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1. Opening  
 

De voorzitter opent de vergadering om  20.05 uur en geeft een toelichting waarom onze voorzitter 
verhinderd is deze vergadering voor te zitten. Hierdoor zal Henk de Vries als vice voorzitter deze 
begrotingsvergadering voorzitten.  

 
2. Mededelingen 

 
De voorzitter memoreert dat de opzet van deze vergadering is, om de begroting van 2013 af te 
stemmen en te accorderen tijdens de algemene ledenvergadering die in het voorjaar van 2013 
gepland staat. De vandaag gepresenteerde begroting zal dan als hamerstuk passeren.  
  
Voor deze vergadering is er een afbericht ontvangen van dhr. Broertjes, penningmeester van de 
OGV, Roeland Blok van de hobbyclub en van het hoofdbestuur zijn Rob van der Akker, Martin 
Munter en Bas van Uggelen afwezig. 
 

 De voorzitter licht direct toe dat het uitgereikte verslag van de begrotingsvergadering van 20 
oktober 2011 al behandeld en geaccordeerd is tijdens de Algemene ledenvergadering van 
februari 2012 en dat deze notulen dus abusievelijk uitgereikt zijn. 

 
3. Vaststellen agenda 
  

De voorliggende agenda wordt zonder aanvullingen geaccordeerd. 
 
 
4. MBSOV beleid CZSK  
 

De voorzitter geeft een uitgebreide toelichting op de ontwikkelingen die gaande zijn nu het 
Marinebedrijf onderdeel geworden is van de CZSK-organisatie. Door de veranderingen is de 
MBSOV genoodzaakt mee te veranderen. Immers de gebouwen die de MBSOV in beheer heeft 
zijn eigendom van het CZSK en alleen al daarom willen wij de verhouding tussen de MBSOV en 
het CZSK in tact houden. 
Het hoofdbestuur wil onze vereniging dan ook verder openstellen en toegankelijk maken voor de 
burger en militaire collega’s van het CZSK. Zowel de actieve als de postactieve militairen en 
burgers van het CZSK kunnen dan zonder probleem lid worden van onze vereniging maar krijgen 
hierbij wel de status van buitengewoon lid. Immers de MBSOV is en blijft een burger 
personeelsvereniging en dat willen zij zo houden. Wanneer deze gewenste wijziging de komende 
ALV wordt aangenomen zullen de (post)actieve militaire leden deel kunnen nemen in de besturen 
van de afdelingen maar krijgen zij geen stemrecht op de ledenvergaderingen en kunnen zij geen 
zitting nemen in het hoofdbestuur. Uiteraard hebben actieve en postactieve burgerleden wel 
stemrecht. 
Waar we wel van af willen wijken is de hoogte van de contributie van militaire CZSK-ers. Wij 
willen hen als buitengewoon lid €12,- laten betalen en indien zij met pensioen zijn gaan zij € 9,- 
betalen. Dit doen wij omdat we naar onze werkgever het onverkoopbaar vinden om binnen haar 
personeelsbestand 2 verschillende contributies te innen De contributie voor de niet miltaire 
buitengewone leden blijft gehandhaafd op € 24,-. 
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Daarnaast willen we de naam aanpassen omdat de naam “Marinebedrijf” wellicht binnenkort 
verdwijnt. Omdat we de nu ingeburgerde afkorting graag willen behouden denken we aan een 
naamswijziging in Marine Burgerpersoneel Sport- en Ontspanningsvereniging. 
Op dit voorstel vindt direct een discussie plaats onder de aanwezige leden. Er wordt een pleidooi 
gehouden om gewoon de naam Marinebedrijf in stand te houden. De laatste jaren vinden er 
zoveel naamswijzigingen binnen Defensie plaats dat het haast niet meer bij te houden is. De 
naam Marinebedrijf is een begrip geworden in Den Helder en omstreken. Men vindt dat de 
komende veranderingen binnen Defensie ons niet dwingen onze naam te moeten wijzigen. Het 
bestuur deelt de vergadering mede dat de voorgestelde naamswijziging intern het hoofdbestuur 
nader zal worden besproken en dat men wellicht op het voornemen terug zal komen. 
 
De voorzitter geeft aan dat de voorgenomen statutenwijzigingen  er toe zullen leiden dat we in 
maart 2013 een 2-tal ALV zullen hebben. De eerste ALV zal dan dienen om de voorstellen 
formeel in te brengen. Echter dient voor een statutenwijziging 2/3 deel van de leden aanwezig te 
zijn. Dit zal zeker niet het geval zijn en daarom volgt er 2 weken later een 2

e ALV waarbij de 
voorgestelde statutenwijzigingen in stemming gebracht zullen worden. Hierbij zal de meerderheid 
van stemmen bepalend zijn voor de eventuele aanname van de ingediende wijzigingen. 
 
