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Notulen 78ste jaarvergadering Oranjevereniging “Beatrix” Nieuw-Vennep, 

gehouden op maandag 1 februari 2016 in het Trefpunt te Nieuw-Vennep.  

Aanwezig bestuur: John Stassen (voorzitter), Theo van Iperen, Hans den Ouden, Peter 

Bokhorst, Richard Conrads, Ben Ham, Birgit Suidgeest, Sanne Bakker, Rob van Rossum.  

Afwezig bestuur: Piet Verkuijl, Rob Blom.  

Aanwezig: Remco Suidgeest, Esther Bakker, Henk Bakker, Leon Bakker, Gerrit Tates, Sylvia 

Potman, Madelène den Ouden, Ron Sengers, heer en mevrouw Pollemans, Cor Bouterse, 

Pieter-Bas van Straalen, Marco Vink, Bauke Bergsma, Emmy Bergsma, Richard de Vos, John 

Robberts, René Enthoven, René van Maris, Kees de Jong, Monique Beelt, Thomas 

Hendriksen, Frank Griekspoor, Frank en Marjon Langekamp, Piet van Maris, Sandra Louter, 

Petra Stroomer, Lano Jansen, Ben van Staveren, Annie van Staveren, Jan Lange, Frans Tol, 

Mandy Kuijk, Rosa Kuijk, Ronnie van der Knaap, Nynke Bosma, José Conrads, Desiree van 

der Valk, Nel van Iperen, Tea Roubos, Thea Meulders, Ed Oudhuizen, Janny van Vugt-Dol, 

Piet van Sprang, René Bakker, Cees van Lulling, Wim Blokker, Truus Klerk, John van de Meij. 

Afwezig: Vincent de Jong, Jeroen Stammes, Bert den Elzen, Ed Schouten, Birgit Cramer van 

den Bogaard, Wim Café, Kitty Noordzij, Mien Potman, Corrie van Breemen, Gerrie Verkuijl, 

Jan van Grondelle, Nynke Bosma, Barend van Groeningen, Hans van Rooijen, Edith van het 

Bolscher, Sonja Reckewell en José Conrads.  

1. Opening door de voorzitter 

 

a) De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en verwelkomt alle aanwezigen. 

Diverse ereleden, oud-bestuursleden en voormalig koninginnen worden specifiek 

welkom geheten.  

b) Ook heet de voorzitter de aanwezige pers welkom: Frans Tol namens Witte 

Weekblad, Ronnie van der Knaap namens Haarlems Dagblad, Robert Joore 

(fotograaf).  

c) Iedereen wordt gevraagd om de presentielijst te tekenen.  

d) Naast de presentielijst ligt een formulier op alle tafels ter inschrijving van 

verkeersregelaars. De voorzitter vraagt iedereen met een mogelijkheid tot 

vrijwillige deelname in te schrijven in verband met schrijnend tekort.  

e) De vergadering wordt voortgezet door het gezamenlijk zingen van het eerste 

couplet van het Wilhelmus. De voorzitter vraagt iedereen te gaan staan.  

 

2. Ingekomen stukken 

 

a) John geeft aan dat er veel foutieve e-mailadressen in omloop zijn bij de 

administratie van de oranjevereniging en vraagt iedereen zijn juiste e-mailadres 

op de presentielijst in te vulen.  

b) De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen heeft ons hun jaarboek toegestuurd. 

Deze is in te kijken bij het secretariaat: Birgit Suidgeest.  
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c) John vraagt een moment stil te staan bij enkele bijzondere of droevige 

gebeurtenissen uit 2015 met betrekking tot (bestuurs- of ere)leden en 

vrijwilligers.  

d) John feliciteert René van Maris met het behalen van OVHZ-respect award.  

e) Oranjevereniging Beatrix Nieuw-Vennep zal in 2016 het Oranjecongres in 

samenwerking met de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen organiseren op 7 

en 8 oktober.  

f) De gemeente heeft besloten per 2017 de subsidie voor koningsdag af te schaffen. 

