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Notulen 80ste jaarvergadering Oranjevereniging “Beatrix” Nieuw-Vennep, 

gehouden op woensdag 31 januari 2018 in het Trefpunt te Nieuw-Vennep.  

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

Peter Bokhorst, Ben Ham, Rob Blom, Piet van Maris, Brenda Ippel, Esther Kroon.  

Afwezig bestuur: Piet Verkuijl, Birgit Suidgeest 

Aanwezig: Rob Café, Wim Café, mevr. en men. Nothdurft, Henk Baars, Thea Meulders, 

Frank Griekspoor, Louis Hollander, Sanne Bakker, Irene v/d Sluis, Wietse Tates, Peter Duwel, 

Mart van Staveren, Marianne Vermeij, Cor v/d Lans, Gerrit v/d Berg, Alexander v/d Berg, 

Paul Munsterman, Marcel de Jong, Ron Sengers, Olga Knotter, Rob van Rossum, Geertje 

Bos, Richard de Vos, Piet van Sprang, Cor Bouterse, Danielle Bouterse, Laila Bouterse, Frans 

Tol, Ronnie v/d Knaap, Betty van Maris, René van Maris, Madelene den Ouden, Jarno Ippel, 

Toos en Norman Pollemans, Annelies Groenewoud, Petra Stroomer, Pieter Bas van Straalen, 

Maurice Turk, Frank Langenkamp, Marjon Langenkamp, Willem van Dongen, Gerrit Tates, 

Rob Joore, Henk Bakker, Esther Bakker, Monique Beelt, Daniel v Straeten, Dick Blom, John 

v/d Meij, Remco Suidgeest, Henk Blom, Bauke Bergsma.  

Afwezig: Ben van Staveren, Thomas Hendriksen, Vincent de Jong, Jeroen Stammes, Gerrie 

Verkuijl, Corrie van Breemen, Jan van Grondelle, Marianne Bover-Kruijer, Ton van Draanen, 

Dunja Koolhaas, Marjan Rutgerink, Nynke Bosma, Jan Lange, Dorine Koeckhoven, Harm de 

Ruiter, Ellen Langedijk, Martijn en Mariska Broertjes, Sonja Reckewell, Gerard de Graaff, 

Mart Pfeiffer, Jaco Vastenhout, Nel van Iperen, Tea Roubos, Leon Bakker, Barend van 

Groenigen, Dagmar van Geenen, Lano Jansen, Marco van Aalst, Ed en Melanie van Anrooij, 

Bart Sloep, Greet Nieuwenhuijse, Marcel Klein, Inge Bisschop, Wout Stokman, Desiree 

Bokhorst, Andre Kranenburg, Mandy Kuijk.  

1.  Opening door de voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en geeft een kleine wijziging in de   

agenda aan. Plaatsvervangend burgemeester (hierna burgemeester genoemd) Onno Hoes 

krijgt als eerste het woord, waarna het Wilhelmus gezongen zal worden. 

2.  Woordje Burgemeester Onno Hoes 

Burgemeester Hoes bedankt Oranjevereniging ‘Beatrix’ Nieuw-Vennep, hierna verder te 

noemen: OVB, voor de uitnodiging. In de speech refereert de burgemeester aan de 80ste 

verjaardag van H.K.H. Prinses Beatrix, haar loopbaan als Koningin en de dankbaarheid voor 

haar grote inzet in ons land. OVB, opgericht op 31 januari 1938 door o.a. Dr. van Haeringen, 

het begin van een jarenlange traditie van organiseren van activiteiten voor het dorp, door 

een grote groep enthousiaste vrijwilligers. De burgemeester noemt deze vrijwilligers het 

cement van de samenleving. Zij zijn van groot belang voor de sociale structuur en 

samenhang van Nieuw-Vennep; Goed dat OVB zo bezig is! Ga vooral door met uw 

activiteiten en op naar wederom een succesvolle Koningsdag en andere evenementen.  