In aansluiting hierop vraagt de vergadering of het hoofdbestuur in de nieuwe statuten wil 
opnemen dat de afzonderlijke afdelingen hun bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen om 
minimaal één vertegenwoordiger tijdens de begrotings- en ledenvergadering af te vaardigen. 
 
 

5. Begroting hoofdbestuur 
 

De voorzitter meldt dat er inhoudelijk commentaar geleverd kan worden op de begroting van het 
hoofdbestuur. De aansluitende begrotingen van de afdelingen zijn tevens in het uitgereikte 
document opgenomen maar dienen ter kennisgeving. 
De voorzitter licht expliciet de post investeringen toe. Deze post kent een overheveling van 
€13.000,- omdat de aanschaf van nieuwe kapstokken en de ombouw van een ruimte tot 
rokersruimte nog niet heeft plaatsgevonden. 
 
Daarnaast wordt er een toelichting geven op de post van € 18.000,- die vrijgemaakt kan worden 
voor algemene investeringen in ons verenigingsgebouw. De beheercommissie heeft echter een 
ambitieus onderhouds- en investeringsplan gemaakt waarbij het beschikbare budget 
ontoereikend is. Binnenkort vindt er nog nader overleg plaats aangaande de opgebrachte 
investeringen. Hierbij zullen wellicht keuzes gemaakt dienen te worden. 
Tijdens de ALV van 2013 zal het hoofdbestuur wellicht met een verzoek komen om aanvullende 
financiële middelen beschikbaar te stellen voor extra investeringen. Hierbij zullen de opties zijn: 
1. We vragen toestemming om het extra budget ten laste te laten komen van onze algemene 

reserves. 
2. We financieren  het benodigde bedrag voor en brengen vervolgens hetzelfde bedrag de 

daaropvolgende jaren gespreid in mindering. 
3. Een combinatie van de bovenstaande 2 opties. 
 

6. Afdeling Recreatie 
 
De voorzitter licht uitvoerig de negatieve ontwikkeling bij de afdeling Recreatie toe. Al enkele 
jaren pogen wij de verhuur van de caravans naar een hoger plan te brengen maar het resultaat 
hiervan is helaas niet bevredigend. Nadat vorig jaar al besloten was een caravan af te stoten 
volgt er dit jaar wederom de afstoting van nog een caravan. Tevens zullen we de caravan in 
België zo snel als mogelijk ook afstoten wanneer hier een gegadigde voor gevonden is. Deze 
caravan blijft echter het seizoen 2013 nog wel in de verhuur. 
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Doordat de beide bestuursleden, dhr. Langendoen en dhr. Duineveld hebben aangeven hun 
activiteiten na het seizoen 2013 te zullen beëindigen  zal het hoofdbestuur tot aan de komende 
ALV proberen een opvolging voor beide heren te vinden. Wanneer deze benodigde opvolging niet 
mocht slagen zal het hoofdbestuur genoodzaakt zijn alle caravans in het jaar 2013 af te gaan 
stoten en zal de afdeling Recreatie ophouden te bestaan. 
De toestemming tot afstoting en verkoop zullen we dan ook als agendapunt opnemen in de 
agenda van de ALV 2013.  
 

7. Rondvraag 
 
De heer van der Sloot stelt dat in de krant gestaan zou hebben dat er bij de Nieuwbouw van de 
Thorbecke school geen sportzaal benodigd was omdat de leerlingen op de oude Werf zouden 
kunnen sporten. 
De secretaris meldt dat hij in principe niet op een gerucht wil reageren omdat er in ieder geval 
niets bij het bestuur bekend is.  De secretaris vraagt dan ook aan de heer van der Sloot of hij het 
bewuste krantenknipsel zou kunnen aanleveren. Volgens de laatste berichten zal de Thorbecke 
school namelijk dit schooljaar voor het laatst gebruik maken van onze sportzaal. De secretaris 
heeft hierover enkele maanden gelden nog contact gehad met het CZSK en de gemeente Den 
Helder omdat wij de huidige kleedruimte op de eerst verdieping willen gaan gebruiken voor de 
afdeling Digitaal in Beeld. 
 

 
8. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.00 uur en dankt een ieder 
voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid. Aansluitend nodigt de voorzitter eenieder uit voor het 
nuttigen van een drankje. 
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e Secretaris MBSOV 
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