Jaarverslag interim Hoofdbestuur MBSOV
over het verenigingsjaar 2010
Het verenigingsjaar 2010 is in gegaan als een overgangsjaar na het samenvoegen van de
PVMB en de WSOV. Het is de bedoeling dat in dit jaar 2011 een “gewoon” bestuur zitting
zal nemen.
Het bestuur heeft veel zaken en problemen voortvloeiend uit deze samenvoeging voortvarend
ter hand genomen. Zo heeft er een veel transparantere benadering plaats gevonden en is er
uniformiteit bereikt in de opmaak van de begrotingen van de afdelingen.
In 2010 bestond het MBSOV interim Hoofdbestuur uit 10 leden, te weten;
Dhr. H. de Vries
Dhr. C. Jacobs
Dhr. B.A.J. van Uggelen
Dhr. F. Kusters
Dhr. G. Lengers
Dhr. N. den Daas
Dhr. R. v/d Akker
Dhr. A. de Haan
Mevr. N. Smit
Mevr. M. Obradovic-Pot

Duo voorzitter
Duo voorzitter
1e Secretaris
2e Secretaris
1e Penningmeester
2e Penningmeester

De 2e Secretaris Dhr. F. Kusters heeft tijdens de tweede helft van het jaar zijn functie
neergelegd. De reden hiervan is dat hij niet meer bij het Marinebedrijf werkzaam is en daarom
geen binding meer heeft met onze personeelsvereniging. Dit heeft hem doen besluiten zijn
functie neer te leggen. Zijn taken zijn waargenomen door de 1e secretaris
Dhr. B. van Uggelen.
Er heeft een samenvoeging van beide ledenbestanden plaatsgevonden, waarbij er gekozen is
voor een nieuw ledenbestand programma (Poldersoft). Op dit moment hebben we +/- 3400
leden in ons bestand.
Gekozen is om een uitfasering voor het NSK toe te passen en gaandeweg tot automatische
incasso over te gaan. Doel hiervan is om een minder intensieve werkwijze te realiseren.
Dit jaar is ons historisch documentatiecentrum (HISDOC) tot stand gekomen. Ook de
gedeelde ruimte (HISDOC samen met het hoofdbestuur) krijgt steeds meer vorm.
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In het afgelopen verenigingsjaar hebben de navolgende vergaderingen / overleggen
plaatsgevonden;
* 27 maal is het hoofdbestuur bijeengekomen voor het reguliere HB overleg.
* 11 maart 2010 heeft de Algemene Ledenvergadering in de Dukdalf plaatsgevonden.
* 30 september 2010 heeft er een voorzittersoverleg plaatsgevonden.
* 21 oktober 2010 heeft de begrotingvergadering 2011 plaatsgevonden.
* De beheerscommissie heeft hun gebruikelijke onderhoud- en gebruikersoverleg
gehouden.
Ook het afgelopen verenigingsjaar is gestart met een traditionele nieuwsjaar receptie deze
heeft op 8 januari 2010 plaats gevonden onze duo voorzitter Dhr. H. de Vries heeft onze leden
toegesproken.
Tevens heeft er in het begin van het jaar, en wel op 16 januari 2010 een samenvoegingfeest
plaats gevonden. Dit om het samengaan van beider verenigingen te vieren.
Het feest is goed bezocht. Als artiesten traden Bollie Beenham en de groep Three4you op.
Met toestemming van de Gemeente Den Helder heeft de jaarlijks terugkerende wedstrijd
paaseieren zoeken op de zaterdag voor Pasen in de Donkere Duinen plaatsgevonden.
Dit onder de bezielende leiding van dhr. H.v/d Sloot welke hij voor de veertigste keer
organiseerde. Het bestuur heeft de heer v/d Sloot hiervoor tijdens de wedstrijd daarvoor haar
dank uitgesproken, en hem een cadeau bon overhandigd.
Traditie getrouw heeft een afvaardiging van het HB een krans gelegd bij het monument op de
locatie van Divisie Platform / Marinebedrijf. Dit ter nagedachtenis van de Rijkswerf
slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ook in 2010 heeft er het Sinterklaasfeest plaatsgevonden. Dit keer voor het eerst onder de
naam MBSOV. De jongste gezinsleden van onze vereniging hebben de Goedheiligman warm
onthaalt in de Dukdalf, waar het feest als vanouds plaatsvond.
Op 18 december 2010 heeft het jaarlijkse MBSOV Kerstbal plaatsgevonden. De opkomst was
redelijk. Dankzij de inzet van de organisatoren is er gelukkig weer een stijgende lijn waar te
nemen.
Alle teams van de sport relateerde onderafdelingen hebben reeds aangepaste tenues
aangeschaft. Dit was nodig om de naamsverandering ook in de tenues gestalte te doen
geven.
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Onze activiteiten commissie heeft meer dan hun best gedaan om ondanks de steeds
terugkerende kritieken, een gemêleerd aanbod voor activiteiten te plannen. Het mag gezegd
worden dat het hoofd bestuur hier bewondering voor heeft.

