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Notulen Algemene Ledenvergadering 18 november 2021 

Datum: 18 november 2021 

Tijd:  20:00 uur 

Locatie: Raadszaal Gemeentehuis Hendrik-Ido-Ambacht 

Voorzitter: Eyup Karso 

Notulist: Dennis van den Hoek 

 

Aanwezig:  

Eyup Karso, Ronald de Reus, Cees van Meerten, Wim Groenendijk, John Koene, Reinier 

Platschorre, Ricardo Wervenbos, Hilma Legerstee, Arend Schumacher , Kajsa Jurgens , Aad van 

der Torre , Dennis van den Hoek, burgemeester J. Heijkoop 

 

Online aanwezig: Ewout van Bronswijk, Dick Boon, Trudy Wehrmeijer, Fam. De Reus, Fam. 

Platschorre 

 

Afwezig: 

Lynn van den Berg, Jörgen Feunekes 

 

1.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 

voorzitter duidt aan dat door de huidige ontwikkelingen van (besmetting)cijfers er helaas 

wederom noodzaak is tot een online Algemene Ledenvergadering (ALV). De voorzitter  dankt de 

burgemeester voor het beschikbaar stellen van de raadszaal, medewerkers en faciliteiten!  

 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 3 december 2020 

Verslag wordt zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld. 

 

3. Secretarieel Jaarverslag 
Secretaris Dennis van den Hoek draagt het Secretarieel Jaarverslag 2020/2021 voor, welke ook als 

bijlage bij de notulen ALV verstrekt zullen worden. 

 

De voorzitter benoemt trots te zijn op alle activiteiten die we, ondanks beperkingen, in 2021 toch 

hebben kunnen realiseren. Het verslag wordt verder door de vergadering ter kennisgeving 

aangenomen.  

 

4. Financieel Jaarverslag  
Penningmeester Ronald de Reus heeft zorggedragen voor het financieel verslag en begroting. 

Deze zijn uitgedeeld aan de aanwezigen en zijn reeds digitaal gedeeld aan de online-deelnemers. 

Ronald geeft vervolgens een uiteenzetting over de opbouw van deze cijfers. 
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De actie met onze ORANJE-doos die we middels sponsoring aantrekkelijk hebben kunnen 

samenstellen heeft ervoor gezorgd dat ons ledenbestand over 2021 redelijk constant is gebleven. 

De inkomsten vanuit ledencontributie kwam hierdoor uit op ruim € 11.000,- , tevens waren er nog 

wat extra inkomsten vanuit enkele sponsoren en subsidie vanuit de Gemeente. Alles bij elkaar 

zorgt dit voor € 17.000,- aan inkomsten. 

 

Uitgaven waren er ook, te weten ; kosten voor diverse publicaties, een aantal vaste reguliere 

kosten. Er is een reservering van € 1000,- opgenomen voor het lustrumjaar over 2 jaar in 2023/2024. 

Daarnaast is er een nieuwe website in ontwikkeling genomen en moesten er een aantal kosten 

vanuit het verleden afgesloten worden (voormalig beheer Peter Hoogstraten) 

 

Ronald geeft verder aan de contributie van € 10,- per lid te willen handhaven. Er is sprake van een 

financieel gezonde situatie met € 59.000,- op onze bankrekening, hetgeen de continuïteit van een 

volledige Koningsdag (zonder inkomsten) garandeert. 

 

5. Verslag Kascontrolecommissie 
De kascommissie bestaande uit Ewout van Bronswijk , Trudy Wehrmeijer en Jan Maaskant hebben 

in de aanloop naar de ALV 2021 op uitnodiging van de penningmeester een bezoek aan hem 

gebracht ter controle van de financiële boekhouding.  

 

Ewout van Bronswijk voert namens  de kascommissie het woord. Er zijn diverse (stel)posten 

steekproefsgewijs gecontroleerd en deze zijn 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. 

 

6. Verkiezing Kascontrolecommissie 
Het schema gebiedt roulatie, dus van Ewout wordt afscheid genomen. Hij wordt bedankt voor 

verrichte zaken. Trudy schuift hierop door als voorzitter, tevens meldt Dick Boon zich aan voor de 

vrijgekomen positie.  

 

De vergadering gaat hiermee akkoord; de nieuwe samenstelling is dan als volgt: 

Trudy Wehrmeijer (voorzitter), Jan Maaskant en Dick Boon. 
 

7. Afscheid bestuursleden  
Helaas moet er (op afstand) afscheid genomen worden van een tweetal bestuursleden.  

 

Lynn van den Berg ; voor haar bestuursfunctie was zij reeds al enige tijd verbonden aan de 

Oranjevereniging door haar hulp en steun als vrijwilliger bij de Breakfastrun. Daarnaast was zij 

betrokken bij communicatie. 
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Jörgen Feunekes ; sinds november 2016 was hij lid en destijds betrokken bij de organisatie van 

Orange Garden. Tevens zette hij zich in bij het ontbijt bij de Breakfastrun en opbouw van de 

Zomerparkdagen. 

 

Beiden zijn thuis bedankt voor hun bewezen diensten middels een mooie bos bloemen en 

aardigheidje.  

 

8. Verkiezing bestuursleden  
Tegenover het vertrek van bovenstaande bestuursleden staat er gelukkig ook heuglijk nieuws. We 

hebben twee nieuwe vrijwilligers bereid gevonden om zich verkiesbaar te stellen als bestuurslid. 

