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1. Opening 
 
De duo voorzitter Dhr. C. Jacobs opent de vergadering om 20.05 uur. Hij heet een ieder van harte 
welkom en verzoekt iedereen om op te staan en een minuut stilte in acht te nemen voor de leden die ons 
het afgelopen jaar ontvallen zijn. 
 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
 
Mededelingen: 
De duo voorzitter Dhr. C. Jacobs vraagt of alle stemgerechtigden ook daadwerkelijk een stembiljet 
ontvangen hebben. Tevens meldt hij dat het 41 stemgerechtigden betreft. 
 
Voorts vraagt de duo voorzitter Dhr. C. Jacobs om alle telefoons uit te zetten. Hij deelt mede dat deze 
vergadering wordt opgenomen met een voice recorder. De opnames zijn uitsluitend bedoeld ter 
ondersteuning van de verslaglegging. 
 
De duo voorzitter Dhr. C. Jacobs verontschuldigt zich voor de afwezigheid van onze 1e penningmeester 
Dhr. G. Lengers. Vanwege persoonlijke omstandigheden kan hij niet aanwezig zijn. Indien vragen over 
de financiële verslagen van dien aard zijn dat alleen Dhr. Lengers deze kan beantwoorden, worden deze 
voor nu geparkeerd en zo snel mogelijk beantwoord. 
 
Voorts meldt de duo voorzitter Dhr. C. Jacobs dat er in maart 2011 een voorzittersoverleg heeft plaats 
gevonden. De intentie is dat deze vergadering twee keer per jaar plaats gaat vinden.  
Tevens vermeldt Dhr. Jacobs dat hij het betreurt dat er twee afdelingen niet aangeschoven zijn bij de 
vergadering in maart jl. Er is geen afbericht ontvangen. 
  
De duo voorzitter Dhr. C. Jacobs meldt dat Dhr. M. Petter ons ondersteuning gaat geven voor de 
exploitatie commissie voor Beuk 1. Zijn doel is om meer structuur aan te brengen. 
  
Daarnaast gaat Mevr. A. Kreutz ondersteuning geven aan de activiteitencommissie en dan met name op 
het gebied van de kortingenlijst van bedrijven die korting geven op vertoon van ons MBSOV pasje. 
 
 
3. Vaststellen agenda 
De duo voorzitter Dhr. C. Jacobs vraagt op voorhand of er punten zijn voor de rondvraag, zodat deze 
eventueel ingepast kunnen worden in de reeds vastgestelde vergaderpunten. 
 
Dit blijkt niet het geval te zijn. Hierbij is de agenda vastgesteld. 



 

2  
Handelsreg. Alkmaar 40.63.48.67 

 
Secretariaat � MarineBedrijf Sport- en OntspanningsVereniging 
  T.a.v. Secretariaat 
� 0223 65 74 40  Postbus 21 
   1780 AA  Den Helder 
� MBSOV@MINDEF.NL   
 
 

 
 
 
4. Notulen algemene ledenvergadering 11 maart 2010 
De duo voorzitter meldt dat hij graag ziet dat er alleen inhoudelijk op de notulen ingegaan wordt. 
Eventuele komma’s en punten kunnen persoonlijk aan de secretaris doorgegeven worden na afloop 
van de vergadering. 
 
Dhr. H. v/d Sloot vraagt of het instructieboekje dat op de eerste pagina van het verslag genoemd wordt, 
ook daadwerkelijk gemaakt is.  
De duo voorzitter Dhr. C. Jacobs geeft aan dat dit een van de taken van onze vroegere 2e secretaris 
Dhr. F. Kusters was. Deze is echter na zijn vertrek bij het Marinebedrijf ook uit het hoofdbestuur van 
de MBSOV gestapt. Daardoor is het maken van dit instructie boekje blijven liggen. 
 
Er zijn verder geen op- en aanmerkingen. Het verslag wordt dan ook bij deze gearresteerd. 
 
 
5. Notulen begrotingsvergadering 21 oktober 2010 
 
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt hierbij gearresteerd. 
 
