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Jaarverslag Hoofdbestuur MBSOV 

over het verenigingsjaar 2011 
 
 
 
Het verenigingsjaar 2011 is een druk en hectisch jaar geweest, het jaar waarin de puntjes op 
de I gezet moesten worden, er zijn nog veel punten tot verbetering dus ook in 2012 zullen er 
nog veel zaken worden aangepakt. 
 
In 2011 bestond het MBSOV Hoofdbestuur uit 9 leden, te weten; 
 
Dhr. N. den Daas  Voorzitter 
Dhr. G. Lengers  1e Penningmeester 
Dhr. H. de Vries  2e Penningmeester 
Dhr. C. Jacobs   1e Secretaris 
Dhr. B.A.J. van Uggelen 2e Secretaris 
Dhr. R. v/d Akker   
Mevr. N. Smit 
Mevr. M. Obradovic-Pot 
Dhr. M.Munter 
 
Wij als hoofdbestuur proberen betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van alle afdelingen 
binnen onze vereniging, ondermeer om aanwezig te zijn bij algemene jaarvergaderingen de 
diversen verslagen te lezen maar ook de diversen websites te bekijken. 
 
Dit jaar probeert het hoofdbestuur meer te automatiseren maar ook aan te sluiten op de 
diversen vormen van de socialmedia, de automatisering van ons ledenbestand loopt 
vlekkeloos we zijn steeds meer bezig met fine Turning van het bestand, een van de acties was 
dit jaar om over te schakelen van het NSK naar automatische incasso. 
Naast een mooie website zijn we nu ook te vinden op Facebook (zoeken op MBSOV) en 
Twitter @MBSOV. 
 
  
In het afgelopen verenigingsjaar hebben de navolgende vergaderingen / overleggen 
plaatsgevonden;  

* 32 maal is het hoofdbestuur bijeengekomen voor het reguliere HB overleg. 
*  31 maart 2011 heeft de Algemene Ledenvergadering in de Dukdalf plaatsgevonden. 

      *    10 maart en  29 september 2011 hebben er voorzitters overleggen plaatsgevonden. 
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*    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 9 januari 2011 plaats gevonden onze voorzitter Dhr.N.den Daas heeft onze leden 
toegesproken. 
 
 
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. 
 
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 2011 heeft er het  Sinterklaasfeest plaatsgevonden. Het feest mag weer als geslaagd 
beschouwd worden. 
 
Ook in 2011 heeft het jaarlijkse MBSOV Kerstbal plaatsgevonden. De opkomst was redelijk. 
Hopelijk zijn er volgend jaar meer aanmeldingen.  
 
Onze activiteiten commissie heeft meer dan hun best gedaan om ondanks de steeds 
terugkerende kritieken, een gemêleerd aanbod voor activiteiten te plannen. Wij hopen dat ook 
het komend jaar vanuit CZSK ondersteuning blijft plaats vinden. 
 
Andere activiteiten en gebeurtenissen in 2011 waren: 
 

• De elektronica club heeft nu ongeveer 65 leden en komen geregeld bijeen om hun 
hobby te beoefenen, van het lezen van de diversen literatuur om de kennis te 
verbreden  word dankbaar gebruik gemaakt, zo ook van het uitleen gereedschap. 
 

• Voor de AHC was 2011 een rustig jaar zonder al te veel tegenslagen, echter wel met 
grote uitgaven. 
Het ledenbestand is qua aantallen nagenoeg gelijk gebleven. Hoogtepunten waren het 
bezoek aan de “autovak” beurs te Amsterdam, waar enige contacten uit het verleden 
werden aangehaald betreffende innovaties in de auto industrie en speciale 
gereedschappen. In 2011 is de laatste oude hefbrug vervangen door een nieuw 
exemplaar, waardoor de veiligheid tijdens het sleutelen verbeterd is.  De oude hefbrug 
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is bijna 40 jaar van dienst geweest, en de laatste jaren zijn grote reparaties aan oa de 
hefcilinders uitgevoerd om deze nog veilig te kunnen gebruiken. 
Wat ook in 2011 is vervangen, is de luchtcompressor. De oude compressor kwam 
regelmatig in storing, en gebruikte voor de geleverde persdruk teveel energie.  De 
nieuwe compressor is aangepast op de afname en is voorzien van een na-koeler. 
Wij als hoofdbestuur hopen dat de AHC meer en meer samenwerkt met andere 
afdelingen en zeker gezien de samenvoeging met CZSK. 

