
 

Marinebedrijf Sport- en Ontspanningsvereniging 

 

 

Pagina 1 van 3 

Marinebedrijf Sport- en 

Ontspanningsvereniging 

Handelsregister: 

Alkmaar 40.63.48.67 

 

MBSOV 

 

Bezoekadres: 

Verenigingsgebouw “Dukdalf” 

Hoofdgracht 1 

!781 AA  DEN HELDER 

 

Postadres: 

Postbus 21 

1780 AA  DEN HELDER 

T. 0223-657440 

Email:  

MBSOV@mindef.nl 

 

www.mbsov.nl 

Contactpersoon 

A. Krijgsman 

Secretaris MBSOV 

 

T. 0223-652106 

Mob: 06-53728712 

Email: 

Angela2508@gmail.com 

Datum 

3 juni 2013 

Onze referentie 

 

 
 

 

 

Verslag 

2e Algemene leden vergadering 

Donderdag 11 april 2013 om 20.00 uur 

 

1 Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering om 20.03 

uur. 

De 1e ALV had te weinig stemgerechtigden en daarom is de 2de ALV 

benodigd om goedkeuring te verkrijgen, voor de wijziging van de Sta-

tuten en het Huishoudelijk reglement. Bij 2/3de meerderheid van de 

aanwezige stemgerechtigden worden de wijzigingen, volgens de statu-

ten doorgevoerd. 

Vanwege de verwachte korte duur van de vergadering geeft de voor-

zitter aan dat er een rondvraag zal komen. 

 

2 Mededelingen en ingekomen stukken 

 Mededelingen:  

- 3 leden van het bestuur zijn absent. 

- Geen mededelingen van het Secretariaat. 

 

3 Voorstel  tot wijzigen statuten 

De wijziging is benodigd vanwege de samenvoeging van het Marinebe-

drijf met CZSK. Hierdoor kunnen alle burgerpersoneelsleden binnen 

CZSK de status van “gewoon lid” verkrijgen. Militaire personeelsleden 

van CZSK krijgen de status “buitengewoon lid” met een aangepaste 

contributie. 

De voorzitter loopt alle wijzigingen door met de vergadering. 

Bij artikel 8.6 vindt de vergadering dat aftreden van de penningmees-

ter moet worden gewijzigd in bestuur. Het hoofdbestuur twijfelt of dit 
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wettelijk verplicht is. Het impliceert namelijk dat ook bestuursleden 

niet kunnen  aftreden indien er geen decharge wordt verleend. Afge-

sproken wordt dat dit voorgelegd wordt bij de notaris. We volgen het 

advies van de notaris. 

 De voorzitter vraagt om goedkeuring aan de leden. Met algemene 

stemmen worden de wijzigingen verder goedgekeurd met de restrictie 

van 8.6. 

4 Voorstel wijzigen Huishoudelijk reglement 

De voorzitter loopt alle wijzigingen door met de vergadering. 

De vergadering heeft een aantal kleine vragen en die worden beant-

woord. 

De aanwezigen gaan hierna akkoord en keuren het HHR goed. 

5 Mededeling VZ 

VZ spreekt een kort memorandum uit over de heer Lengers. Tijdens de 

1ste ALV was hij al benoemd tot Erelid, maar toen helaas niet aanwe-

zig. Na het memorandum wordt dhr. Lengers gefeliciteerd met zijn 

erelidmaatschap en bedankt voor de verdiensten verricht voor de ver-

eniging. 

6 Rondvraag 

De heer Peter Plaatzer (afd. Toneel )vind het bijzonder vervelend dat 

de Sirene niet op tijd bezorgt wordt en vraagt of dit niet beter kan. 

Door het late uitkomen missen een heleboel medewerkers de datum 

van hun voorstelling.  

De VZ vraagt begrip voor de situatie. Het uitbrengen van de Sirene is 

afhankelijk van de diverse afdelingen en medewerkers van het Marine-

bedrijf, waardoor deze regelmatig inderdaad te laat komt. Een oplos-

sing zou zijn om de Sirene uit te besteden, dit gaat wel gepaard met 

hoge kosten! VZ geeft tevens aan dat de Sirene digitaal wel op het in-

ternet te zien is en dat er ruime bekendheid is gegeven voor de voor-

stelling van de toneelvereniging.  

De heer Ronald Klaassen (Biljart) vraagt zich af waarom hun biljartzaal 

niet meer wordt schoongemaakt en of dit opgelost kan worden. 

De VZ geeft aan dat dit opgenomen moet worden met de beheercom-

missie. 
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De heer Ronald Klaassen vindt dat er prio’s gesteld dienen te worden, 

hij geeft tevens aan dat er genoeg handjes zijn die de zaal zouden 

kunnen schoonmaken en verzoekt om de middelen om dit zelf te doen. 

Hij gaat dit opnemen met de beheercommissie. 

De VZ bedankt een ieder en sluit de vergadering om 20:4

 