 
6. Jaarverslag secretaris 
De 1e secretaris Dhr. B.A.J. van Uggelen meldt dat het jaarverslag normaliter in zijn geheel wordt 
voorgelezen. Om het tijdspad van deze vergadering binnen de grenzen te houden, kiest hij er echter 
voor om een beknopte versie voor te lezen.  
 
De duo voorzitter Dhr. C. Jacobs geeft aan dat het complete verslag in de eerstvolgende Sirene 
gepubliceerd zal worden. 
 
 
7. Jaarverslagen penningmeester 2010 
De 2e penningmeester verexcuseert zich nogmaals voor de afwezigheid van de 1e penningmeester. 
Hij geeft een uitleg over het jaarverslag en loopt puntsgewijs alle zaken door. Tevens verduidelijkt hij alle 
posten die in het jaarverslag 2010 genoemd zijn. 
Er bestaat enige onduidelijkheid of de afdelingen Bridge en Dansen zijn opgenomen in het verslag. Dit 
blijkt het geval te zijn. Het verslag is compleet en is op tijd aangeleverd door alle afdelingen. 
 
 
8. Verslag kascontrole commissie  
Dhr. J. Boertjes leest het verslag voor van de kascontrole commissie en verleent decharge aan de 
penningmeester van het hoofdbestuur. 
 
Aan de aanwezige leden wordt formeel gevraagd of zij akkoord gaan met het gestelde in het verslag van 
de kascontrolecommissie. Alle aanwezige leden gaan akkoord met de inhoud van het verslag. 
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9. Goedkeuring begrotingen 2011 
De duo voorzitter Dhr. C. Jacobs  geeft aan dat tijdens de begrotingsvergadering van 21 oktober 2010 
alle begrotingen de revue zijn gepasseerd en toentertijd voorzien zijn van commentaar. Daarom zullen  
deze begrotingen nu als hamerstuk worden gepasseerd. 
 
De duo voorzitter meldt dat tijdens de voorzittersvergadering is gesproken over het maken van een 
keuze voor een andere invulling van gelden vanuit het Marinebedrijf. Deze gelden worden aangewend 
voor activiteiten. Wij zijn gebonden aan regels vanuit het Marinebedrijf maar willen wel een zo eerlijk 
mogelijke verdeling. Hij vraagt aan de 2e penningmeester Dhr. P.N. den Daas hier nogmaals een uitleg 
over te geven. 
De 2e penningmeester geeft een beknopte toelichting op het voorstel tot verandering van de verdeling 
van deze gelden en geeft de onderstaande verdeling weer: 
 

    

AAccttiivviitteeiitt  bbeeddrraagg  
SSuubbssiiddiiee  MMBB  

mmaaxxiimmaaaall  
SSuubbssiiddiiee  MMBBSSOOVV  

mmaaxxiimmaaaall  
€€  110000,,----  €€  4400,,----  €€  1100,,----  
€€  220000,,----  €€  6600,,----  €€  1155,,----  
€€  330000,,----  €€  8822,,5500  €€  1177,,5500  

>>€€  440000,,----  €€  110000,,----  €€  2200,,----  
 
De duo voorzitter Dhr. C. Jacobs vraagt aan alle leden of ze kunnen instemmen met de begrotingen 
voor 2011. Dit is het geval en de begrotingen van 2011 worden goedgekeurd. 
 
 
10 vaststellen contributies  
 
Het hoofdbestuur heeft geen voornemens om de contributies aan te passen. 
Volgens de statuten moeten tijdens de algemene ledenvergadering wel de royementen worden voor 
gedragen. Dit betreft een 74 tal royementen. Het aantal is zo hoog omdat er een opschoning van het 
ledenbestand heeft plaatsgevonden. Al deze personen zijn middels een schrijven op de hoogte gesteld 
zoals de statuten voorschrijven. Vervolgens is een ieder nogmaals aangeschreven met de mededeling 
dat zij op de algemene ledenvergadering als royementen zullen worden voorgedragen. 
Deze royementen zullen tevens kenbaar gemaakt worden aan de onderafdelingen en ook daar zullen de 
betreffende personen uitgeschreven worden. De namen worden bewaard zodat men niet meer 
zondermeer lid kan worden. 
. 
Dhr. H. Brouwer vraagt wat er gebeurt met de achterstallige niet betaalde contributies. 
De duo voorzitter Dhr. C. Jacobs antwoordt dat we de afweging hebben gemaakt om een deurwaarder 
in te schakelen. Echter gezien de kosten daarvan en het feit dat wij nu pas aan het opschonen zijn, is 
besloten om dit te laten voor wat het is.  De namen en openstaande bedragen zijn genoteerd zodat dit 
bedrag vermeerderd met rente, alsnog geïncasseerd kan worden indien een van deze personen zich 
opnieuw aanmeldt als lid.  
 