Dit betekent een gemis van een inkomstenbron voor OVB.  

g) Er is een wijkbudget beschikbaar gesteld aan OVB voor de organisatie van het 

seniorenevenement  ‘In de Orangerie’.  

h) Er is een verzoek binnen gekomen van Classic Racing Team of zij een link mogen 

plaatsen naar de website.  

i) Felicitatie seniorenvereniging Haarlemmermeer Zuid/SHZ.  

j) Een verklaring omtrent gedrag zal voor elke vrijwilliger aangevraagd moeten 

worden, een tijdrovende zaak.  

k) Nationaal comité Wageningen ’45.  

l) OVB verkoopt wasbonnen van Loogman Carwash voor 10 euro per stuk. Deze zijn 

in te leveren voor een luxe wasbeurt t.w.v. € 14,50. De wasbonnen zijn bij John 

of Birgit te koop. Een deel van de opbrengst gaat naar OVB.  

 

3. Korte terugblik 2015/Nieuwjaarsspeech 2016 

 

a) De voorzitter geeft aan tevreden te zijn over het verloop van de evenementen in 

2015. Het weer was erg goed en ook daarom goede bezoekersaantallen bij de 

evenementen. Daarvoor bedankt hij alle vrijwilligers, koningin Truus, de 

sponsoren en de businesspartners.  

b) De volgende partijen worden in het bijzonder bedankt voor de samenwerking in 

2015: OA4D, Stichting Paraat voor Nieuw-Vennep, OHVZ, De dorpsraad, Het 

Venneperhart, EHBO, Motocross, Autocross, Feestweek Nieuw-Vennep, Raad van 

Kerken en de gemeente Haarlemmermeer. Reng Verkuijl en René van Maris 

worden bedankt voor de volledig ingerichte vitrine in de Symfonie. Richard de Vos 

wordt gefeliciteerd met 25 jaar AM-groep. Cor Bouterse wordt gefeliciteerd met 

zijn lintje als lid in de orde van Oranje Nassau.  

c) De volgende specifieke gebeurtenissen uit 2015 of komende gebeurtenissen uit 

2016 worden nog onder de aandacht gebracht:  

- Oranje Draadspel wordt Oranje Zeskamp en zal in 2016 budget-neutraal 

gemaakt moeten worden.  

- Zwemspel schoolontmoeting is vanwege weinig animo bij het nieuwe bestuur 

van de zwemvereniging en deelnemers niet door gegaan en zal van het 

programma geschrapt worden.  

- 4/5 mei viering op het PierK plein bij de muziekkoepel is goed verlopen.  

- De vergunningsaanvragen van evenementen worden steeds strenger door de 

gemeente beoordeeld.  
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- De koningslinde is geplaatst. 

- In 2016 zal KLM 100 jaar bestaan en vindt de 100e editie van de vierdaagse 

plaats.  

- Ook zal in 2016 het VNG congres en het Oranjecongres HaarlemmerMEER 

plaatsvinden.  

d) Bauke Bergsma wordt persoonlijk bedankt voor inspanningen voor de Motocross 

met verwijzing naar zijn gemeentelijke erespeld.  

 

4. Notulen vorige jaarvergadering 

 

De notulen van de 77e jaarvergadering van maandag 1 februari 2015 zijn op te vragen bij 

het secretariaat.  

 

5. Bedanken koningin 

 

John bedankt Truus Klerk voor haar inzet gedurende het hele jaar tijdens alle OVB-

evenementen. Truus geeft aan wel veel bedenktijd nodig te hebben gehad, maar heeft 

geweldig genoten van haar benoeming. Zij wordt uitgenodigd om de volgende verkiezing 

bij te wonen.  

 

6. Verslag penningmeester/kascontrolecommissie 

 

a) Jaarcijfers 2015 

De penningmeester legt aan de aanwezigen uit dat we de jaarrekening van 2015 

negatief hebben afgesloten. Dit verlies is te verklaren naar aanleiding van enkele 

onvoorziene uitgaven. Het verslag is op te vragen bij de penningmeester. 

Aandachtspunten voor het verslag:  

- Koninginnedag veranderen in koningsdag 

- Ledenacties 

- Sponsoring 

- Kostenbeheersing 

 

b) Kascontrolecommissie 

René Enthoven en Ron Sengers worden gevraagd om verslag uit te brengen over 

de financiële administratie van OVB. Zij geven aan controle te hebben uitgevoerd 

over alle stukken en geven aan dat zij duidelijk antwoord hebben gekregen op 

enkele onduidelijkheden. Zij adviseren om openstaande vorderingen van 

Sterrenberg op te nemen als bijzondere lasten, omdat het niet duidelijk is of dit 

geld nog wel ooit binnen komt. Zij vragen het OVB-bestuur dechargé te verlenen.  
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c) Verkiezing kascontrolecommissie 

John overhandigt bloemen en een boek aan de kascontrolecommissie en vraagt 

nieuwe geïnteresseerden voor deze commissie. Hierop geven ereleden Jan Lange 

en Kees de Jong aan dat één van hen moet blijven zitten, namelijk Ron Sengers. 

