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Ontspanningsvereniging 

Handelsregister: 

Alkmaar 40.63.48.67 

 

MBSOV 

Contactpersoon 

A. Krijgsman 

Secretaris MBSOV 

 

T. 0223-652106 

Mob: 06-53728712 

Email: 

Angela2508@gmail.com 

Datum 

15 november 2013 

Onze referentie 

 

Begrotingsoverleg 2014 

Donderdag 31 oktober 2013 om 20.00 uur 

Aanwezig:  

- Dhr. P.N. den Daas. Voorzitter  

- Dhr. C. Jacobs. Lid 

- Dhr. R.E. v.d Akker. Lid 

- Mevr. M. Obradovic-Pot Lid  
- Dhr. M.B.M Munter. Lid 

Afwezig: 

- Dhr. de Vries. Penningmeester 

- Mevr. A. Slikker-Krijgsman Secretaris 

- Dhr. B. v. Uggelen. Lid  

Aanwezige leden: 

- Dhr. Ronald Snoek –Afd. Modelbouw  

- Dhr. Martin Brouwer- Afd Dansen  

- Dhr. Edwin de Wit- Topspin 

- Dhr. Peter Wezelman- Topspin  

- Dhr. Dim Nederveen- Lid 

- Dhr. Richard van Dooren- Bridge  

- Dhr. JG Snijder- OGV 

- Dhr. Siem Houtkooper- DIB 

- Dhr. Lina Adriaanse- Lid 

- Dhr. Piet Adriaanse- Lid 

- Dhr. R . v. Dijke – Breewijd 

- Dhr. R. Smits – AHC 

- Dhr. J v/d Sloot – Biljart 

- Dhr. J. Boertjes- OGV 

- Dhr. N.R. de Ridder- Biljart 

- Dhr. M.C. Petter – lid 

- Dhr. Fred Kusters – DIB 

- Dhr. Hein Buschman- Toneel  

- Mevr. Astrid Baijs- Toneel 
- Mevr. Garla van Lieshout- Toneel  
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1. Opening 

 

De voorzitter dhr P.N. den Daas opent de vergadering om 20.00 uur en heet een 

ieder van harte welkom op de begrotingsvergadering. Hij spreekt tevens de hoop 

uit dat de vergadering de voorliggende begroting kan goedkeuren, zodat het 

bestuur vooruitlopend op de ALV voortvarend aan de slag kan gaan. 

2. Mededelingen 

 

De voorzitter heeft de volgende mededelingen; 

De aangepaste statuten zijn terug ontvangen van de notaris: Er is conform advies 

van de kascontrole cie. en bij besluit van de ALV 2013 een administratie kantoor 

ingehuurd om de penningmeester te adviseren en te ondersteunen daar waar 

nodig: Er is bij het administratie kantoor overleg gevoerd en advies ingewonnen 

over de BTW plichtigheid van de vereniging, het bestuur moet hier nog over af-

stemmen: De Afdeling modelbouw is per 22 oktober opgeheven: 

Het Hoofdbestuur heeft moeten besluiten gelet op de negatieve resultaten om de 

afd. Recreatie ook op te heffen. De 4 nog in bezit zijnde caravans worden ten 

eerste binnen de MBSOV te koop aangeboden aan de leden. Mocht binnen de 

MBSOV geen of onvoldoende belangstelling zijn, dan worden ze ten tweede ook 

extern te koop aangeboden.: 

De voorzitter heeft met de ADMB een rondje gemaakt bij de afd. van de MBSOV, 

hij wist verder te melden dat deze onder de indruk was over alles wat hij te zien 

kreeg en het enthousiasme van de leden. 

3. Vaststellen agenda 

Er is niemand die extra agendapunten voor de agenda heeft. 

