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BBeeggrroottiinnggssvveerrggaaddeerriinngg  
2211  ookkttoobbeerr  22001100  

  
1. Opening  
 

De duo voorzitter Henk de Vries opent de vergadering om 20.02 uur. 
 
De duo voorzitter vraagt aan de aanwezigen of zij allen in het bezit zijn van de agenda en de 
begrotingen van de afdelingen. 

 
2. Mededelingen 

 
De duo voorzitter meldt dat het hoofdbestuur een extra punt heeft toegevoegd onder punt 3a,  
namelijk het punt kascontrolecommissie. 
De duo voorzitter vraagt aan de leden of er nog meer punten zouden moeten worden toegevoegd 
aan de agenda.  Dit blijkt niet het geval en de agenda wordt bij deze gearresteerd. 
 
De duo voorzitter memoreert dat we op 30 september 2010 een voorzittersoverleg hebben 
gehad. Ondanks dat iedere voorzitter hierover aangeschreven is, was de opkomst bij de  
vergadering extreem laag. Er zijn geen afberichten ontvangen.  
Een reden zou kunnen zijn dat niet ieder email adres goed in ons systeem staat. Daarom 
verzoekt onze duo voorzitter een ieder om de email adressen van alle voorzitters en 
secretarissen door te geven aan onze secretaris, zodat een iedereen een volgende keer ook 
daadwerkelijk een uitnodiging kan ontvangen. 
 
De duo voorzitter geeft aan voornemens te zijn om tijdens de algemene leden vergadering in 
maart 2011, het voorstel te doen om het huidige overgangshoofdbestuur nog een jaar aan te 
houden. 
Hierbij wordt vanuit de zaal opgemerkt dat dit in strijd is met de statuten. 
Hierop reageert de duo voorzitter dat dit inderdaad formeel gezien het geval is. Corné Jacobs, 
die naast Henk de Vries eveneens duo voorzitter is, geeft aan dat er een oproep zal worden 
geplaatst in de Sirene met een verzoek aan de leden om zich op te geven voor een 
bestuursfunctie. 
De statuten vermelden dat het jaar 2010 een overgangsbestuur zal hebben en dat in 2011 een 
nieuw te vormen hoofdbestuur zitting zal nemen. Deze wordt aan de leden voorgelegd tijdens de 
algemene leden vergadering die medio maart 2011 plaats zal vinden. Het huidige hoofdbestuur 
geeft op voorhand aan dat zij zitting willen nemen in het nieuw te vormen hoofdbestuur. 
Daar de notaris als datum 31 december 2010 heeft gesteld dat het overgangsbestuur aan blijft, 
vragen wij tot aan de algemene leden vergadering van medio maart 2011 uitstel om aan te 
blijven. 
 
 

3.    Secretariaat / afmeldingen  
 

De secretaris Bas van Uggelen geeft aan dat hij in totaal vier afmeldingen heeft ontvangen en wel 
van de navolgende personen: 
Dhr. Van Dijk 
Dhr. Uilenman 
Dhr. A.Barends 
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Mevr. N.Smit. 
       Verder zijn er geen zaken aangaande het secretariaat. 
 
3a.   De duo voorzitter Henk de Vries meldt dat wij op de laatste algemene ledenvergadering 
        hebben verzuimd om een kascontrolecommissie aan te stellen voor het jaar 2010. 

Volgens het gehanteerde roulatie systeem zouden dit jaar OGV, Toneel en Volleybal aan de 
beurt zijn. De secretaris zal deze afdelingen uitnodigen om iemand af te vaardigen voor de 
kascontrolecommissie.                      
 

 
 
4. Penningmeester / uitleg / begroting hoofdbestuur 

 
De eerste penningmeester Gerard Lengers neemt het woord en geeft een uitleg over het format 
wat onder de leden uitgedeeld is voor wat betreft de begroting van het hoofdbestuur. De eerste 
penningmeester loopt puntsgewijs alle posten door en geeft aan dat de kosten voor de 
verzekeringen opgehoogd zijn. 
 