Samen met Esther Bakker zal hij de kascontrolecommissie voor komend jaar 

2016/2017 vormen.  

 

d) Begroting 2016 

De begroting wordt per onderdeel, zoals Autocross, motocross en de feestweek, 

besproken. De specifieke begroting 2016 is op te vragen via de penningmeester.  

 

Pauze – Promofilm van Rob van Rossum m.b.t. Oranjecongres HaarlemmerMEER 

2016 wordt gedraaid.  

 

7. Samenstelling bestuur 

 

a) Richard wil graag het bestuur verlaten omdat hij zich graag bezig gaat houden 

met andere (vrijwillige) zaken. Hij wordt bedankt voor 4 jaar bestuursschap met 

bloemen.  

b) Birgit Suidgeest zal haar bestuursschap met 4 jaar verlengen.  

c) Piet van Maris wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid. En ontvangen met spelt 

en bloemen.  

 

8. Voorlopig programma 2016 

 

a) OVB wil feestweek gaan inkorten van woensdag tot en met zondag. Het 

programma van de feestweek is nog niet bekend. De kermis zal verzorgd worden 

door firma Duursma. Belangrijke punten feestweek:  

- 22 juni tot en met 26 juni 

- Datum oecumenische dienst in overleg met OVB, Raad van Kerken en 

Feestweek.  

- De loopronde zal plaatsvinden voordat wielerronde van start gaat.  

- We hopen op een spraakmakende artiest tijdens seniorenevenement ‘In de 

Orangerie’ op 24 juni.  

b) Verkiezing Koningin van Nieuw-Vennep van start. Inschrijven kan online op: 

www.ov-beatrix.nl. Of bij de voorzitter zelf, middels een brief of e-mail.  

 

 

 

9. Sponsorpakketten 

 

Hans presenteert de nieuwe sponsorpakketten i.s.m. Sanne Bakker. Hij geeft aan dat het 

een globale opzet is. Belangrijke aandachtspunten sponsorpakketten:  

http://www.ov-beatrix.nl/
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- 5 pakketten; 

- Evenementen Autocross en Motocross zitten niet in het pakket; 

- Denk aan: sponsorborden, presentatiewand etc.  

- Aanmelden via Hans of Sanne.  

 

10. Stichting Paraat 

 

a) De voorzitter bedankt de club van Stichting Paraat voor inzet in 2015. En probeert 

de aanwezigen in de zaal te enthousiasmeren om meer sponsoren en vrijwilligers 

voor deze club te zoeken. Nieuwe aanmeldingen kunnen zich melden bij Pieter-

Bas van Straalen.  

b) De inzet van Stichting Paraat voor Nieuw-Vennep in beeld tijdens:  

- OA4D: opzetten van de drinkkramen en stempelposten  

- Voor polsstokverspringen hebben zij de sloot uitgekamd.  

- Ze waren aanwezig bij Truckrun.  

- Ze hebben meegeholpen bij evenementen en opknappen van molen bij de 

kinderboerderij.  

- Ze waarborgen veiligheid op grote evenementen zoals Autocross.  

 

11.  Verkeersregelaars 

 

De meeste taken met betrekking tot de vrijwillige verkeersregelaars worden nu door Cor 

Bouterse uitgevoerd. De communicatie met de gemeente loopt over aanmelding bij 

Stichting Verkeersregelaars Nederland. De gemeente moet nog lid worden van deze 

stichting voordat wij pasjes uit kunnen reiken aan eigen vrijwilligers die verkeersexamen 

hebben gedaan. Cor Bouterse en OVB maken zich hier hard voor.  

 

12. Rondvraag/Einde 

 

Er is veel respons uit de zaal over de structuur van de kermis en feesttent in de 

feestweek. Men zou graag een meer open structuur zien in plaats van de huidige 

scheiding tussen feesttent en kermis. OVB geeft aan deze uitdaging voor 2016 aan te 

gaan.  

 

John van de Meij geeft aan dat hij als nieuwe voorzitter van de ijsbaanclub graag de 

kinderen tijdens de OA4D ontvangt. Dit zal worden voorgelegd bij het bestuur van OA4D.  

 

- De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor het bijwonen van de 

vergadering en sluit de vergadering - 


