
Secretarieel jaarverslag 2014 

Het jaar 2014 is een jaar, dat een voor een groot deel werd beheerst door 
de voorgenomen bezuinigingen in de vastgoed bij defensie. Er is in 2014 
een onderzoek gedaan naar het effectief gebruik van vastgoed defensie door 
een Taskforce genaamd NOVA. Ook de Dukdalf stond op de nominatie om 
beschouwd te gaan worden. De uitslag van deze beschouwing heeft direct 
gevolgen voor het gebruik van de Dukdalf door de MBSOV en dus ook voor 
de toekomst van de MBSOV. Helaas is er eind 2014 nog geen (positief) be-
sluit gevallen, over het behoud van de Dukdalf in welke vorm dan ook. 

Door de genoemde onzekerheid zijn veel zaken uitgesteld, vooral betreffen-
de grotere investeringen. De grote renovatie van beuk 1, die zeer benodigd 
is, is eind 2014 voor de 3e keer uitgesteld. De nieuwe garderobe, waarmee 
de finishing touch van het entree wordt gerealiseerd, is om deze zelfde re-
den ook uitgesteld.  

Doordat het financieel goed gaat met de MBSOV is 2014 ook het jaar, waar-
in het hoofdbestuur in het kader van VERENIGEN de helpende hand uit-
steekt naar de afdelingen in de vorm van een financiële bijdrage. Uniek is 
het dat de afdelingen onderling beslissen hoe het vrijgemaakte bedrag zal 
worden besteed. Achterliggende gedachte is, dat afdelingen mee mogen 
delen als het goed gaat met de vereniging en waarbij eventuele afstand tus-
sen de vereniging en afdelingen en afdelingen onderling kleiner moeten 
worden. 

De gedachte achter VERENIGEN is ook doorgezet in het organiseren van 
contactmiddagen. De gedachte hierachter was om leden bij elkaar te bren-
gen in een ongedwongen sfeer. Het hoofdbestuur heeft hiervoor 4 contact-
middagen georganiseerd om te kijken of hier animo voor zou zijn. De mid-
dagen zijn verschillend bezocht. Op basis van de evaluatie zal dit in een la-
gere frequentie worden voortgezet. 

In 2014 is ook de afdeling recreatie volledig ontmanteld. Helaas is in een 
eerder stadium vastgesteld, dat er onder de leden te weinig belangstelling 
meer is voor dit soort vakanties. Alle caravans zijn verkocht, het enige dat 
nog rest is een stuk grond dat in ons bezit is in Arnhem. Ook dit staat te 
koop, maar door de recessie is hier weinig vraag naar. 

Door nog meer bezuinigingen bij defensie, in de sfeer van repro en postze-
gels en desktop publishing capaciteit, zijn we gestopt met de Sirene en ge-
start met de zogenaamde nieuwsbrieven. Dit gaat helaas niet zonder allerlei 
opstart problemen. Er is een protocol geschreven voor het hoofdbestuur, 
waarin beschreven staat hoe we en hoe vaak we de nieuwsbrieven gaan 
versturen. 

In 2014 hebben we ook afscheid moeten nemen van onze secretaris. Van-
wege medische problemen heeft deze zich helaas moeten terugtrekken. Was 
het hoofdbestuur eindelijk compleet, toch weer een vacature binnen het 
hoofdbestuur. 



 

Zijn er nog leuke zaken gebeurd? Ja natuurlijk. We hebben weer een fantas-
tisch jaar achter de rug v.w.b. de activiteiten. Veel afdelingen draaien goed, 
badminton was bijna opgeheven, maar maakt een doorstart, TopSpin zit 
weer in de lift, de afdeling kegelen bestaat nog steeds. 

We hebben intensief contact gehad met CZSK op diverse fronten. We zijn 
benaderd met samenwerkingsverzoeken van de afdeling Marine Modelbouw, 
de afdeling Marine Wandelsport en last but not least zijn er besprekingen 
met de ontspanningsafdeling van CZSK omtrent een verregaande samen-
werking. Zowel CZSK als de MBSOV zullen hier wel bij varen. Het betekent 
dat we als vereniging nog meer kunnen aanbieden aan de leden. 

Temslotte zijn er bij de begrotingsvergadering 3 leden bevorderd tot het ere 
lidmaatschap. Robbie Schmid, Leo Brinksma en Henk de Vries namen na 
een unaniem besluit van de vergadering de bijbehorende zaken in ont-
vangst. 

 

Tenslotte: het leden aantal is in 2014 aardig stabiel gebleven t.o.v. 2013. 

Aantal leden totaal: 3443 

Buitengewone leden: 1177 

Gewone leden: 1473 

Post actieve leden: 508 

Leden lid van een afdeling: 1240 

 


