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Voorwoord van de voorzitter 
 
 
Dit was 2018 en 2019 is alweer begonnen! 
 
Vanuit het standpunt van O&O was 2018 er één zoals velen. Een mooi en 
divers programma met algemene evenementen. Gewaardeerd door de 
leden als we mogen afgaan op de aantallen deelnemers en de reacties. 
Onderafdelingen die trachten een zo goed mogelijk programma in elkaar 
steken binnen de financiële mogelijkheden die er zijn. De ene club slaagt 
hier meer in dan de andere maar dat is dan maar zo. 
Hierbij zien we een duidelijke verschuiving van teamsporten, waaraan 
natuurlijk ook de nodige verplichtingen aan kleven, naar individuele 
activiteiten. Meer van moeten naar mogen. Een verschuiving die al een 
aantal jaren geleden is ingezet maar onverminderd doorgaat. Zelf kunnen 
bepalen waaraan en op welk je moment wilt deelnemen. 
Een mooi voorbeeld hiervan is het enkele jaren gelden opgerichte 
Wijngenootschap. Je bepaalt zelf aan hoeveel proeverijen je mee wilt 
doen. Maar ondertussen heeft het Wijngenootschap al 100 leden en is 
daarmee één van de grotere onderafdelingen. En je kan natuurlijk thuis 
heel goed oefenen, ook een voordeel. Ook de golfclub is (al meer dan 25 
jaar!) een zeer actieve club. Per jaar onder andere ca 16 wedstrijden 
waarbij de golfer zelf bepaalt aan welke wedstrijden hij of zij meedoet. En 
sommigen doen dat al sinds de oprichting van de golfclub! 
 
Het organiseren van de algemene evenementen en het besturen van de 
onderafdelingen kan niet zonder 2 zaken. 
 
1) Enthousiaste collega’s 
2) Geld 
 
De algemene evenementen zijn in goede handen bij Anke en Claudia. 
Jaarlijks wordt een mooi programma bedacht en uitgewerkt.  
De besturen van de onderafdelingen doen elk jaar hun uiterste best om 
het voor hun leden zo aantrekkelijk mogelijk te maken. En de indruk van 
het hoofdbestuur van O&O is dat dit zeer wel lukt. 
 
We kunnen met z’n allen wel heel graag willen maar zonder de 
ruimhartige financiële bijdrage van onze Directie zouden we nergens zijn. 
Dus Else, Nicole, Job, Frank en Klaas bedankt en het bestuur van O&O 
hoopt jullie op vele activiteiten te mogen begroeten. 
 
Dit zijn zo maar wat bespiegelingen van mijn kant, maar wij horen ook 
graag de mening van de leden dus kom alsjeblieft naar de Algemene 
jaarvergadering. Tot dan. 
 
Met vriendelijk groet, Frank Möehring 



 

 

 
 
 
 

Verslag voorzitters-/algemene ledenvergadering d.d. 7 juni 2018 
 
Aanwezig: Anton de Tombe (golf), Guus van Honschoten (running), Els de 
Vogel (samen fit), Gerard Schuitemaker (badminton), Harry Oudhuis 
(tafeltennis), Edwin Weerdenburg (bridge en hiking), Tessa Bos 
(wijngenootschap), Frank Möehring (voorzitter), Tanja Wück, Claudia 
Trivieri (secretariaat) en Rhona Koning (secretaris, notulen) 
 
 

1. Opening 
Frank opent de vergadering, ondanks dat het de tweede poging is 
om de voorzitters bijeen te krijgen is de opkomst wederom 
teleurstellend.  
 