Uit de zaal komt het verzoek om dit kenbaar te maken in de Sirene. De 2e penningmeester geeft aan dit 
mee te nemen. 
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De 2e penningmeester Dhr. P.N. den Daas geeft aan dat dit ook visa versa werkt. We zullen elkaar op 
de hoogte moeten houden van wederzijdse royementen. 
 
Gevraagd wordt vanuit de zaal of er voor de afdelingen niet een zelfde ledenbestandprogramma kan 
worden gehanteerd of dat er in ieder geval gekeken kan worden in de data base van het ledenbestand 
dat door de penningmeesters gehanteerd wordt. 
De 2e penningmeester Dhr. N. den Daas belooft hier naar te kijken. Hij ziet hier mogelijkheden in. 
 
De duo voorzitter Dhr. C. Jacobs stelt vast dat de royementen met goedkeuring van de leden kunnen 
plaatsvinden. 
 
 
11 benoeming kascontrole commissie 2011 
 
De duo voorzitter  Dhr. C. Jacobs geeft aan dat wij de kascontrole commissie volgens het huishoudelijk 
reglement willen hanteren. Dit houdt in dat er elk jaar 1/3 deel van de kascontrole commissie zal 
aftreden. Het voordeel is dat zo de mogelijkheid gecreëerd wordt dat de kascontrolecommissie 
vertrouwd raakt met de boekhouding en dit kan overdragen aan telkens een nieuw lid. 
 
De duo voorzitter Dhr. C. Jacobs meldt dat de afdelingen volleybal en toneel zitting blijven nemen en dat 
wij de afdeling watersport (Breewijd) verzoeken om een nieuw lid aan te leveren. 
Dit wordt met algemene stemmen aangenomen  
 
 
Pauze 
Er wordt een pauze ingelast om 21.05 uur en de duo voorzitter Dhr. C. Jacobs nodigt een ieder uit voor 
een drankje. 
  
 
12 bestuursverkiezing 
 
De duo voorzitter Dhr. C. Jacobs geeft een uitleg over de wijze waarop de stemming zal plaatsvinden. 
Tevens geeft hij aan dat er een voltallig nieuw bestuur zal worden gekozen. De voorzitter, penning- 
meester en secretaris zullen in functie worden gekozen. 
Er heeft zich één kandidaat opgeven. Dit is Dhr. M. Munter. Hierdoor ontstond het probleem dat het 
hoofdbestuur niet langer uit het vereiste oneven aantal zou bestaan. Dhr. A  de Haan heeft zijn functie 
binnen het bestuur vrijwillig neergelegd waardoor er nu weer een oneven aantal (9) is. Dhr. A. de Haan 
blijft overigens nog wel gewoon zijn taken bij de activiteitencommissie uitvoeren. 
 
Hierna neemt de duo voorzitter Dhr. H. de Vries het woord en meldt dat de statuten aangeven dat de 
stemming schriftelijk dient te gebeuren. Vervolgens geeft de duo voorzitter een uitleg over de wijze 
waarop de formulieren ingevuld dienen te worden. 
Ook geeft de duo voorzitter Dhr. H. de Vries aan dat er een kiesbureau moet worden ingesteld. Deze 
wordt samengesteld uit een hoofdbestuurslid en twee leden uit deze vergadering. Besloten wordt dat 
vanuit het hoofdbestuur de duo voorzitter Dhr. H. de Vries deze taak op zich neemt en vanuit de zaal 
geven Dhr. M. Petter en Dhr. P. Wezelman zich op. Voorts geeft de duo voorzitter Dhr. H. de Vries aan 
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dat het hoofdbestuur niet zal deelnemen aan de verkiezing, ondanks dat hierover in de reglementen 
niets vermeld staat. 
 
