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1. Opening 
 
De voorzitter Dhr. N. den Daas opent de vergadering om 20.03 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 voorzitter Dhr. N. den Daas vraagt of alle aanwezigen zich gemeld hebben in verband met 
de te houden stemming. Er wordt vastgesteld dat 25 stemgerechtigden zich gemeld hebben 
(excl. Hoofdbestuur) . 

 
• De 1e penningmeester Dhr. G. Lengers treedt vanwege gezondheidsredenen alsnog af. Hij 

geeft aan dat hij niet meer in staat is om te voldoen in datgene dat van hem verlangd wordt. 
Omdat we niet meer tijdig de leden hebben kunnen bereiken, leggen wij in deze vergadering 
een voorstel voor vervanging voor.  
Dit voorstel wordt behandeld onder agenda punt 11. 

 
Ingekomen en uitgaande stukken: 
 

• De 1e secretaris Dhr. C.A. Jacobs meldt dat er een viertal afberichten zijn ontvangen. 
T.W. Dhr. Faselaer, Dhr. R.Blok, Dhr. P. Raven, Mevr. L. van Zandwijk. 
 
 

 
3.Vaststellen agenda 
 
De voorzitter Dhr. N. den Daas meldt dat hij aan punt twaalf, punt twaalf A toevoegt. Hierin wil hij een 
uitleg geven over de samenvoeging met CZSK. 
 
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 31 maart 2011 
 
Er zijn geen opmerkingen en daarmee wordt het verslag gearresteerd. 
De voorzitter Dhr. N. den Daas dankt de secretaris voor het verslag. 
 
5. Notulen Begrotingsvergadering 20 oktober 2011 
 



 

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   
 
 

Er zijn geen opmerkingen en daarmee wordt het verslag gearresteerd. 
De voorzitter Dhr. N. den Daas dankt de secretaris voor het verslag. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Jaarverslag Hoofdbestuur 2011 
 
De 2e secretaris Dhr. B. van Uggelen leest een verkorte versie voor van het Secretarieel jaarverslag 
Hoofdbestuur 2011. 
 
 
7. Financieel jaarverslag 2011 
 
De 1e penningmeester geeft een uitleg over het financieel jaarverslag 2011. 
 
Dhr. P. Plaatzer vraagt waarom er bij de sommige activiteiten een nul bedrag staat bij ontvangen posten 
per persoon. De 2e penningmeester geeft aan dat deze reeds in een ander jaar zijn betaald maar niet 
zichtbaar zijn omdat het een afrekening is van 2011 en derhalve vermeld wordt als nul bedrag. 
 
 
8. Verslag Kascontrolecommissie 2011 
 
Dhr.C.Boldingh neemt het woord namens de kascontrole commissie, welke bestond uit Dhr.S.Plomp, 
Dhr.C.Boldingh en Dhr.J.C.Boertjes. 
Hij vermeldt dat de financiële administratie er verzorgt en gestructureerd uit zag, alle vragen werden 
naar tevredenheid toegelicht. 
 
De kascontrole commissie vraagt wel aandacht te besteden aan de tenaamstellingen van oude 
afdelingsrekeningen en aan de fiscale eisen met betrekking tot het inhuren van artiesten. 
 
Hierna verleend de kascontrole commissie decharge aan het bestuur voor de financiële afwikkeling van 
het boekjaar 2011.   
 
 
9. Begroting MBSOV 2012 
 
De begroting voor 2012 is reeds uitgebreid behandeld in onze begrotingsvergadering en deze zal dan 
ook hier als hamerstuk passeren. 
 
Alle aanwezige leden geven hun goedkeuring aan de begroting 2012. 
 
10. Vaststellen contributie. 
 
Het hoofdbestuur ziet geen reden om dit jaar de contributie te verhogen. De contributie blijft derhalve 
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€ 9,00 - € 12,00 - € 24,00, 
 
Er zijn elf mensen die voorgedragen worden voor een royement. Van een van deze royementen wordt 
onderzocht of deze lid is van een afdeling. 
 
De vraag wordt gesteld of er misschien een aantal van deze mensen verhuisd zijn waardoor ze niet 
hebben kunnen reageren. 
De voorzitter Dhr.N.den Daas antwoord dat hier bij deze personen ook een eigenverantwoording rust in 
het doorgeven aan de administratie van een wijziging.    
 
Gevraagd wordt aan de leden of ze akkoord kunnen gaan met de voorgestelde royementen. Er zijn geen 
tegenstemmers. 
 