Aanwezigen stellen zich kort voor en vertellen de geplande 
activiteiten voor komend jaar: 
Tanja Wück: lid van het O&o-bestuur. 
Anton de Tombe: Golf, 17 evenementen in de weekenden, 
deelname BO Finland, masterclass en een weekend in Valkenburg. 
Ed Valenkamp: Fietsclub, 3 toertochten, BO België. 
Claudia Trivieri: secretariaat O&o. 
Edwin Weerdenburg: penningmeester O&o, ook aanwezig namens 
hiking en bridge. 
Bridge: paar avonden per jaar, geen BO dit jaar (geen team kunnen 
samenstellen). 
Hiking: dagwandelingen, weekend Drente, huttentocht in de Alpen 
voor de pro’s en een week Lanzarote. Bo in Zwitserland. 
Tessa Bos: bestuurslid O&o, voorzitter Wijngenootschap: 
wijnproeverijen, wijn- spijswandeling en een master class. Goed 
jaar, veel animo, zelfs reservelijst en uitbreiding bestuur. 
Gerard Schuitemaker: Badminton, veel speelgelegenheid via 
inschrijftool sport, 1 a 2 interne toernooitjes, en dit jaar BO in 
Praag. 
Guus van Honschooten: Running: presentatie in Auditorium, 
voorstel voor Masterclass, meer gemeenschappelijke loopjes, 
clinics (3 juli met Klaas Knot), Eurocross. Af- en aanmelden gaat te 
makkelijk via de site, en mist mogelijkheid in contact te zijn met 
clubleden. Claudia zal een afspraak met Guus en Anke maken om 
over het aan- en afmelden te praten en zo mogelijk een oplossing 
te vinden. 
Els de Vogel: Samen fit: 7 lessen per week, Pilates, Yoga, Zumba en 
Bootcamp. 



 

 

Harry Oudhuis: Tafeltennis, spelen wekelijks, jaarlijks een toernooi 
bij Tempo Team, BO in Rome. In 2019 in Amsterdam! 
Rhona Koning: secretaris O&o, secretaris badminton. 
Frank Möehring: voorzitter O&o. 
 

 
 

2. Mededelingen bestuur 

- Frank vertelt dat er met het badmintonteam een dame 
meegaat die ook met running is mee geweest, dit bij hoge 
uitzondering vanwege het uitvallen van een dame door een 
blessure. 

- Het programma voor de BO’s staat vast t/m 2019, Frank vraagt 
de onderafdelingen bij Claudia aan te geven of zij in 2020, 2021 
en 2022 een BO in Amsterdam zouden willen organiseren. Er 
kan 1 BO per jaar in Amsterdam (of omgeving) worden 
georganiseerd, en de verdeling wordt in het internationale 
overleg in oktober 2019 vastgesteld. 

- Er is een klacht ontvangen over het afschrijven van de kosten 
van de golfwedstrijden, probeer dat per wedstrijd te doen. 

- Bagagebeleid: ruimbagage wordt toegestaan, wel wordt 
redelijkheid van de deelnemers verwacht. Na enige discussie 
over dit punt zal het bestuur dit in een bestuursoverleg verder 
bespreken en beleid maken. 

- Beleid bij vertragingen: ook hier ontstaat een discussie, dit 
punt wordt ook verder uitgewerkt in een bestuursoverleg. 

- In het vorige overleg was André Koster namens de 
gepensioneerden aanwezig, hij vroeg om meer aandacht voor 
deze groep, bijvoorbeeld om na de verhuizing ook voor hen de 
evt sportfaciliteit toegankelijk te maken. Ten aanzien van de 
BO’s is het standpunt dat wordt deelgenomen door actieve 
medewerkers van DNB, en bij hoge uitzondering kan een 
gepensioneerde het team compleet maken, dit wordt altijd ter 
beoordeling aan het bestuur voorgelegd. 
 

 
3. Rondvraag 

Els vraagt of er al meer nieuws is over de nieuwe huisvesting. 
Edwin licht toe dat er sportfaciliteiten zijn, maar die worden door 
NN gebruikt. Guus vult aan dat ook een vraag is of en hoe er iets 
geregeld wordt voor de collega’s die nog op het Oosteinde blijven. 
 
Anton heeft van de bond het verzoek gekregen om seksuele 
intimidatie onder de aandacht te brengen, vraagt zich af of dit 
centraal binnen DNB geregeld is/wordt. Het bestuur zal dit 
uitzoeken. 
 



 

 

Claudia stelt dat de inschrijving van de BO’s dit jaar niet erg soepel 
zijn verlopen, dat levert veel extra werk op. Zij stelt voor om 
huisregels te maken en de verantwoording voor het halen van 
deadlines e.d. bij de voorzitters neer te leggen. 
 

