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Agenda Begrotingsvergadering 2014 
 

Datum: 30-10-2014 
Locatie Dukdalf aanvang 20.00 uur 

 
 

Agenda 
 

1. Opening 
 

2. Mededelingen, ingekomen stukken 
 

3. Vaststellen agenda 
 

4. Sirene 
 

      4.b voorstel  ere leden  
 

5. Investeringen 2015 
 

6. Begroting hoofdbestuur 2015 
 

7. Rondvraag 
 

8. Sluiting 
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Aanwezig: 
Dhr. P.N. den Daas.  Voorzitter  HB 
Dhr. H.W. de Vries  Penningmeester HB 
Dhr. C.A. Jacobs.  Lid   HB 
Dhr. R.E. v.d. Akker.  Lid   HB 
Mevr. M. Obradovic-Pot Lid   HB 
Dhr. M.B.M Munter.  Lid   HB 
Dhr. R. Piersma  Lid   HB 
 
Afwezig met afbericht:  
Mevr. A. Slikker-Krijgsman Secretaris  HB                       . 
Dhr. Ronald Krantz  Lid 
Dhr. Adrie Nobels  Lid 
Dhr. C. Faeseler  Lid 
 
Aanwezigen: 
Dhr. Martin Brouwer- Afd Dansen 
Dhr. Edwin de Wit- Topspin 
Dhr. Peter Wezelman- Topspin 
Dhr. Leo Brinksma - Lid 
Dhr. Leo Jellema - Lid 
Dhr. Douwe de Jong - Bridge 
Dhr. Cor v. Eis - Lid 
 
Dhr. Siem Houtkooper- DIB 
Dhr. Ed Pieters - Lid 
Dhr. Gerard Lengers - Lid 
Dhr. Theo v. Herwijnen - Fitness 
Dhr. R. Smits – AHC 
Dhr. H. Palmers - Trimmen 
Dhr. Hans Lorijnen - Lid 
Dhr. N. de Ridder- Biljart 
Dhr. Marc  Petter – Lid 
Dhr. R. Guyken - Lid 
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Mevr. Garla van Lieshout - Toneel 
Dhr. R. Holtz - Lid 
Dhr. Richard v. Dooren - Bridge 
 
 
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 zijn teleurstelling 
uit over de matige opkomst. De vergadering is ruimschoots aangekondigd, alleen is er 
vorige week geen reminder verstuurd. We zullen daar volgende keer aan denken. De 
aanwezigen vormen veelal de harde kern, dus we hebben genoeg expertise in huis 
om de begroting te accorderen, zodat het HB met de realisatie kan beginnen in 
januari 2015. De goedkeuring op de ALV 2015 is dan een hamerstuk. 
Vanwege drukte overdag in de grote zaal zal het HB de hapjes en de drankjes 
verzorgen. 
 
2. Mededelingen 
Afstoting vastgoed: er zijn ontwikkelingen bij de TaskForce Normering Vastgoed 
(NOVA). Week 46 en 47 zullen leden van de TF NOVA enkele gebouwen gaan 
bezoeken, die mogelijk kunnen worden afgestoten. De verwachting is, dat ze zeker bij 
de Dukdalf langs zullen komen. Hun bevindingen worden verwerkt in een rapportage, 
die ze zullen aanbieden aan de AR. Volgens zeggen dient de AR een besluit te nemen 
hoe de opgelegde bezuinigingen zullen worden ingevuld. De meningen binnen de AR 
zijn, zoals het zich nu laat aanzien, niet ongunstig voor de MBSOV en de Dukdalf. 
Door deze planning  is het niet verwachtbaar, dat we januari/februari 2015 gaan 
beginnen met de renovatie. Indien de zaken gunstig uitpakken voor de MBSOV zal de 
renovatie pas in augustus 2015 kunnen plaatsvinden. 
 
3. Vaststellen agenda 
Er is niemand die extra agendapunten voor de agenda heeft. 
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4.a. Sirene 
De Sirene zal dit jaar niet meer worden uitgebracht. Dit heeft verschillende redenen. 

 Aanvoer van kopij verloopt zeer slecht. Ondanks najagen vaak geen kopij. 

 Verzending van Sirenes niet meer gratis, omdat postzaken door Utrecht 
worden gedaan en niet meer in Den Helder. Hierdoor kost verzending van 
2800 bladen zeer veel geld. 

 Verzorging van het DTP werk is niet meer geborgd, we hebben niemand 
anders kunnen vinden voor dit werk. Dit kan alleen tegen betaling (€ 250,- per 
blad). 

 Drukken in de grotere hoeveelheden niet meer mogelijk bij de repro van KM. 

 

We hebben besloten om de informatiestroom naar de leden te concentreren via de 
Site en via de  bulkmails. We zullen nog een oproep doen aan alle leden om hun 
email adres in te leveren en zeer regelmatig de website te controleren. 