De vergadering wordt voortgezet door het gezamenlijk zingen van het eerste couplet van           

het Wilhelmus. De voorzitter vraagt iedereen te gaan staan.  
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1.  Opening door de voorzitter -vervolg 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom, speciaal welkom voor oud voorzitter Kees de 

Jong, oud Koninginnen Toos Pollemans, Monique Beelt, Annelies Groenewoud en Petra 

Stroomer, erelid Aad van Staveren en oud bestuursleden Gerrit v/d Berg, John v/d Meij, 

Sanne Bakker, Rob van Rossum, René van Maris en de aanwezige pers; Ronnie v/d Knaap en 

Frans Tol en (bestuurs)leden van Ijsclub, Auto- en Motocross, EHBO, De Bataaf, sv DIOS, 

Stichting Paraat, Dorpsraad, OA4D, Raad van Kerken, de Rustende Jager, 

Activiteitencentrum Getsewoud en Trekkertrek en Piet van Sprang. 

De voorzitter bedankt nogmaals burgemeester Onno Hoes voor zijn aanwezigheid. 

3.  Ingekomen stukken 

Ivm ziekte heeft erelid Ben van Staveren zich moeten afmelden, de voorzitter wenst Ben veel 

beterschap en een goed herstel toe. Ook heeft erelid Arthur van Dijk zich afgemeld. 

Afgemeld hebben zich; zie boven bij afwezig. 

4.  Korte terugblik 2017 door onze voorzitter 

Het jaar startte fantastisch op de gemeentelijke receptie begin januari waarbij het landelijk 

Oranjecongres, georganiseerd door Oranjevereniging Beatrix Nieuw-Vennep, genomineerd 

was voor de Haarlemmermeer prijs. Helaas, het G-hockey ging ons ver voorbij en ging met 

de eer strijken. Uiteraard is een hartelijke felicitatie op zijn plaats. Maar genomineerd 

worden, is al een hele eer. 

31 januari 2017; Uw voorzitter wordt in het ootje genomen en vriendelijk verrast door 

plaatsvervangend burgemeester Marjolein Scheffers die de gemeentelijke erespeld aan uw 

voorzitter uitreikt, gezien zijn verrichte werkzaamheden in de Haarlemmermeer. Het 

Haarlems Dagblad heeft daar 1 werkwoord voor gevonden, namelijk “bezig bijtje”.  

Vervolgens gaan we over naar onze onvolprezen twaalfde Koningin Petra. Petra heeft een 

onuitwisbare indruk achtergelaten bij haar bezoeken aan de Westerkim, aan het Zomerpark 

en de rondtoer op 5 mei 2017. 

Waar we helaas in 2017 afscheid van moesten nemen, was de muziekvereniging “Irene”. 

Door het tanende aantal leden kunnen we geen aubade meer doen op Koningsdag. 

Oranjevereniging Beatrix is zich aan het bezinnen over een passende vervanging. 

Verder was natuurlijk afgelopen 27 april 2017 een bijzondere dag. Koning Willem-Alexander 

werd 50 jaar en dit werd ook uitbundig door de Koninklijke familie gevierd.  

Mooi was ook om te zien dat in mei 2017 sv Dios, de voetbalvereniging, 70 jaar bestond en 

nog steeds kicking and alive is.  
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In oktober 2017 was er, na overigens een fantastische feestweek met een nieuw hoogtepunt 

de zeskamp voor de junioren, het aantreden van een nieuw kabinet. Daar hebben we niet 

veel gemerkt. Waar we wel veel van merkten, is de regelgeving die zich over al onze 

activiteiten uitspreidt.  

December was enerzijds de maand van het verwelkomen van Sinterklaas en de Kerstman en 

anderzijds afscheid nemen van dorpsraad voorzitter Peter Bokhorst (wat waren we blij dat 

hij zijn bestuursfunctie binnen de OVB blijft continueren!) en het afscheid van onze 

burgemeester Theo Weterings. Wij waren erbij op zijn afscheidsreceptie en uiteraard zijn we 

er thans ook bij, bij de nieuwe burgemeester Onno Hoes, die zoals u heeft mogen 

constateren het woord reeds gevoerd heeft. 