Na stemming komt de kiescommissie tot de volgende slotsom: 
Er zijn in totaal 40 stemmen uitgebracht. Hiervan zijn er 31 op de juiste wijze ingevuld en is er gestemd 
op of tegen een kandidaat. Drie briefjes zijn ongeldig verklaard en zes stemmen waren tegen.  
Bij deze geeft de kiescommissie aan dat alle opgegeven personen zijn gekozen in het hoofdbestuur en 
wordt de samenstelling als volgt: 
. 
 
 
 
 
Dhr. P.N. den Daas  Voorzitter 
Dhr. G. Lengers   1e Penningmeester 
Dhr. C. Jacobs   1e Secretaris 
Dhr. H. de Vries   Bestuurslid - 2e penningmeester / vice voorzitter 
Dhr. A. v/d Akker  Bestuurslid - Materiaal commissaris 
Mevr. N. Smit   Bestuurslid – Voorzitter beheer commissie 
Dhr. B. van Uggelen  Bestuurslid - 2e Secretaris 
Mevr  M. Obradovic-Pot  Bestuurslid - activiteiten commissaris 
Dhr. M. Munter   Bestuurslid - algemeen bestuurslid 
 
 
 
13 bestuursbeleid 
 
De nieuwbakken voorzitter Dhr. P.N. den Daas bedankt de aanwezige leden voor het vertrouwen dat in 
dit hoofd bestuur wordt gesteld. Hij geeft aan dat er zeer veel werk verzet zal moeten gaan worden. 
 
Wij allen zijn blij dat wij in deze formatie nog een tijdje mogen doorgaan. 
Dit jaar zal het bestuur diverse speerpunten hebben. 
 
Exploitatie. 
Zoals beschreven in het HHR zal dit jaar Dhr.M. Petter samen met de beheerders invulling gaan 
geven aan de taken van een exploitatiecommissie. Als bestuur zullen wij regelmatig terugkoppeling 
hierover vragen. Aan het eind van dit seizoen zullen we door middel van een evaluatie vaststellen of 
er een commissie moet komen of dat een één mans fractie binnen de beheerscommissie voldoende 
is. Of dat er niets van dat alles nodig is. Afhankelijk van deze uitkomst zullen we een wijziging van het 
HHR voorbereiden en presenteren tijdens het voorzittersoverleg ter voorbereiding op de ALV. 
 
Afdelingscontacten. 
We willen de contacten met de afdelingen uit gaan breiden. Niet als een soort controller maar meer 
om elkaar op de hoogte te houden van de lopende zaken. Regelmatiger met elkaar afstemmen over 
aandachtspunten en elkaar de helpende hand te bieden. Een voorbeeld hiervan is de aankondiging 
om het voorzittersoverleg twee maal per jaar plaats te laten vinden. 
Minder goed draaiende afdelingen zullen specifieke aandacht krijgen van het hoofdbestuur. In het 
kader hiervan zijn we al een structureel overleg begonnen met een afdeling. 
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A&M huishouding. 
Er zal aandacht komen voor de A&M huishouding. Dit geldt binnen de hele vereniging en dus ook voor 
alle Beuken en externe gebouwen. Het recentelijk gehouden onderzoek door de gemeente geeft aan 
dat een actief beleid hierin wenselijk is. Uiteraard zal hier vooral via de beheercommissie invulling aan 
worden gegeven. Doelstelling is dat we ons niet meer mogen laten verrassen door een externe audit. 
 
Hoofdbestuursverbeteringen. 
Last but not least zullen we ook aan een aantal verbeteringen binnen het HB gaan werken. Hoewel we 
in het afgelopen jaar enorm naar elkaar zijn toegegroeid en de cultuurverschillen al ruim achter ons 
gelaten hebben, zijn er nog wel een aantal aandachtspunten waar we aan moeten werken. Dit jaar 
zullen we vooral de DLT en kwaliteit van actiepunten aan gaan pakken. We praten veel en graag met 
elkaar en hierdoor krijgt niet alles tijdig voldoende aandacht. Hierbij zullen het beschrijven en het 
uitvoeren van de eigen rollen en taken veel aandacht krijgen.  
 