De vraag uit de zaal wordt gesteld wat de bijdrage vanuit het Marinebedrijf zal zijn. Hierop 
antwoordt de eerste penningmeester dat de verwachting is dat dit € 25.000,00 zal bedragen. 
De tweede penningmeester Niek den Daas legt uit dat er afspraken zijn gemaakt voor een 
tweejarige periode.  De eerste periode wordt nu afgesloten en zal worden geëvalueerd. Na 
gesprekken met de GMC (Gemeenschappelijke Medezeggenschapscommissie) zal er aan de 
hand van deze begroting opnieuw aanspraak op de tweede periode gedaan worden. 
De verwachting is dan dat dit bedrag eveneens ongeveer € 25.000 zal bedragen. Hopelijk kunnen 
we dit daarna blijven continueren. 
Het geld vanuit het Marinebedrijf is uitsluitend voor actief dienende Marinebedrijf leden. 
 
De heer Rob Smits vraagt of er zekerheid is of wij deze gelden vanuit het Marinebedrijf 
ontvangen.  Hierop antwoordt de tweede penningmeester dat hier geen zekerheid over is. Wel is 
duidelijk dat deze gelden niet onder sponsor gelden DMO vallen. Het geld komt uit een andere 
pot (BURP gelden). Er is geen enkel geluid geweest dat we dit geld vanuit het Marinebedrijf niet 
zullen ontvangen maar we moeten nog wel een begroting indienen. Dat is ook een van de 
redenen waarom deze vergadering is belegd. De begroting kan immers pas na goedkeuring bij 
het Marinebedrijf ingediend worden.  
 
De heer Rob Smits geeft aan dat hij het vermoeden heeft dat met de gelden activiteiten gepland 
zullen worden die slechts voor een select groepje toegankelijk zijn. De tweede penningmeester 
spreekt dit tegen en vertelt dat een controller vanuit het Marinebedrijf onze gelden bewaakt en 
erop toeziet dat deze bij een brede groep binnen het Marinebedrijf ingezet worden. Het is ook 
onze insteek om een gemêleerde groep te bereiken. We zien ook steeds meer nieuwe personen 
mee gaan met de activiteiten. 
 
Er wordt vanuit de zaal gevraagd naar de verdeelsleutel die toegepast wordt. Wie bepaalt deze 
voor de activiteiten en waarom zijn de gelden vanuit het Marinebedrijf gebruikt voor uitsluitend 
actief dienende MB leden. 
De duo voorzitter Corne Jacobs geeft aan dat de ADMB deze regel gesteld heeft. Wij kunnen 
vanuit de MBSOV gelden vervolgens beschikbaar stellen voor een grotere groep namelijk alle 
leden van het MBSOV. 
  
Mevrouw Lina Adriaanse vraagt of gelden niet op fiftyfifty basis  kunnen worden toegekend. 



 

 
Handelsreg. Alkmaar 40.63.48.67 

 
Secretariaat � Marine Bedrijf Sport- en Ontspanning Vereniging 
  T.a.v. Secretariaat 
� 0223 65 74 40  Postbus 21 
   1780 AA  Den Helder 
� MBSOV@MINDEF.NL 

3

Dus €25.000,00 vanuit het Marine Bedrijf en €25.000,00 vanuit de MBSOV. 
De eerste penningmeester geeft aan dat een dergelijke verdeling weer weerstand zal oproepen 
bij de Marinebedrijf leden. Zij betalen ook contributie aan het MBSOV maar krijgen daar dan niet 
hun voordeel uit. Tevens zouden wij op deze wijze uiteindelijk onze pot verteren (een sterf huis 
constructie). 
 
De heer Rob Smits geeft aan niet tevreden te zijn over de besteding van deze gelden. 
Duo voorzitter Corne Jacobs reageert dat we beloofd hebben dat er een evaluatie van de 
besteding van de gelden van het Marinebedrijf  plaats zal vinden en deze met het GMC te 
bespreken.  
Op basis van geuite kritieken is het duidelijk dat wij moeten gaan kijken of de gehanteerde 
verdeelsleutel wel optimaal is en eventuele aanpassing behoeft. De hoofdbestuursleden 
zullen zich hierover gaan buigen. 
 
De duo voorzitter Corne Jacobs legt uit dat de gepresenteerde begroting een “praat document” is 
met het GMC en de ADMB voor het komend jaar. Tevens roept hij alle afdelingen op om een 
activiteit te organiseren die toegevoegd kan worden aan de reeds geplande activiteiten. Onze 
secretaris zal hierover nog een mailing doen uitgaan. 
 