 

Verkiesbaar: 

-Kajsa Jurgens is door Aad en Eyup enige tijd geleden uitgenodigd voor een kopje koffie om eens 

te sparren over betrokkenheid bij de OV. Aad heeft jarenlang met Kajsa gewerkt bij Ames/Amega, 

waar Kajsa verantwoordelijk was voor het klantencontact. Inmiddels heeft zij een eigen 

onderneming. In het verleden is zij ook betrokken geweest bij de organisatie van Baxpop in het 

park. 

 

-Cees van Meerten is geen onbekende voor de meesten.. Hij is fotograaf in HIA en verzorgt ook al 

jaren de fotografie voor de OV, waar hij in het verleden reeds ook eerder bestuurslid was. 

Daarnaast is hij betrokken/verantwoordelijk in de organisatie bij diverse evenementen en 

verenigingen zoals oa. de Speelfabriek en het 4/5 mei comité. 

 

De voorzitter roemt beider inzet en kijkt uit naar verdere samenwerking 

 

Aftredend en herkiesbaar: 

-Arend Schumacher toont altijd betrokkenheid en staat altijd klaar met hand- en spandiensten. Hij 

heeft een grote betrokkenheid in de organisatie van de braderie en Zomerparkdag. Hij heeft zich 

in het verleden ingezet voor het 100-jarig jubileum en concerten in de kerk. De voorzitter benoemt 

daarnaast ook de begeleiding per fiets door Arend van het draai-orgel afgelopen jaar! 

 

-Wim Groenendijk idem dito aan Arend. Hij is de “nestor” van veiligheid en organisatie; als je belt 

dan neemt hij altijd op. Al jarenlang betrokken bij diverse initiatieven en heeft een rechterhand 

gevonden in John.. Hij gaat zijn 25-jarig jubileum tegemoet !!! 

 

-Dennis van den Hoek loopt sinds 2014 mee in de Oranje-vereniging. Hij is sindsdien oa. 

betrokken bij de organisatie van Orange Garden , Oranje-ontbijt en de Kindervrijmarkt achter de 

Schoof. 

 
De vergadering stemt in met zowel de toetreding van nieuwe bestuursleden alsmede de verlening 

van de herkiesbare bestuursleden. 
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9. Presentatie nieuwe website Oranjevereniging 
De voormalige website was achterhaald qua concept en mogelijkheden. Daarbij proberen we meer 

aansluiting te vinden met de jeugd. Daarom zijn we bezig geweest met de ontwikkeling van een 

nieuwe website. Cees geeft aan dat de website enerzijds een nieuwe look met een frisse uitstraling 

(dmv kleur, foto’s , overzichtelijkheid) moest krijgen, maar anderzijds ook meer gebruikersgemak 

aan beide zijden. Zo is er nu meer koppeling mogelijk naar andere social media-kanalen. 

 

Eyup herhaalt dat de Oranjevereniging probeert om meer “jeugd” betrokken te krijgen bij 

Koningsdag; bijvoorbeeld via de vorming van een jeugdbestuur. 

 

10. Vooruitblik Koningsdag 2022 
De voorzitter geeft aan dat het lastig blijft om een inschatting te maken voor het scenario van 2022. 

De nieuwsberichten spreken momenteel van oplopende besmettingen, dus de vraag is hoe dit zich 

de komende maanden gaat ontwikkelen… 

 

We zullen vasthouden aan een “duo-scenario” waarbij rekening gehouden moet worden met een 

normale en aangepaste viering van Koningsdag. Het bestuur zal de mogelijkheid van nieuwe , 

aangepaste, initiatieven onderzoeken, maar hoopt uiteraard op ouderwetse gezelligheid middels 

braderie, kermis et cetera. In de reguliere bestuursvergadering van 16 december ’21 zal er een 

verdere afweging gemaakt worden op basis van de beschikbare informatie en overleg met 

Gemeente. 

 

Aad benoemt tevens dat er momenteel contacten lopen met het bestuur van de Bolidt Innercircle 

Run. Er is/was sprake van dat de BICR ten einde zou komen, vanwege het (willen) stoppen van 

diverse bestuursleden. Er wordt nu georiënteerd op samenwerking tussen beide partijen, in welke 

vorm dan ook, om zo kennis en krachten te bundelen voor de BICR en de Breakfastrun van de 

Oranjevereniging. Op 15 december ’21 staat er een gezamenlijk overleg gepland om eventuele 

samenwerking verder af te tasten. 

 

11. Rondvraag 
Burgemeester Jan Heijkoop neemt het woord en spreekt uit het altijd bijzonder te vinden om 

aanwezig te zijn bij de ALV. Hij is blij om te zien dat er een compleet en kundig bestuur is,  

waarbij eventueel verloop snel kan worden ingevuld.  

 

De burgemeester benoemt dat er in Hendrik-Ido-Ambacht jaarlijks altijd twee grote feesten 

georganiseerd worden, namelijk Koningsdag en Zomerparkdag. De burgemeester geeft het 

bestuur en vrijwilligers een compliment voor de organisatie en ziet grote groepen mensen jaarlijks 

terugkomen naar het dorp. Helaas mocht de editie in 2021 geen doorgang hebben in volle vorm, 

maar er waren genoeg kleine, mooie initiatieven die goed werden ontvangen. 

 

Tot slot roemt de burgemeester nog onze voorzitter om zijn betrokkenheid en sterke verbale 

communicatie, waarmee hij ook in de lokale politiek een rol zou kunnen vervullen…  
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Dick Boon benoemt tot slot dat het besluit om de ALV digitaal plaats te laten vinden een goede 

keuze was en het een prima vergadering was op deze wijze. 

 

Afsluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en online-volgers voor hun komst / inloggen en belooft zich 

samen met de bestuursleden in te zetten voor een ouderwetse Koningsdag in 2022.  

De vergadering wordt met een ouderwetse hamertik gesloten om 20.52 uur. 

 