4.b. Ereleden 
De voorzitter maakt bekend aan de aanwezigen, dat het HB een aantal mensen wil 
voordragen voor het erelidmaatschap. De aspirant kandidaten zijn: Leo Brinksma en 
Robby Schmidt. De Vz. vraagt aan Henk en Marianne om Leo Brinksma, die opgebeld 
is, op te wachten bij de voordeur en niet te laten binnenkomen. Nadat Henk de zaal 
heeft verlaten maakt de voorzitter bekend, dat ook Henk de Vries bij de voordrachten 
hoort. De voorzitter leest de voordrachten voor alle 3 de kandidaten voor. 
 
Leo Brinksma. 
Leo is zeer lang actief binnen de vereniging, hij was al betrokken bij de verbouwing 
van de huidige Dukdalf en hierin heeft hij een grote bijdrage geleverd. Al vele jaren 
neemt hij van huis allerlei gereedschappen mee in zijn fietstas om kleine en grotere 
klussen aan te pakken binnen de vereniging. Vooral als het gaat om de audio, video 
en data zaken is hij zeer waardevol voor de vereniging, samen met Dim houdt hij ons 
geluid, beeld en internet in stand en jaarlijks worden de zaken gemodificeerd en 
aangepast aan de wensen van de klanten. Van wandlampje tot spotlight op grote 
hoogte, van batterijen, microfoons tot het trekken van kabels, niets is Leo te veel. Bij 
problemen is hij altijd aanspreekbaar en niets is hem teveel. Hij is zeer gedreven, 
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serieus en staat altijd voor je klaar, ook nu nog steeds in een voor hem en zijn vrouw 
zeer moeilijke periode van hun leven. Dat gecombineerd met de lange tijd van 
inzetbaarheid binnen de vereniging heeft ons doen besluiten om Leo voor te dragen 
aan de ALV tot erelid van de vereniging. 

Robby Schmid 
Robby is al zeer lang een actieve vrijwilliger en is in 1998 benoemd tot lid van 
verdienste van de vereniging. Hij is op dit moment actief als coördinator onderhoud 
en doet dit van deurknop tot aan een gehele verbouwing. Daarbij heeft hij oog voor 

 
de belangrijkste klusjes voor de vereniging. Totdat het HB de MBSOV bus uit de 
verhuur haalde heeft hij het verhuren hiervan beheerd. Dat hield in, op elk gewenst 
tijdstip die de huurder aangaf de bus uitgeven en in ontvangst nemen. Op dit 
moment werkt hij de lijst van achterstallig onderhoud af, die lijst is behoorlijk, en 
steekt daarnaast zeer veel tijd in de verbouwing van de kleedruimtes van beuk 2 tot 
een onderkomen voor DIB, als fotostudio en lesruimte. In de loop der tijd is gebleken, 
dat geen enkele klus teveel is voor Robby en dat hij in het belang van de vereniging 
alles aanpakt wat gedaan moet worden. Robby is het toonbeeld van een stille kracht. 
Dit tezamen met de lange tijd dat hij dat al voor de vereniging doet heeft ons doen 
besluiten om Robby voor te dragen aan de ALV tot erelid der vereniging. 

Henk de Vries 
Henk de Vries is al minimaal sinds 1984 voorzitter van de toenmalige sov MEOB. Dat 
betekent dat Henk al 30 jaar op hoog niveau bezig is met het verenigingswerk. Henk 
is al minstens 30 jaar een verenigingsdier. 

Hij heeft vanaf die tijd onafgebroken de sov MEOB geleidt tot aan de fusie met de 
WSOV. Hij heeft zich in deze onderhandelingen de kartrekker getoond vanuit de 
PVMB, die de belangen van de PVMB binnen deze besprekingen behartigde. Niet 
altijd de gemakkelijkste, temperamentvol,  maar altijd met zijn hart op de juiste 
plaats. 

Hij heeft in 2010 na de fusie gedurende het 1e jaar het duo voorzitterschap bekleedt. 

In 2011 heeft hij het stokje aan de huidige voorzitter overgedragen en is hij 
overgestapt naar het 2e penningmeesterschap, louter en alleen vanwege het belang 
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van de vereniging. Uiteindelijk heeft hij de zware taak van 1e penningmeester op zich 
genomen. Een geluk was het dat Henk op dat moment ook met pensioen ging, 
hierdoor kon hij zeer veel tijd steken in deze zware taak. Een zware taak als we 
bedenken dat Henk niets, maar dan ook niets met boekhouding had op dat moment. 
In het leerproces dat voor hem volgde hebben we meegemaakt dat Henk door een 
gescheurde aorta ons bijna verliet. Gelukkig had Henk een engeltje op zijn schouder 
en wist hij binnen zeer korte tijd terug te komen. En tot de dag van vandaag kan 
iedereen die het wil zien, Henk aantreffen in ons kantoor om soms hele dagen bezig 
te zijn met de financiën van de vereniging. Wij hopen en vertrouwen erop dat hij dat 
nog vele jaren voor de vereniging zal doen 

Het HB wil graag Henk de Vries voor zijn gehele 30 jarige oeuvre voorstellen als erelid 
van de MBSOV. 

Na het voorlezen van de voorstellen worden de voordrachten door de leden unaniem 
aangenomen. Zowel Henk de Vries als Leo Brinksma worden ten overstaan van de 
vergadering gefeliciteerd en gehuldigd. 