4. Sluiting 
Frank sluit de vergadering en hoopt de aanwezigen volgend jaar 
wederom te treffen in het voorzittersoverleg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Jaarverslag over het verenigingsjaar 2018 

 
CultuurWerkt! 
O&o heeft voor al haar leden een abonnement voor deelname aan het 
CultuurWerkt! Dit abonnement maakt het mogelijk dat alle O&o leden en 
haar gezinsleden met korting gebruik kunnen maken van culturele 
uitstapjes. Leden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief van 
CultuurWerkt, en kunnen zo op de hoogte blijven van alle aanbiedingen. 
 
 
Verzekeringen (collectiviteitskorting) 
Alle O&o-leden gebruik maken van de personeelsvoorzieningen van 
Centraal Beheer Achmea. Een aantal maal per jaar ontvangen de leden 
informatie van Centraal Beheer aan hun huisadres. Nog steeds is er een 
groei in het aantal verzekeringen dat door onze leden is afgesloten. Ook 
kan men gebruik maken van de personeelskortingen bij Allianz en 
Inshared. 
 
Evenementen 
Elk jaar organiseert O&o verschillende evenementen voor haar leden. 
Hieronder een overzicht van alle evenementen in 2018. 
 
 
Evenement Datum Aantal 

deelnemers 
Giselle 19 februari 63 
Dutch Doubles 30 maart 55 
Familiedag Walibi 19 mei 85 
Weight watchers at work April en sept 33 en 29 
Taste of Amsterdam 2 juni 195 
De Parade 17 augustus 100 
Afdelingen zaalvoetbal toernooi 14 september 8 teams 
De grote DNB quiz 8 november 14 teams 
Sinterklaasfeest 25 november 450 
Palazzo 29 november 100 
Mini cruise Newcastle 14-16 december 110 
Wereldkerstcircus 29 december 258 
   
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  



 

 

Buitenlandse ontmoetingen 
 

 
 
Naam evenement Locatie   Aantal deelnemers nl 
EuroVolley  Budapest  4 
EuroChess  Brussel   6 
EuroRunning  Wenen   12 
EuroFishing  Peniche Portugal 5 
EuroSailing  Mikolajki Polen 6 
EuroGolf  Helsinki              10 
Eurowine  Tabuaco Portugal 4 
Eurobadminton Praag   6 
EuroBowling  Wenen   9 
EuroFutsa  Berlijn   8 
Eurocycling  Belgie   5 
EuroHiking  Engelberg  9 
EuroTabletennis Rome   5 
EuroTennis  Heraklion  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Contactpersonen 

Club Voorzitter Secretaris 
Ledenaantal      
1-1-2019 

Ledenaantal 
01-01-2018 

Badminton G.J.  Schuitemaker R. Koning 19 19 

Bowling Hans van Dam Marian Hofstra 15 17 

Computerclub Wim van Santen  nvt nvt 

Samen Fit Els Vogel Hanneke Sangers 145 143 

Fietsclub Ed Valenkamp Rocus van Oossanen 34 33 

Filatelie Klaas Helmig   21 25 

Visclub Rob ruizendaal Hans van de poel 16 16 

Golf Anton de Tombe Edwin Weerdenburg 157 162 

Hiking Renko Kuperus Iris de Bruin 40 40 

Hockey 
Monique 
Timmermans 

Martijn Boermans 16 15 

Running/ 
Hardlopen 

Guus v.Honschooten D.K. Rouwen 75 75 

Schaken Ingmar van Herpt Jurriaan Eggelte 25 23 

Tafeltennis Harry Oudhuis F. van der Horst 13 14 

Voetbal Younes el Gartit Farley Mamber 26 31 

Volleybal Wilko Bolt Marcel Molenaars 19 19 

Watersport Peter Beck  Evert Metz 44 44 

Wijngenootschap Danielle Maesen Nente Ravestein 96 77 

Zaalvoetbal Hugo Swelsen   24 25 

 
Het ledenbestand van O&o was als volgt samengesteld: 
 

Per 31-12-2018 Per 31-12-2017  
Ereleden 1   1  
Leden  1882   1924  
Buitenleden 30   31     
  
 
Per 1 januari 2019 is het bestuur samengesteld uit: 
Voorzitter  Frank Möehring     
Secretaris  Rhona Koning    
Penningmeester Edwin Weerdenburg   
Bestuurslid  Tanja Wuck 
Secretariaat  Anke Commeren/ Claudia Trivieri 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