De duo voorzitter Corne Jacobs doet nogmaals de toezegging dat er aan de verdeelsleutel 
gewerkt zal worden. Tevens geeft hij aan dat er een zo uitgebreid en breed mogelijk programma 
zal komen, bestemd voor alle leden.  
Hieruit ontstaat een discussie over zowel de begroting als over de gehanteerde verdeelsleutel,  
Om deze discussie af te sluiten, stelt de duo voorzitter Corne Jacobs om te stemmen over het 
volgende: 
 

- Dat de begroting zoals die er nu ligt gebruikt kan gaan worden als “praat document” voor het 
Marinebedrijf 

- Optimalisering van de thans gehanteerde verdeelsleutel 
 
Het blijkt dat alle leden unaniem akkoord gaan met zowel de begroting als de toezegging voor 
een andere verdeelsleutel voor de activiteiten. 
 

5. Pauze 
 
  

6. Doornemen begrotingen afdelingen. 
 
De tweede penningmeester geeft aan dat alle begrotingen ingediend door alle afdelingen  
overgenomen zijn in een eensluidend formaat. 
Hij stelt voor om deze een voor een door te nemen. Bij de begroting van Topspin wordt een extra 
toelichting gegeven.  
 
Dhr. Ronald Klaasse stelt een vraag over de begroting van de afdeling dansen. Er wordt een post 
opgevoerd van € 2.400,00 voor instructie. Dhr. Klaasse vraagt zich af of het wel is toegestaan dat 
vrijwilligers zoveel krijgen voor hun diensten. 
Er wordt uitgelegd dat het hier geen vrijwilligers betreft maar een tweetal dat professioneel 
dansles geeft en die onontbeerlijk zijn voor deze vereniging. 
 
Mevr. Lina Adriaansen vindt het vreemd dat er bij Digitaal in Beeld geen omzet staat vermeld. 
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De tweede penningmeester geeft aan dat de drank die door deze afdeling gebruikt wordt door 
hen zelf wordt aangekocht en tegen kostprijs wordt verkocht. 
Lina vindt echter dat dit via haar dient te gaan. De afspraak is immers dat zij de inkoop regelt 
voor alle afdelingen. 
Daarnaast dienen de in de begroting genoemde posten in alle begrotingen van alle afdelingen 
uniform te zijn. 
De voorzitters zullen hierover contact opnemen met Digitaal in Beeld. Er zal op worden toegezien 
dat alle afdelingen in de toekomst eensluidende posten zullen opvoeren in hun begrotingen. 
 
De vraag wordt gesteld waarom de uitgaven en inkomsten gelijk zijn bij de begroting van Fitness. 
De duo voorzitter Corne Jacobs meldt dat de kosten per persoon € 200,00 zijn. Voor dit bedrag 
kan men het gehele jaar fitnessen bij Feeling for Fitness. Wat erin komt, gaat er gelijk weer uit. 
Kostendekkend dus. 
  
Ook voor de vereniging Handboog Schieten geldt dat in de toekomst eensluidende posten op de 
begroting  dienen worden opgevoerd.  
 
De begroting van Topspin behoeft enige toelichting. Hiervoor neemt onze duo voorzitter Corné 
Jacobs het woord, Het betreft hier geen inhoudelijk praatje over hun begroting maar een 
probleem dat bij Topspin is ontstaan. Bij Topspin hebben de beheerders van de Kegelclub hun 
taken neergelegd. Hierdoor wordt er al sinds enige tijd niet meer gekegeld en zijn de inkomsten 
hieruit weggevallen. De pijn zit hem in het feit dat er nog steeds een behoorlijke hypotheek op het 
complex aan het Schapendijkje rust. De resterende looptijd daarvan is nog 15 jaar. Met het 
wegvallen van deze inkomsten zijn de kosten van dien aard dat er aan de bel getrokken wordt. 
 
Het voorstel is dat de MBSOV 10% van de hypotheeksom aflost. Wanneer dit bedrag vervolgens 
door de MBSOV als renteloze lening aan Topspin wordt verstrekt, neemt de kostenlast voor 
Topspin af. Tevens wordt de looptijd van het resterende hypotheekbedrag met 10 jaar bekort. 
Aflossing vindt dan plaats in 2015 in plaats van in 2025. 
 
