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Notulen 82ste Jaarvergadering Oranjevereniging “Beatrix” Nieuw-Vennep, 

gehouden op vrijdag 31 januari 2020 in het Trefpunt te Nieuw-Vennep.  

Aanwezig bestuur 1e helft vergadering: Voltallig; John Stassen, Ben Ham, Esther Kroon, 

Hans den Ouden, Peter Bokhorst, Brenda Ippel, Yvonne Duivenvoorden, Remco Suidgeest, 

Rob Blom, aanwezig 2e helft vergadering: sluiten Odette Eelman en André van Staveren.   

Overige aanwezigen vergadering: Ron Sengers, Tonny Peet-Bisschop, Inge Bisschop, 

Olga Knotter, Gré en Wim Kranenburg, Gerdra Kroon, Jan van Grondelle, Jarno Ippel, Jeroen 

Roubos, Ruben Gimpel, Mart van Staveren, Wietse Tates, Martine Kranenburg, Leony 

Tensen, André Kranenburg, Richard de Vos, René van Maris, Jeroen Stammes, Jasper en 

Corine van den Eijk, Guido van Vliet, Hans Eelman, Nynke Bosman, Mart van Staveren, Cor 

Bouterse, Laila Bouterse, Daniëlle van de Sluis, André Schreurs, Chiel van IJzerdoorn, Sandra 

van Leersum, D. Nothdurft, Ireen Nothdurft, Frank Langenkamp, Theo van Iperen, Madelène 

den Ouden, Lia Blom, Astrid Kwaaitaal, Demi Kwartaal, Andre van Staveren, Peter Damen, 

Cor van der Lans, Piet en Wouke van Sprang, Thea Mulders, Lano Jansen, Margreet van Riel, 

Han Warning, Paul Henbergen, Mandy Kuijk, Rosa Kuijk, Petra Stroomer, Bart en Marie van 

Gameren, Ben Haspels, Thomas Hendriksen, Conny Huiberts,  Charlotte van Damme, 

Monique Beelt, Nicole van Rijn, Manus Mense, Frank Griekspoor, Bauke Bergsma, Aad van 

Staveren, Emmy Bergsma, Piet Bakker, Rob van Rossum, Sander Meerveld, F. Bakker, Gerrit 

van den Berg, J. de Zeeuw, Bobby de Krijger, C.J. Hoonkoop, H.G. Baars, G. Tates. Dirk 

Molenaar, Frans Tol, Tinus en Ank Beekveld (Poffertjeskraam) 

Afwezig gemeld: Carla Beenhakker, Kees de Jong, Vincent de Jong, Arno de Jong, Rob 

Café, Wim Café, Loes van der Meer, Andries Stokvis, Ben Perdaan, De Spaanse Ruiter, Paula 

van Laere, Marcel Klein.  
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1.  Woord van welkom 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en doet welkomstwoord. Speciaal welkom 

aan oud Koninginnen, ereleden, leden van de Pers.   

De voorzitter vraagt aan alle aanwezigen om de presentielijsten te tekenen. Verder speciaal 

verzoek aan alle aanwezigen om zich ook aan te melden als verkeersregelaar.  

De voorzitter vraagt de aanwezigen te gaan staan en met elkaar het Wilhelmus te zingen. 

De voorzitter heet Wendy Verkley een bijzonder welkom, als vicevoorzitter van de Koninklijke 

Bond van Oranje Verenigen en binnenkort ook als burgemeester van Gemeente Noordwijk.  

2.  Ingekomen stukken 

Afgemeld mondeling of per email hebben zich: zie boven bij afwezig 

3.  Notulen vorige vergadering 31 januari 2019 

De secretaris neemt met de aanwezigen de notulen van ALV 31 januari 2019 door. Deze 

wordt door de aanwezigen onder luid applaus goedgekeurd. Voorzitter tekent, staand, de 

notulen af. 

Thea Meulders heeft een vraag of de toegezegde te ontvangen € 6000,00 euro 

daadwerkelijk is ontvangen? Hier wordt later onder een ander agendapunt op terug 

gekomen.  