 
11. Bestuursverkiezing. 
 
De voorzitter Dhr. N. den Daas meldt dat door de late terugtrekking van de 1e penningmeester, we niet 
in staat zijn geweest om de leden op de juiste manier te benaderen. De Sirene was net uitgebracht en 
het versturen van 3.500 brieven was geen aanlokkelijk idee. Tevens dien je leden ruim de tijd te geven 
om na te denken over deze functie en om inlichtingen in te winnen. Daarom hebben we besloten om 
de 2e penningmeester de financiën te laten beheren met ondersteuning vanuit het kantoor. Tevens zal 
de 1e penningmeester gedurende dit jaar intensieve begeleiding geven bij het voeren van de 
boekhouding. Het dagelijks bestuur zal nauwlettend toezien op de uitvoering van de boekhouding. De 
2e penningmeester krijgt hiermee de kans om te “snuffelen” aan deze zware en intensieve taak.  
 
Voor 2013 zal er op de juiste wijze een verkiezing worden uitgeschreven waarbij leden de kans krijgen 
om zich aan te melden voor de functie.  
 
 
De voorzitter Dhr. N. den Daas geeft een uitleg over de beoogde hoofdbestuursamenstelling (zie tabel 
hieronder). De in rood gearceerde personen zijn herkiesbaar.  
 

FFuunnccttiiee  NNaaaamm  BBeennooeemmttiijjdd  ((jjaaaarr))  
VVoooorrzziitttteerr  NNiieekk  ddeenn  DDaaaass  22  
SSeeccrreettaarriiss  CCoorrnnéé  JJaaccoobbss  11  

PPeennnniinnggmmeeeesstteerr  aa..ii..  eenn  vviiccee  
vvoooorrzziitttteerr  

HHeennkk  ddee  VVrriieess  11  

LLiidd    VVaaccaanntt  33  
LLiidd  BBaass  vvaann  UUggggeelleenn  22  
LLiidd  MMaarrtt  MMuunntteerr  33  
LLiidd  NNiiccoolleettttee  SSmmiitt  22  
LLiidd  RRoobb  vvaann  ddeenn  AAkkkkeerr  33  
LLiidd  MMaarriiaannnnee  OObbrraaddoovviicc  11  

 
De voorzitter Dhr. N. den Daas vraagt of het bovengenoemde de instemming heeft van de aanwezigen.  
De bestuurssamenstelling wordt unaniem aangenomen door de aanwezige leden. 
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Het hoofdbestuur bestaat uit een even aantal leden. Daarom zal de voorzitter Dhr. N. den Daas zich bij 
stemmingen tijdens deze ad interim periode onthouden van stemming.  
 
12 Pauze 
 
12a . Uitleg samenvoeging CZSK. 
 
Zoals reeds alle leden weten, is ons bedrijf samengevoegd met het CZSK. Hieruit voortvloeiend heeft er 
een gesprek plaatsgevonden met onze nieuwe plaatsvervangende commandant van de CZSK, Dhr. van 
Eden. 
De voorzitter Dhr. N. den Daas geeft een korte uitleg over het verloop van dit gesprek. Het was een 
ontspannen en vriendelijke gesprek. Dhr. van Eden sprak zijn bewondering uit voor alle vrijwilligers op 
afdeling en verenigingsniveau die in hun vrije tijd alles draaiende houden. Hij benadrukte dat er wat 
hem (CZSK) betreft niets gaat veranderen als gevolg van de wisseling MB/DMO naar MB/CZSK. 
Later in het gesprek benoemde hij de dubbele afdelingen en vroeg ons daar over na te denken. Ook 
gaf hij aan dat er nagedacht moet worden over een naamsverandering waarin de toegang voor CZSK 
breed duidelijk wordt. 
 
Dhr. P. Plaatzer memoreert dat een naamsverandering plaats moet vinden door middel van een 
ledenvergadering. 
De voorzitter Dhr. N. den Daas geeft aan dat dit ook zal gebeuren in 2013. 
 
De vraag wordt gesteld hoe men contacten kan leggen tussen de afdelingen van MBSOV en het 
CZSK. 
Dhr. H. v/d Sloot vraagt welke afdelingen er binnen CZSK zijn. En of de CZSK leden ook gewone 
leden worden.  
De 1e secretaris Dhr. C. Jacobs geeft aan dat de nieuwe commandant van het CZSK Dhr. van Eden 
vervangen gaat worden door  Generaal Verkerk. Om nu al contacten of voorbarige acties in werking te 
zetten, lijkt Dhr. Jacobs niet slim. Eerst zullen met deze Generaal gesprekken worden gevoerd en na 
deze gesprekken komen we met een passend voorstel voor al onze leden. 
 