 
• Ook dit jaar heeft afdeling watersport vereniging Breeweid de blauwe vlag in de wacht 

gesleept en is deze voor het jaar 2011 voor de elfde keer uitgereikt. 
De tussentijdse controleur van de stichting KMVK (keurmerk milieu,veiligheid en 
kwaliteit) heeft hun ook dit jaar weer een pluim gegeven voor de organisatie op hun 
jachthaven. 
Uit het oogpunt van naamsverandering,veiligheidnormen,en nieuwe inzichten in de 
tijd zijn de reglementen van Breeweid op diverse artikelen aangepast. 
Er heeft een gezamenlijk overleg plaatsgevonden met de omliggende verenigingen en 
de waterpolitie. Doelstelling is om ervaringen uit te wisselen en een gezamenlijk 
standpunt in te nemen voor zaken als inbraak preventie,vernieling,zwemmen en 
duiken in de haven enz enz. 
Ze hebben hun jaarlijkse legionela keuring van de PWN weer met vlag en wimpel 
doorstaan. 
In verband met de naamsverandering van WSOV naar MBSOV bleek de bestaande 
alcohol vergunning niet meer geldig. Een nieuwe aanvraag werd gestart en de 
vergunning is inmiddels verleend. 
De stootrubbers welke geplaatst waren om de box palen zijn inmiddels allemaal 
vervangen. 
De afgebroken beton randen en de betrating voor het clubhuis gaf een onveilige 
situatie. 
Inmiddels zijn beide naar volle tevredenheid  vervangen . 
Via een reorganisatie plan van defensie zijn ze als club in de gelegenheid gesteld om 
hun computer inclusief beeldscherm te vervangen,ze waren dringend aan vervanging 
toe en dat scheelt dus weer een investering. De brandveiligheid in de haven is door de 
gemeente gekeurd. Deze is in orde bevonden. 
Hun clubhuis heeft onderhoud gehad, het geheel is geschilderd. 
De kraan op de haven is uit bedrijf gesteld. Overlegd moet nog worden of herstelling 
i.v.m. de kosten rendabel is. 
De nieuwe T steiger is voorzien van verlichting en is officieel op 16 april in gebruik 
genomen we hopen er met ons allen nog veel plezier van te hebben. 
Hun ponton heeft een grondige renovatie ondergaan en is hopelijk weer voor vele 
jaren beschikbaar. 
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Ook de hijskraan heeft zijn onderhoud gehad en is weer goedgekeurd. 
De geplande plaatsing van de nieuwe dakventilatoren heeft geen doorgang kunnen 
vinden,het budget van de DVD was in 2011 niet toereikend genoeg. Gezien de 
bezuinigingen lijkt het niet meer aannemelijk dat deze klus nog uitgevoerd gaat 
worden. 
De toezichthouders en enkele vrijwilligers hebben een update instructie EHBO/AID 
gevolgd,dit om nog meer veiligheid te bieden in  loods en haven. 
De bestaande gezamenlijke compressor autohobbyclub/ Breewijd bestaat niet meer. 
De communicatie leiding is afgesloten en Breewijd heeft een eigen compressor 
aangeschaft. 
Er zijn diverse hijsstroppen afgekeurd, er zal voor vervanging zorg gedragen worden. 
      
 
 

• Het jaar 2011 van de afdeling recreatie is naar tevredenheid verlopen. Het aantal van 
acht zal dit jaar worden teruggebracht naar zeven caravans i.v.m. de verkoop van 
caravan de Zeezwaluw in Schaarsbergen / Arnhem. Verkoop grond zal door het 
hoofdbestuur worden opgestart. De afdeling recreatie zal de verkoop van de caravan 
ter hand nemen. Wanneer deze nog niet verkocht is, zal er nog verhuur mogelijk 
blijven. Het afgelopen verhuurseizoen is v.w.b. de verhuur iets terug gelopen. De 
gemiddelde bezetting over 26 verhuurweken is gemiddeld rond de 44% geweest. 
Caravan de Zeeotter in Wateren  en de Zeeleeuw in Soerendonk werden het meest 
verhuurd met gemiddeld 53%. De verhuurprijzen zijn in 2011 gelijk gebleven en voor 
2012 op het huidige prijsniveau gehandhaafd. Alleen het kortingspercentage is 
teruggebracht naar 25% bij twee weken aaneengesloten huren. 
De financiën van de afdeling recreatie zijn verslechterd. ze hebben aanzienlijk 
ingeteerd op hun vermogen, aangezien ze in 2011 aanspraak hebben moeten maken op 
hun spaarrekening om o.a. de staangelden te betalen. 
Het aantal vrijwilligers voor direct beheer voor de caravans is niet veranderd.  De 
huidige vrijwilligers zullen zich ook het komende jaar weer inzetten om de caravans in 
goede conditie te houden. Dhr. Mommaas heeft na vele jaren trouwe dienst afscheid 
genomen van hun afdeling en werd tijdens de vrijwillgersavond in december door het 
HB hartelijk bedankt hiervoor.  Zijn taken zijn grotendeels overgenomen door hun 
nieuwe medewerkster Ria Weistra.  
Ze hopen het komende verhuurseizoen weer voldoende huurders te mogen ontvangen. 
Promotie zowel op prikborden binnen het MB en een actueel verhuuroverzicht op de 
website hebben hun aandacht. Het verhuurseizoen 2012 begint op vrijdag 13 april.  