4.  Korte terugblik 2019 door onze voorzitter 

Het jaar begint altijd fantastisch door middel van de verkiezing van een supervrouw, te 

weten de Koningin van Nieuw-Vennep 2019, Carla Beenakker. Wat een – wederom – 

fantastische Koningin. Actief op vele terreinen in Nieuw-Vennep. Variërend van de crea-club, 

het schoonhouden van wijk Linquenda tot en met de kinderboerderij. Voorwaar een groot 

genoegen om haar als Koningin voor 2019 te mogen begroeten. Helaas is zij vanavond 

afwezig in verband met privé omstandigheden.  

We hebben tevens meerdere nieuwe bestuursleden mogen benoemen o.a. Yvonne 

Duivenvoorden en Ton Vervaart. U hoort het al aan de namen; wij gaan met deze personen 

een nogal hoger tempo inzetten voor alle activiteiten van de OVB.  

Koningsnacht in de Rustende Jager was een groot succes! Voor het eerst dat er 

toegangskaarten verkocht moesten worden, vanwege het feit dat wij uit 

veiligheidsoverwegingen een maximum aantal bezoekers konden worden toegelaten. Voor 

aankomend jaar dus wederom op het hart gedrukt; wees er ok dit jaar weer op tijd bij! 

Koningsdag was een uitdaging om aan alle gemeentelijke richtlijnen te moeten voldoen. 

Specifiek op het gebied van veiligheid e.d. Het ene jaar moeten de plantenbakken wel op de 

weg gezet worden én het volgende jaar mogen de plantenbakken van ouwe fruitbomen 

zeker niet op de weg gezet worden. Ach.., wij luisteren en lossen de problematiek op.  

De Oosterdreef werd dit jaar slechts tweemaal gebruikt voor een spektakel, namelijk de 

Motorcross en de Autocross.  
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Naar wij hebben begrepen, was de Trekker Trek – die verschoven is naar de locatie van Van 

Zanten – een absolute aanrader. Ook een oproep om dit jaar wederom deze activiteit te 

gaan bezoeken.  

Feestweek 2019  was weer zoals het hoort, een korte week vol activiteiten. De weergoden 

waren ons gunstig gezind, zodat ook de Oranje Zeskamp en overige activiteiten naar volle 

tevredenheid van de organisatie en de deelnemers konden worden afgewikkeld. Op zaterdag 

was een nieuwe activiteit, de Prutloop, meteen een doorslaand succes. Op het landgoed De 

Kleine Vennep van familie Molenaar, werden meteen dik 250 enthousiaste mensen het land 

in gestuurd. Niet alleen het land, maar ook de sloten, ook de klim-installaties, e.d. vonden 

gretig aftrek. Een knappe prestatie om op deze manier meteen een activiteit voor het 

voetlicht te brengen. Dit biedt perspectief voor komend jaar. 

Jeroen Stammes is als vertegenwoordiger van de Feestweek Nieuw-Vennep aanwezig. 

Vincent de Jong geniet van zijn wintersport. U zult zien dat Jeroen Stammes grijze haren 

heeft gekregen. Dit is puur en alleen terug te voeren op de eisen van de gemeente inzake de 

verkeerscirculatie rond het evenemententerrein op de Zuiderdreef.  Een pluim voor de 

personen, die zich hier tegenaan hebben bemoeid, te weten Jeroen Stammes, Brenda Ippel 

en Yvonne Duivenvoorden. Kom maar op met de eisen van 2020! Wij lusten ze rauw! 

Artiesten Feestweek; Niets over te klagen. 

Autocross; Zonder noemenswaardige incidenten goed verlopen.  

De Rustende Jager; Gelukkig heeft ook het aanpalende feestterrein bij de Rustende Jager 

zijn diensten weer kunnen tonen.  

OVHZ; Wist de Respect-Award uit te reiken aan een persoon met ongekende kwaliteiten, te 

weten Rob Café. Dank voor jouw levensreddende werkzaamheden in 2019.  

Oranje braderie; Als ijkpunt binnen de Feestweek i.s.m. winkelcentrum De Symfonie. Dit 

was ook weer een prima zet. 