De vraag aan de aanwezige leden is dan ook of zij akkoord kunnen gaan met het verstrekken van 
een renteloze lening aan Topspin van 4 x € 11.000,00 (eerste aflossing eind 2010 en een tweede 
begin januari 2011). Dit levert Topspin een kostenbesparing op van € 26.546,00 aan rente. 
Punt van overweging is dat de hypotheek sowieso op de moedervereniging MBSOV rust. In 
geval van een onverhoopt faillissement van Topspin is de MBSOV hoofdelijk aansprakelijk. 
Dit punt is voor het hoofdbestuur van doorslaggevende aard om in te stemmen met het 
verstrekken van een renteloze lening. Omdat wij transparantie nastreven, liggen de berekeningen 
uiteraard voor alle leden ter inzage. 
  
Aan de aanwezigen wordt gevraagd of er bezwaren zijn tegen het voorstel om een renteloze 
lening te verstrekken aan Topspin. Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
  
Er wordt een vraag gesteld waarom er bij de dames volleybal geen inkomsten staan. 
Gemeld wordt dat deze afdeling een reserveringspot heeft en dat hieruit geput wordt. 
Tevens wordt de vraag gesteld of deze afdeling een aparte afdeling is van de afdeling Volleybal. 
De tweede penningmeester geeft aan dat het de bedoeling is dat deze afdelingen medio 2011 
worden samengevoegd.  
 
Dhr. Hans v/d Sloot vraagt waarom er bij Volleybal bij de inkomsten een subsidie van de 
gemeente staat. 
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Volleybal gaat er vanuit deze subsidie ook volgend jaar te ontvangen. 
 

7. Vragen ronde 
       
       De heer Peter Plaatzer vraagt hoe het zit met de regelingen voor de post-actieven. Zij komen  
       niet in aanmerking voor gelden maar op de begroting is wel een post opgebracht. 
       De duo voorzitter Henk de Vries meldt dat er wel degelijk regelingen zijn binnen het DMO voor  
       post-actieven. Hij heeft deze vraag bij het GMC neergelegd en aan hen gevraagd om dit bij de 
       directeur neer te leggen. Hieruit is voortgekomen dat uit hoofde van de voorzitter GMC gevraagd 
       is om een post van € 5.000,00 op te voeren voor de post-actieven. 

 
        De heer Martin Brouwer vraagt of de begrotingen een volgende keer als een PDF bestand  
        aangeleverd kunnen worden. Het huidige Excel file is onbeveiligd en een ieder kan daar van  
        alles in aan passen.  
        De penningmeesters zullen hier de volgende keer aandacht aan besteden. 
 
 
        De heer Martin Brouwer vraagt hoe het zit met de verandering in de financiële wereld bij  
        aanvraag of verandering van het rekeningnummer. Dit naar aanleiding van het feit dat een 
        rekening van de vereniging Dansen werd geblokkeerd na een wijziging tenaamstelling. 
 
        De eerste penningmeester legt uit dat dit te maken heeft met een Europese wetgeving. 
        In deze wetgeving wordt volgens hem gesteld dat een vereniging naast een inschrijving bij 
        de Kamer van Koophandel tevens een zogenaamde hoofdelijke rekening heeft (in dit 
        geval is dat de MBSOV). Onder die hoofdelijke rekening vallen meerdere subrekeningen 
        (in dit geval die van de onderafdelingen van de MBSOV). Dit wordt volgens de eerste 
        penningmeester nog oogluikend toegestaan. Doch in geval van aanpassingen en/of wijzigingen,  
        worden deze subrekeningen geblokkeerd.  
        De eerste penningmeester geeft aan dat er iemand van het ING hoofdkantoor in  Amsterdam  
        komt om ons te begeleiden en de veranderingen gestalte te geven. 
        Bekend is dat we andere passen krijgen en misschien ook andere rekeningnummers. 
 
        De heer Stefan Plomp vraagt of er ook offertes van andere banken zijn gevraagd om vast te  
        stellen welke het goedkoopste is. 
        De eerste penningmeester geeft aan dat dit gebeurd is. ING bleek de goedkoopste. 
         
 
8. Sluiting 
       De voorzitter vraagt aan alle leden om voor onze volgende algemene leden vergadering die  
       op 31 maart 2011 plaats zal vinden, hun financiële overzichten in te leveren. Dit dient  voor     
       eind januari 2011 te gebeuren. Een standaard formaat zal naar alle afdelingen gezonden worden. 
 
       De duo voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar inbreng en de  
       aanwezigheid. Aansluitend nodigt de voorzitter een ieder uit voor het nuttigen van een borrel. 
 
 
1e secretaris  

 
B.A.J. van Uggelen.  


