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Er is het afgelopen jaar veel gebeurd, en op een paar zaken willen we graag dieper ingaan.  

We hebben de Dukdalf voor de MBSOV kunnen behouden, echter moeten we wel voldoen 

aan bepaalde voorwaarden welke vast zijn gelegd in het Vade Mecum zoals het binnenlaten 

van Paresto als defensie cateraar bij CZSK evenementen.  

Per 1 januari 2017 is dit dan ook van kracht en hebben we 2 nieuwe locatiebeheerders aan - 

gesteld ter vervanging van Lina Adriaanse. 

Dit zijn Sikko Hoekstra en Eric Zwart geworden en zij worden in 2017 nog bijgestaan door 

Lina Adriaanse. 

 

Afgelopen jaar is duidelijk geworden dat de huidige voorzitter ons gaat verlaten. Het vinden 

van een vervanger voor Niek den Daas verloopt moeizaam en er is dan ook vanuit het 

hoofdbestuur een dringende oproep uitgegaan aan de leden om zich kandidaat te stellen. 

Voorzitter Fitness heeft zich ook teruggetrokken en zijn taken zijn overgenomen door het 

secretariaat. 

 

De nieuwsbrief gaat steeds meer leven. Activiteiten blijven komen, stedentrippen blijven 

ongemeen populair.  

 

De afdeling kegelen is bewaard gebleven, binnen de toen geldende omstandigheden was 

deze afdeling niet meer levensvatbaar. Maar een verhuizing van locatie Topspin naar de 

Marineclub is heeft ervoor gezorgd dat deze voor de MBSOV bewaard zijn gebleven. 

 

Afdeling Breewijd heeft het 40 jarig jubileum kunnen vieren van hun buitenlocatie, afdeling 

handboog heeft dit jaar ook zijn buitenlocatie mogen openen. En nu maar hopen dat deze  

locatie ook zijn 40 jarig lustrum mag gaan vieren. 

 

De ledensamenstelling is veranderd, gezinsleden tellen niet meer mee als lid, maar staan te 

boek als familie. Hierdoor is het aantal buitengewone leden gedaald ten gunste van het 

balans tussen actieve- en niet actieve leden. Het Vade Mecum spreekt van een 50% actieve 

leden om kosteloos gebruik te mogen maken van de Dukdalf.  

Verhouding actieve dienende leden t.o.v. overige leden is 59,97%. 

Het ledenaantal is licht gedaald, mede door de aanpassingen mbt gezinsleden die niet meer 

mee tellen als buitengewoon lid.   

Aantal ingeschreven personen: 3336 
Buitengewone leden: 516 was 1192 aanpassing voor gebruik Dukdalf 
Gewone leden: 1512 
Post actieve leden: 460 
Ereleden/leden van  verdienste: 33 
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Familieleden: 5811 
PR/Donateurs/Verzekeringsleden: 2342 

 
Vooruitkijkend naar 2017 hebben we te maken met de implementatie van de  defensiecate-
raar binnen Dukdalf en de eerste fase afbouw bijdrage CZSK aan de MBSOV. Dit zal bij de 
exploitatie van de vereniging enige aanpassingen te weeg brengen en we moeten nog zien 
of alles naar verwachting uitpakt zo als we hopen. 
Positief is wel dat de afdelingen dansen en toneel dit jaar hun respectievelijke 40- en 70 
jarig jubileum mogen vieren. 
 
 
Johan Russchenberg 
Secretaris MBSOV  
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