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Secretarieel jaarverslag hoofdbestuur 2012
Dit jaar presenteren wij een secretarieel jaarverslag nieuwe stijl. Voorgaande
jaren werd er aan alle afdelingen een secretarieel jaarverslag gevraagd en
deze werden vervolgens tot een document samengevoegd. Het nadeel hiervan is dat een aantal standaard zaken zoals bijvoorbeeld een toernooi, een
jaarlijks terugkerend item werd. Daarom hebben we er dit jaar voor gekozen
om geen verslagen te vragen aan de afdelingen en zal de secretaris alleen de
zaken benoemen die het hoofdbestuur betreffen. Uiteraard stellen wij het nog
steeds op prijs om een jaarverslag van de afdelingen te ontvangen, maar deze zal in dit jaarverslag dus niet meer expliciet benoemd worden.
Het ledenaantal is ondanks de crisis of misschien wel juist door de crisis, nagenoeg gelijk gebleven. Wel zijn de eerste zetten gedaan om het samenvoegen met het CZSK gestalte te geven. Immers, de verwachting is dat ook
meer militairen de MBSOV gaan ontdekken. Om deze mensen en de nieuwe
aanwas binnen het Marine Bedrijf te bereiken, hebben we de eerste stappen
gezet in de ontwikkeling van een info boekje.
wij zullen steeds meer gaan samenwerken met de diverse ontspanning faciliteiten die CZSK te bieden heeft. Wij kunnen onze leden echter verzekeren dat
wij ons eigen gezicht zullen behouden.
De digitalisering van de Sirene is een feit. Wij hopen dat deze stap bevalt. Het
is een hele omschakeling zeker gezien de vrij hoge leeftijdsgrens binnen ons
ledenbestand en het feit dat niet iedereen goed overweg kan met een computer. Het digitaliseren is ingezet om dat verwachtbaar is dat het Marinebedrijf
de drukkosten niet meer betaald. Dit was de hoofdreden maar daarnaast willen wij ook met onze tijd mee gaan. De Sirene is te vinden op de homepage
van onze internet site. De eerste digitale Sirene is in december 2012 online
gezet.
Aan het begin van 2012 hebben we afscheid genomen van onze penningmeester, die een zeer lange tijd bij de MBSOV heeft gediend. Verder is het
aantal HB leden gelijk gebleven. Henk heeft de taak van Gerard Lengers
overgenomen. We zijn blij met de extra ondersteuning van Ria Weistra in Het
Vooronder. Dit ontlast Henk de Vries enorm.
Hopelijk kunnen we het aantal hoofdbestuursleden het komende jaar uitbreiden want er is nog veel te doen en vele handen maken licht werk.
Ook dit jaar hebben de vele vrijwilligers van de afdelingen toernooien georganiseerd. Ook hebben zij omstandigheden gecreëerd waardoor de aangesloten
leden hun hobby konden uitvoeren. Bij deze wil ik al deze mensen bedanken.
Dit kunnen wij niet vaak genoeg doen, want door deze mensen heeft de
MBSOV bestaansrecht.
Het is u zeker opgevallen dat bij binnenkomst in De Dukdalf er een pracht
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van een trap is gerealiseerd. Iets waar met recht trots op kunnen zijn! Rob
van den Akker heeft hier veel effort ingestoken. Door alle regels op gemeentelijk niveau, heeft het best lang geduurd voor de trap er ook echt stond.
Onze voorzitter Niek den Daas heeft weer diverse vergaderingen belegd. Zowel de voorzitters vergaderingen als de algemene ledenvergadering zijn redelijk bezocht,. Gezien ons ledenaantal hopen we hier toch wel meer groei te
zien tijdens de algemene ledenvergadering.

Het afgelopen jaar was ook een jaar van moeilijke beslissingen. Bijvoorbeeld
de huurbus die vanwege te hoge kosten niet meer te huren is door onze leden. Tevens hebben we moeten besluiten afscheid te nemen van de minder
lopende recreatie caravans. Dit laatste heeft echter ook een voordeel, namelijk de verkoop van deze caravans heeft wat (financiële) lucht gegeven aan
het noodlijdende recreatie gedeelte van onze vereniging.
Ondanks er een crisis heerst in Nederland, heeft de afdeling activiteiten gezorgd voor een paar mooie uitstapjes. Marianne Obradovic-Pot heeft weer
veel effort gestoken in zowel de reizen als in een mooi schouwburg programma in het afgelopen jaar.
Het komend jaar brengt ons nog veel uitdagingen. Ik vraag bij voorbaat uw
begrip als er eens een keer iets vergeten of niet goed uitgevoerd wordt want
vergeet niet, wij allen zijn ook vrijwilligers.
Groet. e
2 secretaris Bas van Uggelen
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