Handboogschieten 

Dhr. R. Schmid   Lid  
Dhr. D. de Ruiter  Lid  
Dhr. D. Nederveen  DIB  
Dhr. D. Boertjes  Postactief Lid  
Dhr. A. F. Pot   Lid DIB 

Dhr. J. H. Brouwer  Buitengewoon Lid  
Dhr. J. M. Valent  Lid  
Dhr. J. Basteleur  Badminton  
Dhr. J. vd. Sloot   Lid Biljart 

Mevr. L. Adriaansen  Lid  
Dhr. P. Adriaansen  Lid  
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1. Opening  
De voorzitter dhr. P.N. den Daas opent de vergadering om 20:00 uur en heet een ieder van 
harte welkom op de begrotingsvergadering. Hij spreekt zijn teleurstelling uit over de matige 
opkomst. De vergadering is ruimschoots aangekondigd. De aanwezigen vormen veelal de 
harde kern, dus we hebben genoeg expertise in huis om de begroting te accorderen, zodat 
het HB met de realisatie kan beginnen in januari 2016. De goedkeuring van de begroting op 
de ALV 2016 is dan slechts een hamerstuk.  
   
2. Mededelingen  
Vz. stelt de Ad Interim 1e Secretaris J. Russchenberg voor aan de leden, tevens stelt hij ook 
oud secretaris A. Krijgsman  Ad Interim HB Lid voor.  
De Vz geeft aan dat we een aantal uitdagende onderwerpen op de agenda hebben, zoals de 
voorwaarden waaronder de Dukdalf behouden kan worden. Hieraan zit tevens vast dat we 
een leden beleid zullen moeten gaan uitwerken. Ook meldt hij de voortgang in de 
besprekingen met Paresto. De MBSOV moet gaan samenwerken met Paresto. In november 
staat er een 3e gesprek gepland met Paresto.  
Geen ingekomen stukken. 
 

3. Vaststellen agenda  
Er is niemand die extra agendapunten voor de agenda heeft.  
Vz stelt voor eerst agenda punt 5 en dan 4 te behandelen, de vergadering gaat hiermee 
akkoord. (voor het verslag is de agendavolgorde aangehouden ) 

  
  4.Renovatie   

Met behulp van een presentatie op het grote scherm geeft de voorzitter uitleg van de aan te 
pakken zaken bij de verbouwing van de Dukdalf en daarbij ook het financiële plaatje weer 
gegeven. Dit om bij de vergadering weer scherp te krijgen waar men straks toestemming 
voor geeft. 
De Vz stel daarna de vraag: is Paresto een belemmering voor de verbouwing? 
 
De Vz stelt dat het geen belemmering is, vanwege een aantal redenen. 

 de MBSOV is en blijft hoofdgebruiker van de Dukdalf en ook beuk 1 
 de MBSOV zal nog jaren gebruik blijven maken van de Dukdalf 
 de bar is nu niet HACCP en moet aangepast worden (wet en regelgeving) 
 nog voldoende activiteiten vanuit de vereniging 
 De MBSOV heeft de benodigde middelen (financiën) voor de renovatie 

 

Na de presentatie werd eenieder in de gelegenheid gesteld om hier vragen over te stellen.  
  
Douwe de Jong: wordt ook de verwarming wordt meegenomen in de verbouwing. De Vz 
antwoord onderbouwd hierop met een nee.  
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Adrie Pot: is er rekening gehouden met bepaalde activiteiten die in de Dukdalf plaatsvinden 
en die om extra voorzieningen vragen (zoals stopcontacten en div. ophang ogen), ook hier 
antwoorde de Vz onderbouwd met een nee.  
 
Nico Ridder:  wordt de “zithoek” gelijkvloers? De Vz geeft aan dat dit zo is. 
 

tevens vraagt Nico of het meubilair van de afd. Biljart dan ook vervangen 
wordt, omdat dit ongeveer 20 jaar geleden zo is afgesproken. De Vz reageert 
hierop met de mededeling dat dit in principe niet wordt gedaan, maar als er 
inderdaad een afspraak uit het verleden is, hij hierop terug zal komen. 

  
vervolgens stelt hij de vraag omtrent een eventuele plafond verlaging wat in 
kan houden dat er minder energie gebruikt kan worden, Vz geeft 
onderbouwd aan dat de “zaal” zijn uitstraling verloren zal gaan als we 
daartoe besluiten,  
 
hierna vraagt Nico of de aankleding aan het plafond met de grote doeken ook 
is meegenomen in de verbouwing, Vz geeft aan dat dit niet is gebeurd, maar 
erover nagedacht kan worden om deze doeken mee te nemen bij de 
renovatie. Kosten voor vervanging zijn vrij hoog, geschat op €12.000,00. 

