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Lid van de Koninklijke bond van
Oranjeverenigingen in Nederland

Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum:
Tijd:
Locatie:
Voorzitter:
Notulist:

3 december 2020
20:00 uur
Raadszaal Gemeentehuis Hendrik-Ido-Ambacht
Eyup Karso
Dennis van den Hoek

Aanwezig:
Zie presentielijst / inlog online deelnemers

Opening door voorzitter
Eyup Karso opent als voorzitter de vergadering. De voorzitter bedankt de aanwezige
bestuursleden voor hun aanwezigheid, maar in het bijzonder burgemeester Heijkoop. De
Oranjevereniging is verheugd met de burgemeester/gemeente HIA als meedenkende partner en
dankbaar voor het beschikbaar stellen van de raadszaal, medewerkers en faciliteiten , zodat deze
Algemene Ledenvergadering (ALV) als “online” variant gehouden kan worden. Helaas zijn we
nog beperkt door de Corona-maatregelen en kunnen we onze leden niet persoonlijk op de ALV
verwelkomen.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 3 december 202
Verslag wordt zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld.

Secretarieel Jaarverslag
Secretaris Dennis van den Hoek draagt het Secretarieel Jaarverslag 2019/2020 voor, welke ook als
bijlage bij de notulen ALV verstrekt zullen worden.
Het verslag wordt door de vergadering ter kennisgeving aangenomen. Vervolgens wordt er één
minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan ons oud-secretaris en erelid Peter Wilhelmus
Hoogstraaten. Peter overleed op 27 februari 2020.

Financieel Jaarverslag
Penningmeester Ronald de Reus heeft zorggedragen voor het financieel verslag en begroting.
Deze zijn uitgedeeld aan de aanwezigen en worden digitaal gedeeld aan de online-deelnemers.
Ronald geeft vervolgens een uiteenzetting over de opbouw van deze cijfers.
Afgelopen jaar is op financieel gebied ook niet te vergelijken met voorgaande jaren door invloeden
vanuit Covid-19… Doordat grotendeels alle activiteiten zijn afgelast, er nauwelijks tot geen
sponsorgelden binnenstromen ziet de balans/realisatie er volledig anders uit! Wel is er voor
gekozen om contributie te innen , dus hier stromen nog wel gelden binnen.
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De trend van afname in ledenaantal zet zich ook in het afgelopen jaar voort met enkele tientallen
stuks ten gevolge van onder andere verhuizing.
We hebben als vereniging gemeend wel vast te moeten houden aan het doneren van een cheque
aan het goede doel, zoals afgelopen jaren gebruikelijk was tijdens de BreakfastRun. Positief
nieuws is ook dat we bijna alle gereserveerde apparatuur/diensten kosteloos hebben kunnen
annuleren. Slechts beperkte , lage kosten hebben we niet kunnen annuleren.
Voorschot nieuwe jaar:
De contributie inkomsten zijn naar beneden bijgesteld in verband met een afname in ons
ledenaantal door een natuurlijk verloop en opzeggingen. Het lukt vooralsnog niet om veel nieuwe
leden te werven , ondanks diverse initiatieven in de recente jaren. Daarnaast is het lastig om een
prognose af te geven vanwege de onzekerheid omtrent het verloop van Covid-19 en bijbehorende
maatregelen. Wel zullen we een bedrag gaan reserveren voor kosten om onze website te
moderniseren

Verslag Kascontrolecommissie
Dick Boon voert namens de kascommissie het woord. De kascommissie bestaande uit Dick Boon
Ewout van Bronswijk en Trudy Wehrmeijer hebben in de aanloop naar de ALV 2020 op
uitnodiging van de penningmeester op 24 november 2020 een bezoek aan hem gebracht ter
controle van de financiële boekhouding. Tijdens dit bezoek zijn diverse (stel)posten
steekproefsgewijs gecontroleerd en zijn deze in orde bevonden. Tevens is de kas gecontroleerd. De
bank was in overeenstemming met de boeken. De penningmeester wordt derhalve decharge
verleend door de vergadering.
De Kascontrolecommissie wordt bedankt voor hun inspanningen.

Benoeming Kascontrolecommissie
Dick Boon neemt afscheid van de kascommissie het woord. Ewout van Bronswijk schuift hierop
door als voorzitter, tevens meldt Jan Maaskant zich aan voor de vrijgekomen positie.
De vergadering gaat hiermee akkoord; de nieuwe samenstelling is dan als volgt:
Ewout van Bronswijk (voorzitter), Trudy Wehrmeijer, Jan Maaskant.