Andere activiteiten en gebeurtenissen in 2010 waren:
•

•

•

•
•
•
•

De toneelafdeling heeft evenals voorgaande jaren een geslaagde voorstelling in
Schouwburg “de Kampanje” verzorgd. De toneelafdeling kan al jaren rekenen op een
trouwe opkomst van liefhebbers van dit soort entertainment. Met de klucht “Als de
vrouwtjes van huis zijn” waren de toeschouwers weer verzekerd van een gegarandeerd
avondje lachen.
De recensent van het Noord Hollands Dagblad noemde de spelers zeer overtuigend.
Afdeling Digitaal in Beeld heeft ook dit jaar cursussen op diverse softwarematige
vlakken uitgevoerd. Deze cursussen genieten onder de MBSOV leden veel
waardering.
Tevens zijn er nieuwe computers aangeschaft waardoor een hoop jaartjes computer
plezier is gewaarborgd.
De leden van de afdeling Biljart hebben ook dit jaar weer goed gepresteerd op
meerdere toernooien. Het MBSOV biljart kampioenschap heeft in april 2010 plaats
gevonden en was zeer geslaagd en goed bezocht.
Volgend jaar zullen deelnemende teams van de toernooien MBSOV.1, MBSOV.2 en
MBSOV.3 gaan heten.
De Bridge afdeling kan zich nog steeds verheugen op een grote belangstelling van vele
leden. De Dukdalf wordt dan ook elke vrijdagavond traditiegetrouw door veel
liefhebbers van deze kaartsport bezocht.
Afdeling HISDOC is het archief aan het opbouwen. Vele kilo’s papier worden
opgeslagen in de Dukdalf. Ook met het digitaliseren is men aan de slag.
De afdeling Fitness beleefde ook weer veel plezier aan het sporten bij Feeling For
Fitness.
De afdeling Topspin/Kegelen heeft in 2010 wederom een zeer geslaagd “Topspin
Open tennistoernooi” voor haar leden georganiseerd. Ook het 6e open jeugdtoernooi
“Onderutdijkie” met daaraan voorafgaand het minitoernooi de Lammetjesdag, was een
groot succes.
Verders heeft er op 22 mei 2010 een luilak toernooi plaatsgevonden die - ondanks het
mistige weer - zeer geslaagd was.
Wel is het zorgelijk dat het ledenbestand terugloopt. Hopelijk trekt dat dit jaar weer
aan.
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•
•
•
•