Vanuit de zaal wordt de vraag gesteld of gewezen militairen nu gewoon lid gaan worden. 
De voorzitter Dhr. N. den Daas geeft aan dat dit niet het geval zal zijn. Wel zal worden bekeken of 
zij als buitengewone leden een contributie van een gewoon lidmaatschap kunnen gaan betalen.  
De vraag wordt gesteld (Lina Adriaansen) of alle buitengewone leden kunnen gaan vallen onder deze 
regeling, zodat alle leden in de toekomst een standaard bedrag van € 12,00 zullen gaan betalen. De 
voorzitter geeft aan dat we dit zullen meenemen in ons besluit en dat we e.e.a. zullen berekenen. 
 
De vraag wordt gesteld wat er gaat gebeuren met leden zonder defensie achtergrond. De voorzitter N. 
den Daas antwoord dat sommige afdelingen  afhankelijk zijn van deze niet aan defensiegerelateerde 
leden en wij als hoofdbestuur willen de mogelijke toegang voor deze leden zo houden, voor nu en in 
de toekomst. 
 
Gevraagd wordt of de kosten vergoed worden indien men tot naamswijziging overgaat. 
De voorzitter Dhr. N. den Daas legt uit dat dit wordt bekeken. Het doel is om met zo min mogelijk 
kosten over te gaan door bijvoorbeeld dezelfde initialen aan houden, enz. 
 
13 bestuursbeleid 2012 
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Exploitatie: Het is gebleken dat de exploitatiecommissie van toegevoegde waarde is geweest en 
daarom in stand zal worden gehouden De vermelding van de exploitatiecommissie in het HHR kan 
dus gehandhaafd blijven. Het HHR zal wel moeten worden aangepast. 
De commissie zal bestaan uit Dhr. M. Petter, Mevr. L. Adriaansen en Dhr. H. de Vries. 
Dhr. M. Laagland vraagt waarom het HHR moet worden aangepast. 
De voorzitter Dhr. N. den Daas geeft aan dat er een aantal tekstuele zaken moeten worden aangepast 
er staat op dit moment een verwijzing in die conflicteert met de statuten en de tekst van de 
exploitatiecommissie wordt enigszins aangepast. Hiervoor zal er een 
was / wordt lijst worden opgesteld en in maart 2013 zal er tijdens de ALV om toestemming worden 
gevraagd om de veranderingen te mogen doorvoeren. 
 
  
Afdelingscontacten: Het voorzittersoverleg is goed vorm gegeven en is goed verlopen. Er zijn 
diverse contacten met afdelingen gemaakt. Dit is nog onvoldoende maar zal komend jaar verder 
aandacht krijgen. Aan het bezoeken van diverse jaarvergaderingen door HB-leden is vorm gegeven. 

  
A&M huishouding: Is goed in gang gezet zeker met de invulling van Dhr. C. van Eis,. We zullen de 
ingeslagen weg verder uitbouwen in 2012. We kunnen trots zijn op de wat we tot nu toe bereikt en 
gerealiseerd hebben. Ook zullen we de buitenafdelingen hier meer en meer bij gaan betrekken. 

  
Hoofdbestuurverbeteringen: We zijn de goede weg ingeslagen maar we zijn nog steeds aan het 
opbouwen. De taakverdeling in het bestuur moet wellicht wat evenwichtiger worden verdeeld. Er zal 
nog beter en nog meer aandacht worden gegeven aan de ons toebedeelde taken en zeker de 
doorlooptijden kunnen nog verkort worden. 

  
Voorts vraagt de voorzitter Dhr. N. den Daas de aandacht. Hij geeft aan dat onze 1e penningmeester 
na zich jarenlang ingezet te hebben voor onze vereniging, door lichamelijke problemen zijn taak als 
hoofdbestuurder neerlegt. Hij dankt Dhr. G. Lengers voor zijn inzet en memoreert de loopbaan binnen 
de vereniging. 
Na het dankwoord krijgt Dhr. Lengers uit handen van de voorzitter een presentje.  
 
12. Sluiting. 
 
De voorzitter Dhr. N. den Daas 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. 
 
  
2e secretaris 
B.A.J. van Uggelen. 