 
• Voor de afdeling Topspin begint het seizoen ieder jaar op 1 april, maar omdat het 

bestuur in al sinds 2008 besloten heeft om de banen het hele jaar open te houden, 
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zolang het weer het toelaat, gaat het onderhoud aan de banen voor de onderhoudsploeg 
het hele jaar door. Vanaf 1 maart werd begonnen de banen gereed te maken voor het 
nieuwe seizoen 2011, zodat de tennissers vanaf 1 april weer volop gebruik konden 
gaan maken van de banen. De Commissie Recreatie Tennis bestaat dit seizoen uit 6 
leden, die weer vol enthousiasme geprobeerd hebben om een aantal leuke toernooien 
te organiseren.Het eerste weekend van april zijn ze natuurlijk gestart met het 
openingstoernooi dit toernooi was aardig bezocht. 
De commissie onderhoud had weer erg zijn best gedaan, dus de velden lagen er prima 
bij. Twee keer per seizoen organiseren ze een lichtmixtoernooi deze worden altijd op 
een vrijdagavond gepland en is elke keer weer gezellig de commissie zorgt voor een 
heerlijke kop koffie koffie en lekkere hapjes. 
Ook hebben ze voor het tweede jaar een luilaktoernooi georganiseerd met gelukkig 
voldoende sportieve mensen die allemaal om 7 uur aanwezig waren. Voor de 
clubkampioenschappen hadden ze mede door de vele opentoernooien die elders bezig 
waren weinig aanmeldingen. Toch konden ze een aantal poules maken waardoor ze 
het hebben laten doorgaan. Het midzomertoernooi zegt het al wordt altijd in het 
midden van de vakantie gehouden en ook wel voor de thuisblijvers georganiseerd. 
Toch waren er een hoop aanmeldingen en mede door het mooie weer een geslaagd 
toernooi. Het wandelstoktoernooi voor de 40 plussers vindt altijd in september plaats 
ook dit jaar weer een hoop aanmeldingen. Na een mooie tennismiddag waar fanatiek 
werd gestreden om maar op die wandelstok te worden vermeld. Het sluitingstoernooi 
in het enige toernooi van het seizoen geweest wat na één partij spelen moest worden 
gestopt vanwege de regen.  
De commissie heeft twee toernooien niet door laten gaan dat was de uitwisseling met 
TVJ en het MBSOV toernooi. TVJ kon niet vanwege hun clubkampioenschappen in 
dezelfde tijd als wij de uitwisseling hadden gepland. Het MBSOV toernooi is door de 
commissie te laat bekend gemaakt bij de MBSOV waardoor inschrijven en plannen 
niet meer mogelijk was voor de geplande toernooi datum. 
Het Topspin Open Tennistoernooi werd dat jaar door 235 deelnemers bezocht. 
Er waren 30 onderdelen. 25 Schema’s en 263 spelers 
“Onderutdijkie” (Open Jeugd Toernooi). Dit jaar waren er 62 inschrijvingen dat is  
minder dan alle voorgaande jaren. De Lammetjesdag (het minitoernooi, voorafgaand 
aan het Onderutdijkie) is dat jaar niet door gegaan wegens te weinig inschrijving. De 
schapenkooi avond (spelletjesavond) was wel druk bezocht ondanks de regen is het 
een groot succes geweest.  
De Jeugdcommissie is dit jaar begonnen met slechts 20 jeugdleden, waarvan er 7 in de 
hoogste leeftijdscategorie. De overige jeugdleden zijn erg verdeeld over de 
verschillende leeftijden.Dit is mede de oorzaak ervan dat er geen mogelijkheid was om 
leuke dingen te organiseren voor de jeugd. Aan de voorjaarscompetitie deed ook 
alleen het selectieteam mee. Dit zijn meisjes uit de oudste leeftijdscategorie. 
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Om nieuwe jeugdleden te werven, hebben ze i.s.m. de tennisleraar enkele lessen 
schooltennis verzorgd. Hiervoor hebben ze twee scholen uit de buurt uitgenodigd. 
Aan deze lessen werd  heel enthousiast meegedaan door de leerlingen. 
Ook is geprobeerd om tijdens de Open Tennis dag nieuwe jeugdleden aan te trekken. 
Vooralsnog heeft dit nog geen concrete resultaten opgeleverd. 
Echter, het is wel het plan om ook in 2012 weer schooltennislessen te organiseren. 
Hier is wel hulp bij nodig van vrijwilligers en de tennisleraar. De bedoeling is om dit 
aan het begin van het buitenseizoen in te plannen. 
Helaas hebben er aan het eind van het jaar wederom enkele jeugdleden het 
lidmaatschap opgezegd en zijn er enkele doorgeschoven naar de senioren. Hierdoor 
staat de teller nu op 9 jeugdleden. 
Ook heeft één van de commissieleden aangegeven zich niet meer te kunnen inzetten 
voor de vereniging. Waardoor de commissie nu bestaat uit 4 leden.  
De barcommissie bestaat uit 4 leden en een barbeheerder. Door een afnemend aantal 
leden blijft de bar omzet achter bij de voorgaande jaren. Het opentoernooi heeft de 
omzet nog enigszins goed gemaakt. De winteropening van de banen was in oktober en 
november redelijk bezocht. Per 1 april 2012 stopt de barbeheerder met zijn 
werkzaamheden. Bekeken wordt of we deze functie gaan verdelen onder de commissie 
leden of dat er een nieuwe barbeheerder wordt aangetrokken. Dit in verband met het 
terug lopende leden aantal. 
Hun clubblad “De Schaapskooi” is dit jaar 5x verschenen. 
In het jaar 2011 zijn de opzeggingen met 25 leden fors. Het aantal contributie 
betalende leden per 31 december 2011 is 155.  
Het hoofdbestuur hoopt dat de tendens niet doorgaat wat betreft het teruglopend leden 
aantal het is zorgelijk te noemen ondanks er zoveel enthousiaste vrijwilligers hun 
steentje bijdragen hopelijk is er in het komend jaar weer een stijgende lijn waarneem 
baar. 
 