 
 

Robby Schmid, die op dat moment in het ziekenhuis ligt zal de volgende dag de 
bescheiden ontvangen van de penningmeester en een lid van het bestuur. 
De voorzitter maakt na deze 3 nog een openstaande punt goed van de laatst 
benoemde erelid Gerard Lengers. Deze krijgt nog een plaquette. Voor het lange 
wachten wordt hij tevens verrast met bloemen en een pennenset, die speciaal voor 
de ereleden is. 
 

5. Investeringen 2015 

Zoals te zien op de begroting, is er € 100.000,- opgevoerd voor de renovatie van beuk 
1. In een eerder stadium hebben we al toestemming gekregen om in 2014 fase 1 (€ 
76.000,-) van de renovatie beuk 1 uit te voeren. Op basis van de verwachtte 
resultaten van 2014 vindt het HB het verantwoord om voor uitvoering in 2015 € 
24.000,- extra toe te kennen. We komen dan nog ruimschoots boven het minimaal 
afgesproken bedrag van liquide middelen uit van € 150.000,-. 

De werkzaamheden die hiervoor minimaal zullen worden uitgevoerd zijn: de bar, 
podium, vloer, schilderen, lampen, spiegels en barkrukken. 
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De aanwezige leden gaan met de verhoging akkoord en hebben geen verdere vragen. 

 

6. Begroting Hoofdbestuur 2015. 

De Vz geeft puntsgewijs een nadere toelichting op de begroting 2015 van het Hoofd 
Bestuur. 

Hij noemt de posten die aan de hand van de historie marginaal naar beneden of 
boven zijn bijgesteld. 

De bijdrage die normaal wordt toegekend aan activiteiten is gewijzigd. CZSK heeft 
voor 2015 weer een bijdrage toegekend aan de MBSOV, maar deze wordt een 
participatiebijdrage genoemd. Dit geld mag alleen besteed worden aan onderhoud 
en investeringen aan het gebouw op een dusdanige wijze, dat CZSK gebruik kan 
blijven maken van onze faciliteiten. De € 20.000,- die hierdoor t.o.v. vorig jaar 
vrijkomt zal worden gebruikt voor de activiteiten. 

Aan de post activiteiten wordt een bedrag van € 20.000,- toegekend. Voorheen was 
dit € 30.000,- (€ 20.000,- DMI en € 10.000,- MBSOV) De toekenning komt nu volledig 
uit de gelden van de MBSOV. De besteding van het bedrag zal dan ook anders 
worden. Voor alle activiteiten wordt dezelfde percentage korting gehanteerd voor 
iedereen die lid is van de MBSOV. De verschillen per soort lid komen dus vanaf 2015 
te vervallen. De korting op de activiteiten zal 25% gaan bedragen voor iedereen. De 
bedragen op de begroting zijn afgerond. 

 
 
 

Gerard Lengers : 

Heeft een vraag  over de bijdrage aan Topspin voor wat betreft de hypotheek  is toch 
geen “kwijtschelding”  waarop de VZ dit bevesticht en aangeeft dit bedrag in de 
“koelkast” te zetten  

Mark Petter :  

Heeft een vraag t.a.v. de garderobe of die ook bij de oderhouds post zit  23100 post 
zit , VZ antwoord daar positief op  
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Het onderhoudsbudget is vastgesteld op 23.100,-. 

De aanwezige leden zijn tevreden met de diverse motivaties en keuren unaniem de 
voorgelegde begroting van het HB goed. 
 
Hierna gaat de voorzitter met de aanwezigen de begrotingen van de afdelingen door. 
Er zijn een aantal kleine vragen, met als rode draad dat afdelingen de inkomsten en 
uitgaven van de bar verschillend benoemen. Verzoek aan de penningmeester, om dat 
volgend jaar consistent te maken. 
 
 
7. Rondvraag  
 
Garla van Lieshout: vraagt de aanwezigen bij een volgende vergadering te gaan staan 
en duidelijk te articuleren. Van veel vragen en discussies kon ze weinig volgen en 
meer mensen hadden daar last van. 
De voorzitter zegt toe, om dit bij de ALV aandacht te geven. 
                          
Nico Ridder: 
Bijdrage voor de leden aan de activiteiten: als de bijdrage van de MBSOV voor alle 
leden hetzelfde wordt, worden dan ook de prijzen voor de reeds geplaatste 
activiteiten in 2015 ook nog aangepast? En lopen de liefhebbers nu niet achter de 
feiten aan? 
 
Antwoord: De activiteiten waren al ruim bekend voordat we van de nieuwe regeling 
wisten. We gaan kijken of we dit nog kunnen aanpassen (tenslotte zijn op deze 
kaarten al bijdrage geïnd), maar voor de nieuwe activiteiten in 2015 zullen de 
“bijdrages” gelijk worden gesteld. 
 
Sluiting. 
De voorzitter sluit na de rondvraag de vergadering, bedankt allen voor hun inbreng 
en nodigt alle aanwezigen uit voor een hapje en een drankje aan de bar. 
 

 

 

 