Contributies 
De begrote contributies voor de afdelingen voor het boekjaar 2019 zijn: 
 
Badminton € 10,00 
Bowling € 35,00 
Samen Fit €  15,00 
Fietsclub €   5,00  
Filatelie € 5,00  
Golf €  27,50 
Hardlopen €  15,00  
Hiking €  15,00  
Hockey €  40,00 
Schaken  €  20,00  
Sportvissen €  70,00  
Tafeltennis €  10,00  
Voetbal €  15,00 
Volleybal € 18,00  
Watersport €  7,50  
Wijngenootschap € 15,00 
Zaalvoetbal € 15,00  
 
 
De (algemene) contributie voor O&o bedraagt € 15,00 per jaar. De 
algemene O&o-contributie wordt maandelijks (€ 1,25) van het salaris 
ingehouden. 
Met ingang van 1 januari 2008 betalen de gepensioneerde leden de 
contributie 1 keer per jaar (€ 15,00).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Verslag van de penningmeester over het boekjaar 2018 
 
  Balans per 31 december 2018 
 
 31-12-2017 31-12-2018 

 
    

Bank   374.035  400.607 

Vorderingen en vooruitbetalingen   20.859  2.215 
 

 394.894  402.822 
     

Crediteuren en overlopende passiva  26.580  6.846 
Nog terug te betalen subsidie 2018         25.000 

Eigen vermogen O&o  368.314  370.976 
 

 394.894  402.822 
     

 
 
Korte toelichting bij de balans  
 
O&O heeft voorraden met sportkleding, 
sportartikelen en representatiegeschenken. 
Deze voorraden worden wel geadministreerd, 
maar vertegenwoordigen geen waarde op de 
balans. De aankopen worden direct als kosten 
in het resultaat geboekt.  
 
Overzicht van het resultaat over 2018 
 

    

 2017 2018 
 

    
Eigen vermogen O&o per 1 januari  345.504  368.314 

 
    

Ontvangen subsidies Directie 175.982  165.690  
Teruggave subsidie 2018  

 -25.000  
Contributies, eigen bijdragen leden, etc. 150.489  132.080  
Overige inkomsten 1.113  1.525  
Uitgaven O&o  -304.774  -271.633  
 
Resultaat O&o  

22.810 
 

2.662 

 
    

Eigen vermogen O&o per 31 december   368.314  370.976 

 
 
 
 
 



 

 

Toelichting bij het resultaat 2018 
 
De afgelopen jaren is het bestuur van O&O zich steeds bewuster 
geworden van de bijdrage van DNB als werkgever en de aanwending 
daarvan. De directie van DNB  onderkent nog steeds het belang van een 
actieve personeelsvereniging binnen DNB en van de participatie van 
medewerkers aan buitenlandse Euro-ontmoetingen met collega centrale 
banken.  Daarnaast beseffen we ook dat er binnen DNB strakker moet 
worden gestuurd op kosten en dat O&o hierbij niet kan achterblijven. Ten 
opzichte van 2015 is in overleg met de directie van DNB het jaarlijkse 
subsidiebedrag structureel met EUR 35.000 verlaagd. Het lagere 
subsidiebedrag heeft geleid tot maatregelen zoals het aanpassen of 
beëindigen van enkele activiteiten en het verlagen van subsidies voor 
bepaalde activiteiten.  
 
Voor 2018 kreeg O&o als bijdrage vanuit de directie een bedrag van EUR 
165.690. Bij de begroting en aanvraag subsidie was rekening gehouden 
met het organiseren van een euro toernooi door DNB in 2018 (karten). 
Vanwege een tegenvallende belangstelling vanuit andere centrale banken 
hebben we besloten deze activiteit niet te laten doorgaan. Mede hierdoor 
ontstond een relatief hoog overschot over 2018. Over het algemeen 
wordt het positieve of negatieve resultaat over het afgelopen jaar 
meegenomen in het eigen vermogen van O&o. Het bestuur van O&o is 
echter van mening dat het huidige eigen vermogen van O&o voldoende 
hoog is en ziet geen goede redenen dit vermogen te laten toenemen. 
Daarnaast stuurt het bestuur van O&o ook op een gemiddelde eigen 
bijdrage van de leden van 50% van de totale uitgaven. Door het relatief 
hoge overschot zou de werkgever echter fors meer gaan betalen dan de 
leden.  
 