5.  Nieuwjaarsspeech 2018 door onze voorzitter 

Wat een voortreffelijk begin met de benoeming van een in alle opzichten jeugdige Koningin, 

Laila Bouterse!  

Vanavond en gedurende de rest van 2018 kunt u nog voor de laatste keer genieten van 

Theo van Iperen. Theo heeft als bestuurslid aangegeven dat hij na het jaar 2018 het voor 

gezien houdt. We zullen hem missen! Echter dat geeft weer nieuwe mogelijkheden voor ons 

andere bestuurslid Esther Kroon, zij zal de 4 en 5 mei viering op zich nemen.  

Het jaar 2018:ook een afscheid van d’Oude Molen, een pleisterplaats waar menigeen na 

afloop van de Feestweek nog een laatste drankje deed. We zullen zien hoe het horeca veld 

in 2018 zich ontwikkelt.  

Waar wij in ieder geval volledig achter staan, is de Feestweek. We hebben in goed onderling 

overleg met de organisatie van de feesttent, te weten Vincent de Jong en Jeroen Stammes, 

de handen in elkaar geslagen en na wat omzwervingen bij kermisexploitanten die hun eigen 

visie hadden, hebben we besloten met Vincent en Jeroen in zee te gaan. Vanaf het jaar 2018 

komt er een nieuwe wind over het evenemententerrein te waaien. De programmering 2018 

werpt reeds zijn positieve schaduw vooruit.  

De oecumenische dienst was ook volgens de aanwezigen afgelopen jaar niet echt een groot 

succes. We zijn in overleg met de Raad van Kerken om te bezien in hoeverre wij de viering 

in 2018 weer naar het oude niveau kunnen tillen. U wordt nader geïnformeerd over de 

voortgang. 

Tevens is u reeds, of zal u, gevraagd worden om uw emailadres op te geven waaronder u 

bereikbaar bent. Onze ledenadministratie, die thans gevoerd wordt door bestuursleden 

Esther Kroon en Brenda Ippel, zal u hierover benaderen. Wij hopen dan beter en 

voortvarender met u te kunnen communiceren omtrent onze activiteiten. Natuurlijk is ook 

een dank je wel op zijn plaats bij de vertrekkende ledenadministrateur René van Maris. Ja, 

diezelfde Van Maris, die duizendpoot die overal en nergens zijn bestuursfuncties met volle 

ziel en zaligheid vervult. Voor de invulling van deze functie zijn we hem ook zeer erkentelijk 

(bloemen overhandigd). 
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Koningsnacht 2018; Ga er maar aan staan!! We bestaan 80 jaar en zullen dan ook in 

samenspraak met de Rustende Jager een onvergetelijke avond gaan organiseren. 

H.K.H. Prinses Beatrix is 80 jaar geworden vandaag en wij bestaan dan ook 80 jaar! In de 

loop van het jaar 2018 zullen wij 80 kaartjes voor het optreden van André Hazes jr. gaan 

verloten. Alle leden en nieuwe leden die voor Koningsnacht lid worden, maken kans op een 

vrijkaartje voor Andre Hazes jr., in de feesttent. Hou de acties op dit punt in de gaten via 

onze website en Facebook! 

Evenemententerrein aan de Oosterdreef; Hierover is de Oranjevereniging middels diverse 

bestuursleden in contact met de gemeente. Zoals het spreekwoord is: 20 jaar geleden was 

het voor de eerste en laatste keer dat het terrein gebruikt zou kunnen worden maar nu 

pakken zich toch weer wat donkere wolken boven het crossterrein samen.  

De bezorging van de boekjes: dit heeft onze aandacht en wij zijn aan het kijken naar 

alternatieven.  

Een jaar vol uitdagingen en kansen! En niet in de laatste plaats voor ons bestuurslid Birgit 

Suidgeest die naar wij hopen vandaag of morgen een kind ter wereld zal brengen. En zoals 

één van onze bestuursleden aangaf, bij een meisje Bea of Maxima en bij een jongen Willem 

of Alexander of Willem-Alexander. We zullen het gaan zien. Note; Birgit is op 1 februari 

bevallen van dochter Valijne. 

