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2013 was voor iedereen een lastig jaar. De spanning van de reorganisatie 

binnen het Marinebedrijf, onzekerheden over onze banen, de druk die dit 

heeft gegeven is binnen het bestuur te merken geweest. Starten als Secre-

taris is in een “normaal” jaar, in een bescheiden vereniging niet makkelijk. 

Starten als Secretaris in een bestuur van een enorme vereniging was een 

gigantische uitdaging. Het bestuur was dit jaar bijna het gehele jaar door 

niet voltallig. Nicolette Smit heeft een nieuwe baan gevonden buiten defen-

sie en moest ons verlaten. Henk de Vries langdurig uitgeschakeld wegens 

een gescheurde aorta, maar gelukkig weer helemaal hersteld. Bas van Ug-

gelen die ons gaat verlaten als 2de secretaris om bij de Vrijwillige Politie te 

gaan dienen. Hiervoor moest hij de afgelopen maanden vele cursussen met 

succes afronden om toe te kunnen treden tot het Korps, waardoor hij te 

weinig tijd had voor zijn bestuurstaken. Heel veel kwam neer op de reste-

rende bestuursleden. Naast mij inwerken, helpen, ondersteunen en moed 

inspreken is er heel veel tijd gestoken in het vervangen van onze penning-

meester. Voordat Henk ziek werd was er al gedacht om de boekhouding 

door een administratiekantoor te laten doen. Het ziek zijn van Henk heeft dit 

proces versneld. Dit was een prima keus achteraf. De boekhouding is op 

orde, open en transparant. Dit is niet zonder slag of stoot gegaan, er zijn 

vele uren met Edith van der Does, van administratiekantoor Glim en van der 

Does en Ria Weistra gemaakt om achterstanden weg te werken en het een 

en ander in de administratie aan te passen om het financiële gedeelte wat 

gemakkelijker te kunnen onderhouden. Henk kan zich nu meer richten op 

het penningmeesterschap en minder met het boekhouden. Dit is een posi-

tieve vooruitgang!  

Binnen het bestuur moeten er dit jaar belangrijke beslissingen genomen 

worden, waar vorig jaar al een begin aan gemaakt is. Op dit moment ver-

diept het bestuur zich in het eventueel BTW-plichtig worden van de vereni-

ging. Dit gaat zeker niet zonder slag of stoot. Alle voor en tegens worden 

nauwkeurig afgewogen alvorens het besluit genomen gaat worden. 

De verbouwing van Beuk 1 is ook een groot besluit, dit gaat over een fors 

bedrag, het bestuur is zich er bewust van dat er verbouwingen moeten 

plaatsvinden. De Dukdalf is een oud gebouw, Beuk 1 is ernstig gedateerd en 

arbo-technisch is de werkomgeving rond de bar en keuken ernstig aan ver-

nieuwing toe. Er worden mooie plannen uitgewerkt op dit moment. Ook is er 

een voorstel gekomen voor de aankoop van de tennishal naast het Topspin 

terrein. Een van de redenen is om een extra trainingslocatie te hebben voor 

MBSOV volleybal en het tennissen aantrekkelijker te maken bij Topspin bij 

het aanbieden van een binnenhal. Er wordt onderzocht wat de aanschaf en 

verbouwing van de hal gaat kosten en uiteraard daar tegen over wat dit kan 

opleveren! Het bestuur is van mening dat MBSOV niet beide kan bekostigen. 

Dit maakt het tot een lastige beslissing. Het bestuur beslist dit ook niet, dit 

wordt besloten door de leden!  



 

Helaas moeten we dit jaar ook afscheid nemen van de recreatieafdeling. Dit 

besluit valt ons zwaar. De afnemende belangstelling, de kosten van het on-

derhoud en het staangeld maakt deze afdeling niet meer rendabel. Door het 

afstoten van de afdeling zijn er nog een aantal caravans te koop, de op-

brengst van de verkoop zal terugvloeien naar de vereniging om de schulden 

in te lossen. Ook de modelbouwafdeling wordt opgeheven. De belangstelling 

werd steeds minder en er was steeds minder animo om de club draaiend te 

houden. 

Zoals de meeste weten gaat de papieren uitgave van de Sirene zijn vermoe-

delijk laatste jaar in. De Sirene werd alle jaren kosteloos gedrukt door Re-

pro-noord, door de bezuinigingen is de drukpers afgestoten. Repro-noord 

wilt tussen neus en lippen door graag een geprint exemplaar maken, maar 

niet in de hoeveelheden die we voorheen hadden. Het bestuur heeft beslo-

ten om de oplages te laten slinken en een digitaal exemplaar te plaatsen op 

de website. Mede hierdoor word op dit moment de website aangepast om 

onder andere makkelijker de Sirene te plaatsen. Het bestuur is voornemens 

om een nieuwsbrief digitaal te verzenden naar alle leden die hun email-

adressen hebben aangeleverd en aangegeven deze digitaal te willen ontvan-

gen. De uitslag van de enquete is: 4 leden willen graag de Sirene thuis blij-

ven ontvangen, wij zullen ons buigen over de haalbaarheid hiervan. 

Er gebeuren ook veel positieve dingen, de activiteiten gaan zeer goed, na-

genoeg alle activiteiten zijn uitverkocht. Er worden weer mooie reizen geor-

ganiseerd. De rookruimte is gereed, er wordt hard gewerkt aan de nieuwe 

ruimte voor DIB. Het bestuur zou graag nog veel meer gerealiseerd willen 

hebben, maar helaas regelmatig komen we toch wat handjes te kort! 

Na de Algemene ledenvergadering 2013 zijn de statuten en het Huishoude-

lijk regelement aangepast en de statuten bij de Notaris bekrachtigd. Het 

ledenaantal 2013 is 3436 leden, waaronder 1173 aangesloten bij een afde-

ling, BL 1129 leden, MB 1515 leden, PL 519 leden en 175 verzekeringsleden 

Voor 2014 hopen wij nog veel moois te kunnen doen waaronder deze ver-

eniging nog verder te laten groeien, er zullen nog de nodige beslissingen 

genomen moeten worden, dat is niet altijd even makkelijk, het bestuur kan 

jammer genoeg niet iedereen tevreden stellen. Het bestuur hoopt dan ook 

op enig begrip op ieder front, ook wij zijn vrijwiligers en steken een hoop 

tijd in de MBSOV! Wij zijn altijd bereid om te luisteren en eventuele proble-

men op te lossen. Het bestuur, hoe graag ook, is niet altijd in staat om alles 

binnen de MBSOV te weten, laat ons weten als u iets constateert en help 

ons om met elkaar de MBSOV levend te houden! 
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