
 
1 

 

Secretarieel Jaarverslag 2021 

 
 

 

Doordat het jaar 2021 ook nog in het teken stond van corona en de daarbij behorende maatregelen, 

zijn er zaken aangepakt, maar ook veel zaken niet doorgegaan. 

Onze gebouwen zijn in januari, februari, juni, juli, augustus en november geheel of gedeeltelijk met 

beperkende maatregelen gesloten geweest.  

Evenementen van het HB die hierdoor geen doorgang hebben kunnen vinden zijn: de 

nieuwjaarsreceptie, contactuurtjes, ALV op de traditionele wijze, de viering van het 75 jarig bestaan 

en de jaarlijkse vrijwilligers bedankdag. 

Waar heeft het HB zich dan wel mee bezig gehouden? 

Rekeningen voor claim naar verzekering t.g.v. brandschade verzameld en opgestuurd naar de 

schadejurist ASR verzekeringen. Schadeloosstelling van de brand van ASR is uiteindelijk verkregen en 

alle ingediende schadebedragen door de afdelingen werden hiermee afgedekt. 

De ALV is op een andere wijze georganiseerd. Het HB kiest voor het niet door laten gaan i.v.m. te veel 

mensen bij elkaar en de daaraan gekoppelde risico’s. De diverse stukken zijn naar de afdelingen 

verzonden als onderdeel van de alternatieve ALV. Reactieformulieren druppelen mondjesmaat 

binnen gedurende de 2 aansluitende maanden. Op deze wijze zijn alle noodzakelijke toestemmingen 

verkregen om beleidsmatig door te kunnen en mogen gaan in 2021. 

Het HB wordt wederom geconfronteerd met een nota “Reductie vastgoed Defensie”. Onbekend is 

nog wat de gevolgen kunnen zijn voor de MBSOV. We kunnen op dit moment niets anders doen dan 

afwachten. 

Vanuit het Marine Museum wordt er aangegeven dat er voorlopig nog geen beweging zit in een 

mogelijke verhuizing naar ons gebouw. Een mededeling waar het HB wel blij van wordt. 

In mei heeft het HB een stukje in de krant laten plaatsen over de MBSOV en het 75 jarig jubileum, 

helaas zal het jubileum feest op een ander moment plaats moeten vinden. 

In het bestuur zelf  zijn er lopende het jaar een paar mutaties te betreuren. De PR functionaris stapt 

op en op een later tijdstip ook de secretaris. De functies zijn bij het openvallen ingevuld op een 

tijdelijke basis. 

De afdeling Dansen is gestopt met zijn activiteiten  en een paar mensen melden zich aan om een 

afdeling Tropical Salsa op te richten bij de MBSOV. Na verkennende gesprekken en afspraken, heeft 

het HB vooruitlopend op toestemming van de leden, de Salsa groep toestemming gegeven om op te 

starten. Op deze wijze kunnen beide partijen kijken of het concept en de gemaakte afspraken werken 

voor beide partijen. 

In de wetgeving doet de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) zijn intrede, het HB 

MBSOV onderzoekt wat het inhoudt voor de MBSOV en zijn afdelingen. Het resultaat hiervan 

resulteert in een inrichting op bestuursniveau en een verplichte wijziging van de statuten. 

In oktober is het Voorzittersoverleg gewoon gehouden. In dit voorzittersoverleg wordt een oproep 

gedaan door Topspin om de uitgaven van afdelingen met een buiten locatie te nivelleren met extra 

ondersteuning. Deze oproep resulteer in gesprekken van het HB met Topspin en zijn er verregaande 

afspraken gedaan om de afdeling te ondersteunen. 

De begrotingsvergadering is “gewoon” gehouden. 