6.  Notulen vorige vergadering 31 januari 2017 

Piet van Sprang geeft aan dat zijn naam verkeerd geschreven is, dit wordt aangepast. Verder 

bedankt Piet OVB i.v.m. het toezenden van de agenda. 

Bauke Bergsma vraagt wat de kascontrolecommissie precies bedoelde met ‘kascontrole was 

zeer kritisch ovder de Motocross’. Ook Leon Bakker wil dit graag weten. OVB heeft dit eerst 

nagevraagd bij de kascontrolecommissie, zij gaven aan er geen gedachten bij te hebben en 

helaas ook geen antwoord. Daarna heeft OVB de financiële cijfers van 2014-2015-2016-2017 

naast elkaar gelegd en komt tot de conclusie dat zij in 2016, € 141,- meer kosten gemaakt 

heeft op het evenement Motocross. Deze extra kosten zijn te wijten aan kosten van de 

vergunning van de Gemeente ( € 345,- ) en kosten voor het huren van gereedschappen en 

materiaal ( € 190,- ). 

7.  Bedanken 

Voorzitter bedankt oud Koningin Petra Stroomer voor haar enthousiasme en inzet in 2017. 

Hij overhandigt haar bloemen en een ingelijste foto. 

Voorzitter bedankt Wim Café voor zijn grote inzet m.b.t. alle bridge evenementen, 

overhandigt bloemen en benoemt Wim tot erelid van OVB. 
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8.  Verslag penningmeester / kascontrolecommissie 

Penningmeester Hans den Ouden licht de financiële cijfers toe van 2017. Na 2015 en 2016 

waarin OVB verlies gemaakt heeft, sluit OVB het jaar 2017 positief af. De subsidie kraan is 

dicht gedraaid in 2017, maar de verhoging van de contributie, het feit dat Autocross een 

aparte stichting is geworden (en dus niet meer in de OVB cijfers voor komt) en OVB in 2017 

d.m.v. promoties veel nieuwe leden en sponsoren heeft mogen verwelkomen maakt dat OVB 

positief afsluit.  

Kees de Jong vraagt of er leden opgezegd hebben in 2017 i.v.m. de contributieverhoging? 20 

tot 30 leden hebben opgezegd, maar dat had niet alleen te maken met deze verhoging, dat 

ging ook om verhuizing en overlijden. Cor Bouterse geeft aan dat er een vergrijzing is onder 

de leden, is het een idee om bijvoorbeeld een studentenkorting aan te bieden? 

De penningmeester licht de begroting 2018 toe. OVB gaat door met ledenwerven en 

kostenbeheersing. Mevr. Vermeij vraagt wat de algemene kosten inhouden? Dat zijn kosten 

als verzekeringen, vergaderkosten, lidmaatschappen, kosten m.b.t. ALV, website etc. René 

van Maris vraagt of in de algemene kosten ook de leges vallen? Nee deze vallen onder 

kosten feestweek. John v/d Meij vraagt of de algemene kosten incl. de Autocross zijn? Nee 

Autocross is een aparte stichting. 

Kascontrole boekjaar 2017 door Esther Bakker en Bert den Elzen. I.v.m. het niet aanwezig 

zijn van Bert den Elzen, leest de voorzitter de vooraf ontvangen brief voor waarin de 

commissie refereert aan de afspraak met de penningmeester op 24 januari. Vooraf ontvingen 

zij netjes balans, digitale grootboek en het resultaat, op de afspraak zelf miste echter alle 

financiële bescheiden. Deze bescheiden zijn uiteindelijk ter beschikking gesteld. Alles zag er 

keurig, volgordelijk en netjes beschreven uit. Commissie geeft aan, controle te hebben 

uitgevoerd over alle stukken en dat er een correcte vorm en inhoud is, dat er wat spullen 

miste ten tijde van controle berust op een agenda technisch misverstand. 

Kascontrolecommissie vraagt het OVB-bestuur dechargé te verlenen. Met applaus laat de 

vergadering de dechargé volgen. 