Verkiezing bestuursleden
Verkiesbaar is dit jaar Lynn van den Berg ; zij is geen onbekende, want is al langere tijd verbonden
aan de Oranjevereniging door haar hulp en steun als vrijwilliger bij de Breakfastrun. Tevens heeft
zij het afgelopen jaar diverse initiatieven opgezet met betrekking tot : werving nieuwe leden,
onderzoek naar (communicatie)structuur. Zij heeft haar eigen evenementenbedrijf en zal zich
binnen de vereniging bezighouden met communicatie.
De voorzitter dankt Lynn voor reeds gedane inspanningen en kijkt uit naar verdere
samenwerking! De vergadering stemt in met de benoeming van Lynn als bestuurslid.
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Aftredend en verkiesbaar is dit jaar Aad van der Torre ; Aad is al een aantal jaren de drijvende
kracht achter de BreakfastRun en heeft goede contacten in het regelen van vervoer/mobiliteit via
zijn werkgever. Aad geeft aan het als bijzonder te ervaren om deel uit te maken van het bestuur ;
ondanks een moeilijk jaar door afgelastingen geeft de Oranjevereniging een warm gevoel!
De voorzitter dankt Aad voor zijn inspanningen en initiatieven met betrekking tot donaties aan
het goede doel. De vergadering is dan ook akkoord met een volgende termijn.
Er wordt dit jaar afscheid genomen van een tweetal bestuursleden , te weten ; Jasper Kooiman en
Thom de Rijke.
Jasper is recent weer vader geworden en heeft zo binnen het gezin met zijn vrouw hun tiende kind
mogen verwelkomen! Naast een prachtig , groot gezin heeft hij ook twee eigen bedrijven waarmee
hij succesvol is en groeiend. Jasper heeft lang getwijfeld over wel/niet betrokken blijven als
bestuurslid, maar heeft besloten om te stoppen als bestuurslid. De Oranjevereniging kan nog wel
altijd een beroep doen op hem (en het gezin) voor hand- en spandiensten op Koningsdag!
Thom hebben we geprobeerd over te halen om als bestuurslid aan te blijven, omdat hij in 2015 met
een aantal andere “jongeren” aan de basis stond van ons muziekevent Orange Garden in het
Sophiapark in de Volgerlanden. Daarnaast altijd hulpvaardig was bij andere projecten op Wc
Hoogambacht en het Oranje-ontbijt in Cascade. Thom wil zich na een aantal jaren echter nu
volledig richten op zijn zakelijke carriére waarin hij recent een mooie switch in heeft gemaakt.
De voorzitter dankt beide heren voor hun inzet over de afgelopen jaren en geeft aan dat de deur
altijd openstaat voor een eventuele terugkeer in het bestuur!

Vooruitblik “corona-proof” activiteiten Koningsdag 2021
Bestuursleden Reinier Platschorre en Ricardo Wervenbos gaan het gesprek aan met de
(bestuurs)leden in de zaal en online over de mogelijkheden voor 2021. Zij vertellen dat de
Oranjevereniging Wilhelmina-Juliana in 2021 sowieso weer zichtbaar zal zijn op Koningsdag na
het succes van voorgaand jaar met ons mobiele muziekpodium!
Zij duiden dat (Koningsdag) 2021 veel onzekerheden met zich meebrengt, maar dat we als
vereniging altijd willen kijken naar de mogelijkheden, hierbij valt te denken aan :
- Stoepkrijtwedstrijden op de stoepen, pleinen en straten van Ambacht, waarbij we vanuit de
Oranjevereniging stoepkrijt beschikbaar stellen aan de jeugd.
- “Oranje-box” ontwikkelen die we vullen met materialen om de straten en huizen te
versieren. De box kan gesponsord worden door bedrijven, waardoor we hier geen kosten
aan hebben.
- Meer gebruik maken van “social media” kanalen , zoals Instagram en
Facebook , door het frequent(er) posten van foto’s/filmpjes.
- Wellicht kunnen we erin slagen om lokale/regionale of zelfs landelijke media naar ons
dorp te trekken voor verslaglegging van deze alternatieve festiviteiten???
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De voorzitter benadrukt dat de Oranjevereniging nastreeft dat we verschillende doelgroepen van
jong tot oud bereiken. Alle ideeën / input vanuit leden hieromtrent is altijd welkom! Tevens wordt
er nog gediscussieerd over het veiligheidsaspect bij organisatie van mogelijk grotere activiteiten
binnen de gestelde Corona-maatregelen.
Ricardo en Reinier benadrukken dat dit voorop moet staan, maar dat we dan met
voorinschrijving, vaste routes en sturing op (loop)stromen kunnen werken, indien toegestaan!
Indien er mogelijkheden zijn wordt er vanuit de heren namelijk nagedacht over :
- Een evenement aan/vanaf de waterkant van Hendrik-Ido-Ambacht met mogelijkheden om
mee te varen op snelle boten op de Noord
- Tour d’Ambacht : middels fiets, tandem, solex of auto langs verschillende
bezienswaardigheden en/of optredens op veilige afstand.

Rondvraag
Burgemeester Jan Heijkoop neemt het woord en spreekt uit het een bijzonder samenzijn te vinden
met het complete bestuur in de raadszaal te zijn. Hij prijst de Oranjevereniging om het snel in
kunnen vullen van “vacatures” binnen het bestuur. Verenigingen kunnen soms in een soort
“winterslaap” terecht komen, echter de Oranjevereniging is wakker en maakt een
professionaliseringsslag middels bijvoorbeeld een TEAM-dag!
De burgemeester staat ook stil bij de verharding en tegenstelling binnen de maatschappij. Corona
zorgt voor tweedeling van strenger beleid tegenover complottheorieën. Binnen de gemeente zien
we dat een deel van de jeugd voor overlast zorgt in bijvoorbeeld het Sophiapark door verveling en
gebrek aan aandacht. Koningsdagen zijn een verbindende factor sinds oudsher en dus
noodzakelijk voor eenheid in ons mooie dorp!
Het dagelijks bestuur dankt de burgemeester voor deze woorden en het ter beschikking stellen
van de faciliteiten op het Gemeentehuis. Tevens dank aan de bestuursleden voor hun
inspanningen afgelopen jaar!

Afsluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en online-volgers voor hun komst / inloggen en belooft zich
samen met bestuursleden in te zetten voor een prachtige (aangepaste) Koningsdag in 2021.
De vergadering wordt gesloten om 20.55 uur.
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