Bij de aanvraag voor de subsidie voor 2019 is door het bestuur van O&o 
voorgesteld een bedrag van EUR 25.000 aan niet benodigde subsidies 
over 2018 terug te geven en te verrekenen met de subsidieaanvraag over 
2019. Na het teruggeven van dit bedrag aan niet gebruikte subsidies 
resteert nog een positief saldo van EUR 2.662. Aan de ledenvergadering 
wordt voorgesteld akkoord te gaan met de teruggave van EUR 25.000 aan 
niet gebruikte subsidies aan DNB en met het toevoegen van het 
resterende positieve saldo van EUR 2.662 aan het eigen vermogen.  
 
Begroting voor 2019 
 
Het bestuur van O&O is van mening dat er sprake is van gezonde 
balansverhoudingen. Met het huidige eigen vermogen is O&O in staat om 
onder normale omstandigheden haar actieve beleid in de komende jaren 
te continueren. Het bestuur stelt voor om de contributie van O&O te 
handhaven op EUR 15 per jaar.  
 



 

 

Het bestuur heeft op basis van haar begrotingen een bijdrage van DNB 
gevraagd voor 2019 van in totaal EUR 160.000. Dit bedrag is lager dan het 
(oorspronkelijke) subsidiebedrag over het afgelopen jaar. Het bestuur is 
van mening dat het subsidiebedrag voldoende is om, samen met de eigen 
bijdrage van de leden, een mooi en actief programma te kunnen 
aanbieden aan onze leden. De directie heeft het gevraagde bedrag 
toegezegd.  
 
Overig  
 
Het beleid van O&O is erop gericht om zoveel mogelijk (verschillende) 
leden te betrekken bij de activiteiten- en sportprogramma’s. Hierbij 
streven we naar een eerlijke verdeling van de beschikbare subsidies over 
de verschillende verenigingen en activiteiten. Het bestuur van O&o heeft 
ervoor gekozen om vast te houden aan de bestaande uitgangspunten met 
betrekking tot de omvang van de maximale subsidie. Deze uitgangspunten 
zijn: 
- De maximale subsidie per lid per ondervereniging 

bedraagt EUR 70, 
- De maximale subsidie per lid per activiteit bedraagt EUR 70, 
- De eigen bijdrage is minimaal 50 procent van de totale kosten, en 
- Om in aanmerking te komen voor subsidiebedragen dient er 
sprake te zijn van een “levensvatbare” vereniging met een minimum 
aantal leden (een gehanteerde richtlijn is 20 leden) en een actief en 
zichtbaar programma.  
Met het vasthouden aan bovengenoemde uitgangspunten blijven we naar 
onze mening op een verantwoorde wijze omgaan met de door de 
werkgever beschikbaar gestelde subsidie. 
 
Voor de deelname aan buitenlandse ontmoetingen gelden andere regels. 
De reis- en verblijfskosten per deelnemer liggen relatief hoog voor een 
buitenlandse ontmoeting, zodat hiervoor ook een groter deel door O&o 
wordt betaald. De precieze eigen bijdrage voor de medewerker is 
afhankelijk van de faciliteiten en reiskosten en bedragen gemiddeld 20 tot 
25 procent van de totale kosten. We zien dat de personeels- en 
sportverenigingen van andere centrale banken worstelen met het 
beschikbare budget, maar dat tot op heden alle centrale banken actief 
blijven deelnemen. We hebben vanuit O&O expliciet de ambitie 
uitgesproken om ook als DNB een actieve en zichtbare rol te blijven 
spelen binnen de sportieve Euro-toernooien met de collega centrale 
banken. We constateren dat medewerkers vanuit de gehele bank nog veel 
waardering hebben voor de unieke mogelijkheden die DNB biedt voor wat 
betreft de deelname aan internationale sportontmoetingen. Jaarlijks 
nemen nog steeds ongeveer 100 medewerkers van DNB deel aan een BO. 
Er wordt bij de inschrijvingen strak gelet op het uitgangspunt dat een 
medewerker maximaal met één BO per jaar mee kan.  



 

 

Verslag van de kascommissie



 

 

 