Daar Esther Bakker aftredend is, wordt er gevraagd wie naast Bert den Elzen de komende 2 

jaar in de kascontrolecommissie plaats wil nemen. Mart van Staveren wordt voorgesteld en 

antwoordt positief. 

(10.  Samenstelling bestuur – Brenda Ippel) 

Brenda Ippel wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid en wordt geïnstalleerd. De voorzitter 

overhandigt haar bloemen en het OVB speldje. De installatie gebeurt met een reden voor de 

pauze. Brenda is ziek en wil terecht graag naar huis, haar bed in.  

 

PAUZE 
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9.   Nieuwe Koningin van Nieuw-Vennep 2018 

Onder toeziend oog van haar, terecht trotse ouders, Danielle en Cor Bouterse, wordt Laila 

Bouterse voorgesteld en gekroond tot nieuwe koningin 2018 van Nieuw-Vennep. Laila woont 

sinds haar 3e levensjaar in Nieuw-Vennep, ze is 23 jaar.  

Ze werkt als verpleegkundige in een observatiekliniek van SEIN (epilepsiecentrum) in 

Heemstede en is ook werkzaam als PGB'er (zorgverlener aan huis) bij een heel lief meisje 

met het syndroom van Down in Nieuw-Vennep.  

Vanaf 2014 is Laila lid van EHBO Vereniging Nieuw-Vennep, ze volgt lessen en af en toe post 

ze in de feestweek. Ook is zij vanaf 2014 burgerhulpverlener bij Stichting AED Nieuw-

Vennep. Sinds juni 2017 is zij ook bestuurslid (cursuscoördinator) bij Stichting AED Nieuw-

Vennep. Al diverse jaren is zij vrijwilliger bij de OA4D en heeft diverse keren geholpen bij 

activiteiten met Stichting Paraat voor Nieuw-Vennep, zoals Venniper Koninginnerit, 

feestweekactiviteiten, verkeersregelaar en de kerstmarkt op de kinderboerderij. Haar hobby: 

Voetbal; ooit begonnen in de ‘meisjes-C’ bij VVC. Daar doorgespeeld tot de dames. Toen één 

jaar niet gespeeld en bij oprichting van een damesteam bij DIOS weer gestart. Zij speelt tot 

op heden in het vrouwenelftal van DIOS. 

10.   Samenstelling bestuur (vervolg) 

De voorzitter vraagt Sanne Bakker naar voren. Sanne is aftredend bestuurslid en wordt door 

de voorzitter bedankt voor haar inzet o.a. op het gebied van het programmaboekje, 

advertenties en flyers. Voorzitter overhandigt bloemen. 

I.v.m. nieuwe wettelijke bepalingen is OVB verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen. 

De voorzitter informeert de leden dat dit Thomas Hendriksen is geworden en bedankt 

Thomas hiervoor. 

De voorzitter informeert de nieuwe bestuurssamenstelling i.v.m. aftredende bestuursleden 

Sanne en René. (moet hier niet nog iets worden vermeld van het aftreden van René, als 

aangegeven onder agendapunt 5?) 

11.   Wijziging statuten 

De statuten dateren van 1998 en dienen aangepast te worden op wetgeving. Hiervoor dient 

OVB de leden te informeren en heeft een besluitvorming nodig in een volgende vergadering, 

dat kan ALV 2019 zijn, maar als het de ALV 2020 wordt, is dit ook mogelijk. OVB wordt 

gezien als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), onze vereniging mag met haar 

activiteiten geen winstoogmerk hebben en bij ontbinding van de vereniging zal het batig 

saldo besteed moeten worden aan een ANBI met dezelfde doelstelling. 

De voorzitter geeft aan de volgende artikelen te wijzigen; 

Art. 4; wijzigen i.v.m. leeftijdsgrens van 18 jaar > OVB wil graag een juniorenclub oprichten.  
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Art. 9.1; bestuur 8 personen bij voorkeur 2 Rooms Katholiek, 2 Hervormd, 2 Gereformeerd 

en 2 die niet tot deze genoemde richtingen behoren > bestuur OVB bestaat nu uit 11 

personen en vindt de samenstelling in geloofsovertuiging achterhaald en misschien wel 

discriminerend te noemen. 