Tot voor zover de zaken waar we allen aan zullen werken. Indien u in de loop van het verenigingsjaar 
vragen heeft aan het HB of zaken onder hun aandacht wil brengen, een discussie aan wil gaan met 
het HB omtrent wat dan ook, dan roepen wij u allen op om contact met ons op te nemen. Het HB heeft 
geen drempels. We staan open voor andere meningen en willen die dan ook graag horen. 
 
 
14 rondvraag 
 
Anton Swart: 
Er loopt nog een aanvraag bij het Marinebedrijf voor een bijdrage voor de OGV. Dit is besproken in een 
vergadering met het GMC. Nu krijg ik een bericht vanuit het Marinebedrijf waarin gesteld wordt dat deze 
bijdrage niet toegekend is terwijl wij nog van niks weten. Tevens zouden wij als oudgedienden een 
uitnodiging krijgen voor deelname tijdens de vlootdagen. 
De 1e secretaris Dhr. C. Jacobs geeft aan dat de 2e secretaris Dhr. B. van Uggelen binnen het 
Marinebedrijf lid is van het GMC en dat deze geen enkele indicatie heeft dat er reeds een besluit 
gevallen is over deze gelden. 
Het is juist dat er inderdaad sprake zou zijn van een uitnodiging vanuit het Marinebedrijf voor deelname 
tijdens de vlootdagen (veteranendag), maar voor zover wij weten is hier geen besluit over gevallen. 
 
Dhr. N. Ridder geeft aan dat in de grote zaal geen eenheid van kleuren is. Hij vraagt of het mogelijk is 
om deze kleuren aan te passen in het geheel als er geschilderd gaat worden.  
Tevens leest hij dat er een begroting is gemaakt van € 500,00 voor de tuin. Hij ziet echter liever 
staptegels komen in de begroeiing naar de parkeerplaats toe. 
De 1e secretaris Dhr. C. Jacobs geeft aan dat het schilderen opgenomen wordt met Dhr. M. Petter. 
De realisatie van staptegels is reeds besproken met Dhr. H. de Bles. De toezegging dat hier actie in 
zal worden genomen, wordt hierbij gedaan.   
 
Dhr. H. van Kralingen vindt het een slechte zaak dat er in de Sirene vaak data van reeds gepasseerde 
activiteiten vermeld staan. 
De 1e secretaris Dhr. C. Jacobs geeft aan dat hij hier geen excuus voor kan geven en erkent dat het 
beter moet.  
 
Dhr. H. v/d Sloot geeft aan dat kopij voor de Sirene op tijd moet worden ingeleverd.  
De 1e secretaris Dhr. C. Jacobs benadrukt dat de Sirene valt en staat met de door de leden 
aangeleverde kopij. 
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Mevr. A. Bais:  
Ondanks dat de Sirene niet verschenen was, stond er wel een activiteitenplanning in de Divisie. In deze 
planning was de afdeling toneel echter niet vermeld. 
 De 1e secretaris Dhr. C. Jacobs geeft aan dat wij een kwart pagina krijgen maar dat we dit zorgvuldiger 
zullen moeten doen. 
 
Dhr. v/d Veer hoort de term “oudgedienden” gebruiken terwijl deze term volgens hem “oud werknemers” 
zou moeten zijn. 
De 1e secretaris Dhr. C. Jacobs antwoordt dat ook de term “postactieven” gebruikt wordt, terwijl ook hier 
dezelfde groep bedoeld wordt. De opmerking van Dhr. v/d Veer wordt genoteerd. 
 
15. Sluiting. 
 
De 1e secretaris Dhr. C. Jacobs sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid. 
Na de uitnodiging aan een ieder om een drankje te nuttigen, sluit hij de vergadering. 
 
  
1e secretaris 
B.A.J. van Uggelen. 


