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Wederom begonnen aan een nieuw jaar met vele mogelijkheden.
2018 begon voor de MBSOV met een goed bezochte nieuwjaarsreceptie waar een ieder een
goed 2018 werd gewenst door onze Plv. voorzitter Johan Russchenberg.
Onze Plv voorzitter Johan Russchenberg is dit jaar officieel tijdens de ALV door de aanwezige
leden gekozen als voorzitter en daarbij dan ook afgetreden als 1e secretaris welke overgenomen wordt door de 2e secretaris Rob Piersma en tevens werd Corné Jacobs, toegevoegd
aan het DB. In de loop van het jaar is Niek den Daas gevraagd om assistentie te verlenen
voor de “Site”.
Er is een 2e ALV gehouden waarin besloten moest worden of grond in Arnhem in eigendom
van de MBSOV mocht worden afgestoten. De leden stonden achter het besluit om de grond
in Arnhem van de hand te doen volgens de voorliggende aanbiedingen. Hiermee is de afdeling recreatie helemaal af gesloten.
Verder krijgen wij als vereniging ook te maken met de z.g. AVG welke nogal wat regelgeving
met zich meebrengt, de penningmeester Henk de Vries heeft zich op de hoogte laten stellen
van deze regelgeving en zal dit waar nodig binnen de vereniging uitdragen.
Dit jaar moeten we voor het eerst vanaf het begin samenwerken met Paresto v.w.b de exploitatie van beuk 1, dit betekent een aantal uitdagingen voor de penningmeester. Daar wij
door de samenwerking met Paresto minder inkomsten binnenkregen, heeft het HB besloten
om deze mindering enigszins te verzachten door de contributie te verhogen voor gezinsleden en deze een contributie te laten betalen die de helft bedraagt van de vaste leden.
Ook konden we weer een nieuw lid van verdienste welkom heten bij de afdeling tafeltennis
, degene die voorgedragen werd is Annemarie Beens .
Binnen het bestuur was het even onzeker of onze activiteiten Lid , Marianne aanbleef als lid
van het HB , gelukkig heeft zij, mede doordat zij plotselinge hulp kreeg aangeboden van
Astrid Uipkens, besloten om deze taak samen met haar te blijven doen.
Ook op het wenslijstje van de beheercommissie stond dit jaar de “Zolder” verbouwing ,
maar door omstandigheden is deze uitgesteld.
Beuk 2 heeft dit jaar een renovatie ondergaan , wat geresulteerd heeft in een nette aankleding met meubilair en het weer opbouwen van een mooie bar en daarbij is uiteraard ook
het schilderwerk opgepakt.
Tevens hebben we dit jaar als vereniging er bij stilgestaan , hoe we ook de energie rekening
van de diverse onderafdelingen naar beneden kunnen halen , dit bleek mogelijk te zijn voor
de Afdeling Tennis en Breewijd die gesteund worden door het verstrekken van een lening
vanuit de MBSOV. Met de lening wordt geïnvesteerd in zonnepanelen.
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Verder zijn er bewegingen gaande i.v.m. een mogelijke verhuizing van het Marine museum
versus de Dukdalf, we hopen in het komende jaar daar meer duidelijk over te kunnen geven.
Tenslotte hopen wij als voltallig HB voldoende wijsheid te bezitten om alle zaken rondom de
vereniging in goede banen te leiden.
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