4. Investeringen 2014 e.v. 

De Vz. licht de voorliggende investeringsplannen als volgt toe, in opdracht van het 

hoofdbestuur heeft dhr. Marc Petter opdracht gekregen om voor Beuk 1 een reno-

vatiepan met bijhorende begroting op te stellen. Daarnaast heeft Peter Wezelman 

en Martijn Cusell een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de eventuele 

aankoop van de sporthal bij Topspin. Dientengevolge is er op de begroting een 

post investeringen te zien ter grootte van € 60.000. Deze reservering is bedoeld 

voor een eventuele verbouwing van beuk 1, of een startkapitaal voor de eventuele 
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aankoop van de hal bij TopSpin. Over beide zaken zijn nog geen beslissingen ge-

nomen. De de mindering van ons kapitaal mochten we daar tot een positief besluit 

komen is als volgt, begrotingstekort 2014 € 50.600 minus het te verwachten re-

sultaat 2013 € 18000. Intering kapitaal € 32.600. Het kapitaal bedraagt op dit 

moment € 377.000,-- niet te verwarren met de term liquide middelen. We kunnen 

ons dus wel wat veroorloven, de vraag is nu, willen we op korte termijn veel geld 

investeren, terwijl ook er bedreigingen zijn (o.a. Paresto). De boekhouder heeft 

ons geadviseerd minimaal een bedrag van € 100.000,-- aan liquide middelen aan 

reserve aan te houden. 

Reactie dhr. Rob Smits AHC 

Rob stelt dat de tennisclub ons nu al een aardig extra bedrag subsidie kost aan 

ondersteuning, hoe gaat u nu voorzitter de aanschaf van een hal verklaren? De 

tennisclub kost ons nu al een bedrag van € 100 pp per jaar aan ondersteuning als 

subsidie van het hoofdbestuur. De voorzitter geeft aan, dat hij het genoemde be-

drag pp niet herkent en thuis kan brengen. De vz geeft aan, dat het hoofdbestuur 

in de zware periode waarin TopSpin verkeerde besloten heeft om versneld de hy-

potheek af te lossen. Deze aflossing zal na 2014 (laatste termijn) door TopSpin 

weerworden terugbetaald. De Vz. geeft aan dat mochten (andere) afd. in de fi-

nanciële problemen komen het hoofdbestuur samen met betrokken afd. naar 

oplossingen en de haalbaarheid daarvan gaan zoeken, zoals dat nu ook is gebeurt 

met Topspin. Geconstateerd kan worden dat gelukkig het ledental van Topspin 

door allerlei maatregelen die genomen zijn nu weer enigszins aantrekt. 

Reactie dhr. Peter Wezelman Topspin 

Peter licht toe dat de mogelijke aanschaf van de hal een gezamenlijk traject is 

van de Afd. Volleybal en Topspin en dat Volleybal in de toekomst de grootste ge-

bruiker gaat worden. Vz licht nader toe dat er voordat tot aankoop wordt overge-

gaan er een sluitend exploitatieplan moet liggen en voordat er enige stappen 

worden gemaakt tot aankoop dit eerst als een voorstel bij de ALV aan de leden 

wordt voorgelegd.
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5. Begroting 2014 Hoofdbestuur 

De Vz geeft puntsgewijs een nadere toelichting op de begroting 2014 van het 

Hoofd Bestuur. 

Uitgaven: 

- Administratiekosten zal hoger uitvallen dan andere jaren o.a. door het inhuren 

van het administratiekantoor.  

- De kosten van de Sirene gaan omlaag door het digitaal gaan van het blad, de 

kosten van het digitaal gaan zijn reeds opgebracht binnen het huidige be-

grotingsjaar (2013).  

- Er wordt naar verwachting meer materiaal ingehuurd bij evenementen.  

- Repres iets verhoogd, vanwege meer aandacht voor de mensen intern de 

 vereniging.  

- De bijdrage aan de afd. van € 5000.- is bestemd om enerzijds bij afdelingen 

 de helpende hand toe te steken, anderzijds bedoeld ter ondersteuning van 

innovatieve ideeën, die goed zijn voor de afdeling en de MBSOV. De keuze van 

welke afd. hier voor in aanmerking komt wordt bepaald door een onderlinge 

afstemming van de voorzitters van de afdelingen. Indien hier geen 

overeenstemming wordt bereikt gaan de gelden terug naar het hoofdbestuur. 

 Inkomsten:  

- Contributie is iets naar beneden bijgesteld.  

- Advertentie inkomsten verlaagd vanwege de gewijzigde verschijningsvorm van 

de  Sirene.  

- De activiteitenbijdrage van het MB a € 20.000,- is nog niet toegezegd.   