Art. 9.2; voordracht door bestuur > OVB geeft als voorbeeld dat Brenda in mei van het jaar 

gevraagd is om Sanne te vervangen. 

Art. 10.2; aftreding bestuurslid na 4 jaar > diverse bestuursleden OVB zijn al veel langer “in 

dienst”. 

Art. 13.7; verplichting 10 jaar lang bescheiden te bewaren > OVB wil dit artikel graag 

wijzigen en verwijzen naar de wettelijke bepalingen. 

Art. 15.1; aspirant leden wijzigen > OVB geeft aan geen aspirant leden te hebben. 

Art. 17.9; aanwezigheid van alle leden > OVB geeft aan dat het niet mogelijk is alle leden op 

een vergadering aanwezig te hebben. 

De statuten zullen aangepast worden met de hulp van Meervaart Notarissen, in de persoon 

van Ron Sengers en deze vernieuwde statuten zullen tijdens ALV 2019 voorgelegd worden. 

Dan kunnen ze besloten / goedgekeurd worden, maar dat goedkeuren kan ook tijdens de 

ALV 2020 zijn. 

Piet van Sprang geeft aan dat er in de statuten niet gerefereerd wordt naar de 1e datum van 

oprichting en dat dit wel moet. Ron Sengers geeft aan dat de oprichtingsdatum uiteraard 

vermeld kunnen worden in de vernieuwde statuten. Tevens ziet Piet van Sprang graag dat 

art. 19.1 + 2 (uitschrijven waar deze artikelen op zien) aangehouden worden. 

12.   Voorlopig programma 2018  

De voorzitter geeft aan dat het evenement de Vennepse Mijl zal vervallen dit jaar. 

OVB heeft een schrijven ontvangen van Vincent de Jong en Jeroen Stammes inzake het 

programma 2018. Zowel Vincent als Jeroen konden niet aanwezig zijn bij ALV, dus leest de 

voorzitter de brief voor. 

Kermis: 

Vanuit de organisatie van de feesttent zal ook de kermis dit jaar verzorgd worden. Dit om 

voor de inwoners van Nieuw-Vennep een “meer saamhorig” feest te organiseren.De 

inschrijving op de kermis voor Nieuw-Vennep heeft inmiddels plaatsgevonden en er hebben 

zich inmiddels voldoende exploitanten aangemeld om er een mooie kermis van te maken. 

Daarnaast loopt de inschrijving nog door. De kermis zal vanaf woensdag t/m zondagmiddag 

draaien. Er zullen leuke kortingsacties en een mooi vuurwerk verzorgd worden. Ook aan de 

ouderen is gedacht, deze zullen, gratis, voorzien worden van oliebollen.Let wel, de kermis 

Nieuw-Vennep heeft in het kermiscircuit nog niet echt een goede naam. Dit komt voort uit 

de exploitatie van voorheen Sterrenberg maar vooral vanuit Duursma. Dit zullen we de 
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komende jaren weer op moeten bouwen maar hier hebben we een goed gevoel over, dit 

gaat in de komende jaren zeker lukken. 

 
Feestweek: 

In 2017 heeft de feestweek BV een andere weg ingeslagen qua uitstraling van de feestweek, 

een echte festivaltent i.p.v. een zogenoemde Aluhal (biertent) en daarnaast de aankleding 

met enkele foodtrucks. Dit jaar zetten wij deze lijn door om de feestweek naar een nog 

hoger plan te tillen. Zowel in de uitstraling als in de programmering. Wij hebben veel moeite 

gedaan om de top van Nederlandse artiesten naar Nieuw-Vennep te krijgen. Mede door 

onze, in de afgelopen 20 jaar, opgebouwde contacten is dat meer dan gelukt! Zo zullen 

ANDRE HAZES JR. en TINO MARTIN onder andere een optreden verzorgen in Nieuw-Vennep. 

Beide artiesten vullen met gemak zalen als AHOY en de ZIGGO DOME. 