  
5. Behoud Dukdalf 2016/2020  
Vz geeft aan dat de MBSOV een gebruikersovereenkomst krijgt voor 5 jaar. Om verlenging 
onder dezelfde voorwaarden van deze overeenkomst te krijgen, zal het aantal “actieve” 
leden gemonitord moeten worden. De hoeveelheid buitengewone leden zoals we die nu 
kennen zullen bewaakt moeten worden. De actieve leden zullen meer dan 50% moeten 
bedragen. Actieve leden zijn medewerkers van CZSK. Deze norm bewaken mag niet 
resulteren in het opheffen of afstoten van afdelingen die veel “buitengewone” leden hebben. 

 
Marc Petter: tellen de postactieven leden ook mee in de leden teling die benodigd is voor 
CZSK, waarop de Vz dit met een nee beantwoord. Maar zal dit ter discussie stellen bij de IGK 
om ook de postactieven mee te laten tellen als “volwaardig“ CZSK-lid.   
 
Rob Holtz: stel dat CZSK de “stekker” er uithaalt wat dan, Vz. geeft aan dat wij op dit moment 
een overeenkomst hebben voor 5 jaar en er tevens van uitgaan dat deze overeenkomst 
hierna gewoon verlengd gaat worden. 
Corné reageert hierop dat ook rekening houdend met de z.g. 50% actieve CZSK leden 
bestand de toekomst er positief uit ziet.  
 
Theo v Herwijnen: wie vallen onder CZSK leden? Er zijn op het Marine terrein ook een 
heleboel medewerkers bv CDC die niet onder CZSK vallen maar toch voor de Organisatie 



 
 

Secretariaat                                                                                             Marinebedrijf Sport- en Ontspannings  Vereniging
 T.a.v. Secretariaat
 0223 657440  Postbus 21 
  1780 AA  Den Helder
 MBSOV@MINDEF.NL  Bezoek adres 
   Hoofdgracht 1 
Handelsreg: Alkmaar 40.63.48.67  1781 AA    Den Helder 
 
WWW.MBSOV.NL 

werken. Johan reageert hierop dit mee te nemen in het HB-overleg van 12 november waar 
het onderwerp leden hoog op de agenda staat.  
 
 

6. Begroting Hoofdbestuur 2015.  
De Vz geeft puntsgewijs een nadere toelichting op de begroting 2016 van het Hoofd Bestuur.  
Hij noemt de posten die aan de hand van de historie marginaal naar beneden of boven zijn 
bijgesteld.  
 
Marc Petter: blijft contactuurtje gratis? In principe niet, maar dit wordt per evenement 

bekeken. Men moet niet verbaasd zijn als er een keer betaald moet worden. 
 
 Vraagt waarom de kosten van de bussen apart staan bij de activiteiten. 

Hierdoor wordt er toch weer een hogere korting gegeven dan afgesproken. 
Dat is een terechte opmerking en zullen we veranderen. 

 
Participatiebijdrage zal afgebouwd worden van €20.000 naar €0 over een periode van 5 jaar. 
Dit staat echter nog ter discussie met CZSK. 
 
De aanwezige leden zijn tevreden met de diverse motivaties en keuren unaniem de 
voorgelegde begroting van het HB goed, waardoor de renovatie definitief is. 
 
Hierna gaat de voorzitter met de aanwezigen de begrotingen van de afdelingen door.  
Nico Ridder: waarom is het aantal kinderen zo weinig, daar er met dit feest wel meer 
kinderen zijn als begroot, Marianne geeft aan dat dit inderdaad een klein aantal is. Dat komt 
omdat hier het aandeel staat van de MBSOV-leden en niet het aandeel van CZSK. Verder 
vertelt Marianne welke richtlijnen er nu gevolgd moeten worden. Allen kinderen vanaf 3 jaar 
van de leden en geen kleinkinderen meer. 
   
Bij de afdeling bridge op blad 6 aanpast staan ongelijke totalen. Deze worden aangepast.  
   
Bij de afdeling DIB op blad 8 wordt een verkeerde berekening getoond bij de inkomsten. In 
plaats van de getoonde 30 leden gaat het hier om 42 leden.  
   
Als laatste geeft de Vz. aan, als er een begrotingstekort bij de Afdelingen staat, dan worden 
deze tekorten gedekt door de eigen middelen van de afdeling.  
 
  
7. Rondvraag   
   
Geen   
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Sluiting.  
De voorzitter sluit na de rondvraag de vergadering, bedankt allen voor hun inbreng en nodigt 
alle aanwezigen uit voor een hapje en een drankje aan de bar.  
   
   
   

   
  
 