- Reactie dhr. Dim Nederveen Lid  Dim vraagt zich af hoe verder met de activi-

teiten mocht de subsidie van het Marinebedrijf niet doorgaan. Vz geeft als reactie 

dat de uitgaven kant met het zelfde bedrag wordt gekort.   

- Reactie dhr. Rob Smits AHC Rob vraagt een toelichting hoe en onder welke 

voorwaarden de subsidie van het MB wordt verstrekt bij activiteiten. Vz licht 

toe dat de activiteiten die worden gehouden door de afd. moeten zijn 

opengesteld voor alle leden van de MBSOV en niet alleen opengesteld voor de 

leden van de eigen afdeling. Verder dient e.e.a. te zijn aangemeld bij en in 

overleg met met Marianne Obradovic- Pot dit in haar rol als activiteiten com-

missaris en budgethouder van de subsidiepot.  Rob stelt tevens de vraag hoe 

dit is geregeld bij de “Gerard Glasbergen memorial” tocht, Vz geeft aan dat die 

tocht is opengesteld voor alle leden van de MBSOV. Indien blijkt dat hier meer 

liefhebbers dan plaatsen zijn wordt er geloot.  Na de gegeven toelichtingen op 

de begroting vraag de Vz of de vergadering kan instemmen met de voorlig-
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gende begroting over 2014. De vergadering geeft hier met algemene stem 

zijn instemming aan. Hierop verklaart de vz dat de begroting nu vooralsnog is 

goedgekeurd. Op de ALV zal nog formeel instemming worden gevraagd op de 

begroting 2014.  

 
6. Afdelingbegrotingen 2014 

Reactie dhr. Hans v/d Sloot. 

Hans wijst op een omissie in de activiteiten begroting bij Cirque du Soleil is een 

telfout gemaakt. Vz draagt zorg dat die wordt aangepast. Reactie dhr. Nico 

de Ridder. Nico vraagt of er nog zakagenda’s kunnen worden verstrekt die 

worden door hem en andere leden node gemist. Vz onderzoekt of er nog een 

aantal kunnen worden geregeld. 

Reactie mevr. Lina Adriaanse. 

Lina vraagt zich af waar de afd Badminton haar bar inkopen doet volgens haar 

wordt er niet door Badminton, bij haar besteld. Vz gaat informeren bij bad-

minton waar zij hun bar inkopen doen. Reactie dhr. Rob Smits 

Rob heeft geconstateerd dat de afd trimmen door vertrek van de gemeente 

sport attributen mist en vraagt of het Hfd bestuur hier enige ondersteuning kan 

geven bij aankoop van deze attributen. Vz beloofd hier naar te kijken en zo 

nodig trimmen hierin te ondersteunen. 

7. Rondvraag 

Penningmeester AHC 

De penningmeester van de AHC geeft aan dat hij problemen heeft met het in-

voeren in zijn boekhoudprogramma van de IBAN code en vraagt hierin onder-

steuning. Martin Brouwer van dansen heeft eenzelfde probleem. Vz vraagt de 

AHC om bij terugkeer van de penningmeester contact met hem op te nemen, 

over het programma wat het hoofdbestuur gebruikt. 

Dhr.Siem Houtkooper 

Siem Houtkooper van DIB wil graag weten hoe het met de voortgang gaat met 

de inrichting van hun nieuwe accommodatie. Vz meld dat door Beheer cie. hi-

ermee aan de gang is en hoopt dat dit medio 2014 tot een afronding gaat 

komen. 

Dhr. Marc Petter. 

Marc maakt zich zorgen dat ouderen die niet in bezit zijn van internet niet aan 

de juiste informatie kunnen komen bij het verdwijnen van de Sirene. Hij is van 

mening dat het onvoldoende is om alleen de Sirene ter inzage in de Dukdalf te 

verspreiden, hij wil dan ook graag dat de Sirene op verzoek van leden toch 

blijvend kunnen worden toegezonden. 
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Vz . begrijpt het probleem en zegt toe dit nogmaals binnen het bestuur aan de orde te 

stellen om tot een bevredigende oplossing te komen voor dit probleem. 

   
Sluiting. 

De voorzitter sluit om 21.30 de vergadering met dank aan de aanwezigen. 

-  