• Voor de afdeling tafeltennis was dit jaar een bij zonderjaar want 2011 stond in het 
teken van hun 40-jarig jubileum want op 4 november bereikte de club de respectabele 
leeftijd van 40 jaar!   
Aan het begin van het verenigingsjaar, op 1 januari 2011, waren ze met 16 personen 
hun herenafdeling telde15 leden (ook dit jaar weer gemiddeld één lid per heer) en hun 
damesafdeling bestond uit 2 leden, op 31 december 2011,  telden ze dus 18 leden. 
Ondanks deze spectaculaire groei van 12,5 % blijven ze een select gezelschapje. 
 

 
Er zullen vast veel meer zaken in de afdelingen spelen maar tijdens dit schrijven en ondanks 
mijn verzoek heb ik niet meer secretariële verslagen mogen ontvangen. Dit doet niets af aan 
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de waardering welke het hoofdbestuur heeft aan uw inzet en hoopt ook dat jullie allen dit het 
komend jaar blijven doen BEDANKT! 
 
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, wel gaan 
we het komend jaar bezinnen of er niet een andere invulling kan plaats vinden om een grotere 
groep in het zonnetje te zetten. 
  
Verder zijn in 2011 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. 
Wel hebben we de ruimte op de bovenverdieping afgerond hier zit nu “Historisch 
Documentatiecentrum”  samen met het hoofdbestuur, ook is het nu mogelijk andere 
afdelingen hun vergaderingen daar te laten plaats vinden. 
 
Het HB wil alle vrijwilligers, leden en bestuursleden van de afdelingen hartelijk bedanken 
voor hun inzet in 2011. 
 
Namens het Hoofdbestuur MBSOV, 
 
Bas van Uggelen. 
 
2e Secretaris 