•
•

•

•

•

De Autohobbyclub kan al jaren rekenen op een vaste groep leden die gebruik maken
van de professionele faciliteiten die de Autohobbyclub hen ter beschikking stelt.
De leden van de afdeling Trimmen blijven wekelijks aan hun condities werken en
doen dit nog steeds met veel enthousiasme.
De afdeling Handboogschieten heeft in 2010 wederom vele avonden in de sportzaal
van de Dukdalf doorgebracht. De ongeveer 40 leden beoefenen deze sport met zeer
veel inzet en gedrevenheid.
Op 2 juni 2010 is er door de afdeling Volleybal voor de 20e maal het traditionele
Orelio toernooi georganiseerd. Het was een zeer geslaagde avond. Meerdere teams
hebben deze avond de sportieve strijd met elkaar aangebonden. Na afloop werd deze
avond traditiegetrouw met een borreltje en een hapje in de kantine afgesloten. Ook
heeft een team van het hoofdbestuur weer geprobeerd een gooi te doen naar de
sportieve winst van dit toernooi. Dit jaar zeer verdienstelijk met een derde plaats.
Wellicht ligt de komst van de nieuwe afgetrainde hoofdbestuursleden daaraan ten
grondslag.
Onze oudgedienden verenigingen kunnen rekenen op veel animo van hun achterban.
Het hoofdbestuur hoopt dat deze verenigingen in het jaar 2011 hun samengaan kan
vieren.
De watersportafdeling Breewijd heeft voor de 10e achtereenvolgende maal de “Blauwe
Vlag” in ontvangst mogen nemen. Dit is een bewijs van de constante kwaliteit die men
in hun jachthaven weet te realiseren. De bekendheid van de watersportafdeling kan als
zeer goed omschreven worden. Dit is ook terug te zien in het feit dat er meer
aanvragen voor ligplaatsen zijn dan dat er plekken voorhanden zijn. Ook het aantal
incidentele passanten was in 2010 weer goed te noemen. Menig passant toonde zijn
waardering voor het prettige verblijf door een kaartje of een bos bloemen te laten
bezorgen voor de havenmeester.
Dit jaar zal er een nieuwe aan en afmeersteiger gerealiseerd worden.
De afdeling Dansen kan wederom terugkijken op een actief jaar. Het Lentebal is goed
bezocht en kan rekenen op veel waardering van de leden van de MBSOV.
In het bestuur heeft er een verschuiving plaats gevonden. Dhr. M. Brouwer zwaait
nu alleen de scepter over deze vereniging. Wij hopen dat hij op korte termijn
ondersteuning zal krijgen.
De afdeling Badminton draait nu enkele jaren naar tevredenheid van een kleine maar
vertrouwde club leden die deze sport een warm hart toedragen.
Wel zal deze afdeling iets aan hun bereikbaarheid moeten doen d.m.v. het publiceren
van contactgegevens.
Ook in 2010 heeft de afdeling reizen van zich doen spreken. Zo is er een unieke reis
naar Schotland georganiseerd. Ook heeft het traditiegetrouwe bezoek aan de Night of
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the Proms in Sportpaleis Ahoy in 2010 weer plaatsgevonden. Daarnaast heeft er ook in
2010 wederom een zeer geslaagde dag sportvissen op de Noordzee plaatsgevonden.
Hoewel deze dag wel een keer verzet moest worden i.v.m. slecht weer.
• De afdeling Tafeltennis blijft, met een vast aantal trouwe leden, haar jaarlijkse
competitie spelen wat in een gezellige sfeer en entourage plaatsvindt.
• De afdeling recreatie heeft wederom een positief jaar achter de rug. Door het
verplaatsen van de caravan “de Zeeotter” van de camping in Lunteren naar de camping
de “d’Oldelantschap” in Wateren heeft de MBSOV ook weer een caravan in de
gewilde provincie Drenthe staan. Het is gebleken dat het recreëren in onze caravans
weer toe neemt.
Ons hoofdbestuur hoopt dat er meer “last minute” acties komen om een 100% dekking
te verkrijgen.
Ook zijn de vrijwilligers van de MBSOV dit jaar niet vergeten en is er voor deze belangrijke
groep een gezellige avond samen met hun partners georganiseerd. De hoofdbestuursleden
hebben zich die avond wederom volledig ten dienste van onze vrijwilligers gesteld.
Verder zijn in 2010 vele inspanningen verricht om ons mooie verenigingsgebouw in een
goede staat van onderhoud te houden. Hopelijk kan de nieuw te bouwen trap in onze hal dit
jaar geplaatst gaan worden.
We hopen dat de ruimte op de bovenverdieping snel afgerond zal worden zodat het
“Historisch Documentatiecentrum” daar samen met het hoofdbestuur haar intrek kan nemen.
Tot slot de opmerking dat dit een standaard jaarverslag is. De secretaris realiseert zich dat hij
waarschijnlijk veel personen, vermeldenswaardige zaken en activiteiten van afdelingen heeft
vergeten te benoemen. Dit betekent niet dat hiervoor geen aandacht is. Het HB benadrukt dat
een ieder de aandacht en waardering krijgt die hem of haar toekomt.
Het HB wil alle vrijwilligers, leden en bestuursleden van de afdelingen hartelijk bedanken
voor hun inzet in 2010.
Namens het Hoofdbestuur MBSOV,
Bas van Uggelen.
1e Secretaris
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