Programma: 

Zaterdag 16 Juni:  Next level dance party, een dance feest voor jong en oud met bekende 

DJ’s, Op dit moment staan er aanvragen uit bij o.a. Freddy Moreira en Johnny 500 daarnaast 

zullen er regionale DJ’s draaien. 

Woensdag 20 juni: Na afloop van de zeskamp zal de coverband VANGRAIL spelen, op dit 

moment de meest geboekte kermisband van het westen. 

Donderdag 21 juni: ANDRE HAZES JR.met in het voorprogramma PASCAL REDEKER. 

Vrijdag 22 juni: TINO MARTIN, naast TINO zoeken wij nog iemand om het voorprogramma 

te verzorgen. 

Zaterdag 23 juni: De inmiddels traditie geworden slotavond met de DJ’s van Q-MUSIC, THE 

PARTY! Met tijdens de avond natuurlijk “het foute uur” . 

Kortom een geweldige week om met zijn allen naar uit te kijken ! 

Wij danken OVB voor de geweldige samenwerking en het goede overleg met elkaar en 

verheugen ons niet alleen op komende feestweek maar vooral ook op onze mooie 

toekomstplannen met elkaar.  

Namens Vincent de Jong 

13.   Verkeersregelaars 

Voorzitter bedankt Cor Bouterse voor zijn inzet en informeert de aanwezigen dat er een 

aanpassing is op de regeling verkeersregelaars, per 1-10-2017 ontvangt u geen pas meer 

maar alleen een aanstellingsbrief. Deze dient u bij zich te hebben ten tijden van het 

evenement. Voorzitter roept een ieder op zich op te geven als verkeersregelaar, u kunt zich 

melden bij Cor Bouterse of Esther Kroon. Uiteraard moet u aan de gemeentelijke richtlijnen 

voldoen maar OVB ondersteunt u bij het aanvragen van de verklaring omtrent het gedrag en 

het afleggen van een examen als verkeersregelaar. 
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14.   Rondvraag / einde 

Pieter-Bas van Straalen; doet OVB iets met het horeca gedeelte in de feesttent? Nee dat wil 

en kan de OVB niet. Pieter-Bas vraagt of OVB melding kan maken bij organisatie feesttent 

dat de rijen voor de muntverkoop afgelopen jaar te groot waren, misschien kan dit beter 

opgelost worden, meerdere verkooppunten? 

Rob van Rossum; wat houdt precies de actie 80 kaarten André Hazes jr. in? OVB verloot 80 

kaarten voor André Hazes jr. in feesttent Nieuw-Vennep, onder alle leden en alle nieuwe 

leden welke voor Koningsnacht lid worden. Tijdens Koningsnacht zullen de 1e winnaars 

bekend gemaakt worden en daarna elke week tot de feestweek zullen winnaars via Facebook 

en website OVB bekend gemaakt worden.  

Mevr. Nothdurft; is het mogelijk uit te zoeken wie het eerste lid van OVB was / is en wie het 

langst lid is? Mevr. Nothdurft is zelf toch wel bijna 55 jaar lid. René geeft aan dat dat lastig 

wordt daar we in de afgelopen jaren tot 2 maal toe veranderd zijn van 

administratieprogramma.  

De voorzitter bedankt Thea Meulders voor de geschonken oranje spullen. 

De Voorzitter bedankt alle leden en geeft aan dat OVB erg blij is met haar leden!  

De voorzitter geeft ons de volgende woorden mee; 

‘Vrijwilligers, een woord met inhoud. Maar de inhoud wordt nog steeds gemaakt door de 

persoon die er achter zit. Wij vragen u dan ook vriendelijk om zoveel mogelijk onze 

activiteiten mede te ondersteunen door uw aanwezigheid, maar ook door soms de handen 

uit de mouwen te steken. Denk o.a. aan verkeersregelaars op al onze evenementen. Dank 

voor uw aandacht en tot ziens bij 1 van onze activiteiten’. 

 

 

 

 

 

- De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor het bijwonen van de vergadering, 

geeft aan dat alle aanwezigen een kadootje meekrijgen naar huis en sluit de 

vergadering om 22.45 uur - 

 

 


