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Opening
Mededelingen, ingekomen stukken
Vaststellen agenda
Fap / Paresto
Begroting hoofdbestuur 2017
Rondvraag
Sluiting

Begrotingsoverleg 2016 MBSOV.
Donderdag 27 oktober 2016 aanvang 20.00 uur
Aanwezig:
P.N. den Daas.
H.W. de Vries
C.A. Jacobs.
R.E. v.d. Akker
A. Krijgsman
R. Piersma
J. Russchenberg

Voorzitter
Penningmeester

2e secretaris
Secretaris
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HB
HB
HB
HB
HB
HB

Afwezig met afbericht:
M. Obradovic-Pot
G. Slothouber

HB
HB

Afdelingsvertegenwoordiging aanwezig:
M. Brouwer
P. Wezelman
A.F. Pot
N.P. Ridder
G. van Lieshout
R.C.A. van Dooren
J.C. Boertjes
H. Schreurders
J. Basteleur

Dansen
Topspin
DIB
Biljart
Toneel
Bridge
OGV
Handboog
Badminton

A. Hoek
J. vd Sloot
D. de Ruiter
G.W. Sluimer
R. v. Dijke
A. Beens
P. Moltmaker
K. Biersteker
L. Adriaansen
P. Adriaansen

HisDoc
Biljart
Toneel
Trimmen
Breewijd
Tafeltennis
Volleybal
Volleybal

Intekenlijst bekend bij secretaris
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. De goedkeuring op de ALV 2017 is dan een
hamerstuk.

2. Mededelingen
De voorzitter geeft aan dat hij zijn functie medio maart 2017 neerlegt , de reden
daarbij is dat na 6 mooie, leuke en vooral leerzame jaren het tijd wordt dat een ander
de kar gaat trekken en op een andere wijze sturing kan gaan geven aan deze
vereniging. Het zoeken van een voorzitter zal geen makkelijke taak worden en
daarom een oproep aan jullie allen om binnen jullie gelederen te kijken of er
geschikte mensen tussen zitten om deze taak op zich te nemen. Als jullie liefhebbers
hebben dan graag aanmelden bij de penningmeester en/of secretaris.
3. Vaststellen agenda
Er is niemand die extra agendapunten voor de agenda heeft.
4. Fap/ Paresto
Voorzitter geeft aan er vorderingen zijn in de gesprekken met Paresto. Tevens geeft
hij uitleg voor wat betreft de 2 nieuwe locatie managers. Met hen zijn binnen kort
afrondende gesprekken.
Tevens zal er een overeenkomst aangegaan worden voor een periode van 5 jaar voor
het gebruik van de Dukdalf door MBSOV.

Verder zal de Dukdalf beschikbaar zijn voor de Sail 2017 en zal deze mogelijk geleid
worden door de 2 nieuwe locatie managers.

5. Begrotinghoofdbestuur 2017
De Vz geeft puntsgewijs een nadere toelichting op de begroting 2016 van het
Hoofdbestuur. Daarbij komen de afdelingen Topspin , Kegelen aan de orde i.v.m. de
problematiek bij deze afdelingen.
Hij geeft tevens aan dat de maximale inkomsten van de bar niet boven de € 68500
mag komen i.v.m. de BTW drempel.
De aanwezige leden zijn tevreden met de diverse motivaties en keuren unaniem de
voorgelegde begroting van het HB goed.
6. Rondvraag
Dhr. Ridder: vraagt de betekenis van FAP, (Facilitair Aanspreek Punt) Voorzitter ligt
dit nader toe.
7.Sluiting.
De voorzitter sluit na de rondvraag de vergadering, bedankt allen voor hun inbreng,
en vraagt om de financiële documenten weer in te leveren, of mee te nemen en te
borgen dat deze niet rond slingeren en nodigt alle aanwezigen uit voor een hapje en
een drankje aan de bar.