 

2019 was ook een jaar waarin na voorafgaande toestemming van algemene 

ledenvergadering de statuten van OVB werden gewijzigd. Dank aan Meervaart Notarissen. 

De partners, waarmee wij gezegend zijn, laat ik dit jaar achterwege, omdat iedereen hen wel 

van A tot Z kan dromen en spellen.  

Dan was er nog een klein akkevietje ergens rond 10 december, maar daar hebben wij het 

verder niet over.  

Ook was 2019 het jaar van het overlijden van Delia van Eeden en van Ab Groenewoud (man 

van Koningin Annelies). 

Tot slot was 2019 het jaar van de Postcode Loterij, waarbij 1 van de aanwezigen spontaan 

een deel van de opbrengst heeft doorgestort naar de bankrekening van OVB. Dank is groot! 

2019 was een bijzonder jaar. Mede vanwege het feit dat Richard de Vos 50 jaar jong is 

geworden. We zingen samen het lang zal hij leven!  

Op naar het komende jaar, 2020! 
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5.  Samenstelling bestuur 

Voorzitter stelt de nieuwe Vice Voorzitter voor te weten Ben Ham. Nu kan hij dansen met 

de koningin dus oefenen met Nynke! 

Ton Vervaart heeft een jaar lang warmgelopen als penningmeester. Ton stelt zich voor. Hij 

is een geboren Venneper en getrouwd met Hetty. Hij neemt de rol over van Hans in rol van 

Penningmeester. Ton heeft er veel zin in en men zal hem vaak zien tijdens de OV-B 

aangelegenheden. John stelt Ton Vervaart voor als opvolger van Hans den Ouden m.b.t. het 

penningmeesterschap. Ton zal dit jaar al aanwezig zijn op alle bestuursvergaderingen en 

meedraaien met alle activiteiten.  

Als aftredend penningmeester overhandigt Hans de Ouden het originele kasboek uit 1961 

aan Ton Vervaart. De laatste boeking is 1987, dat weet Hans nog, toen was hij er klaar mee. 

Tijd voor het digitale tijdperk. Het is een historisch stuk, nu met de officiële overdracht een 

mooi moment om dit boek te overhandigen. Een boek om niet alleen een mooi plekje te 

geven om aan OV-Beatrix te denken maar ook nog eens aan Hans te denken. 

John Stassen vraagt echtpaar Beekveldt naar voren. Op 31 jan 2020 is een Oorkonde 

opgemaakt en mag het echtpaar de oorkonde in ontvangst nemen voor “beste 

Poffertjeskraam van Nieuw Vennep”. Met John in het midden wordt een mooie foto gemaakt.   

Aftreden John Stassen: 

Peter Bokhorst heeft een mooie speech voorbereid met beeldmateriaal erbij. (Tekst is te 

vinden als bijlagen bij deze Notulen). John ontvangt na afloop diverse cadeaus.  

John krijgt, namens Ben Ham van de OVHZ, voor verandering van Nieuw Vennep, een mooie 

foto van de Venneperdome. John ziet zijn bootje al aan de steiger liggen. John is code 

Oranje! Dank namens OVHZ.  

 

Namens de bond van KBOV  is Wendy Verkleij gekomen. Wendy Verkleij spreekt haar 

waardering uit voor de inzet van John,voor de Oranjevereniging en daartoe ontvangt John 

de Bronzen Legpenning. (Woorden voor John zijn terug te vinden als bijlagen bij deze 

notulen)  

Aantreden Esther:  

Voorstel aan vergadering of zij instemmen met Esther: luid applaus vergadering gaat 

akkoord met Esther als voorzitter. John draagt symbolisch de Voorzittershamer over. Om 

meer gewicht en tegenwicht in de vergaderingen te kunnen geven. 

Esther neemt als nieuwe voorzitter het woord; 

Er zijn veel mensen die ik wil bedanken maar daarvan wil ik er 3 in het bijzonder benoemen. 

John, bedankt voor deze mooie erfenis. Je hebt OVB de afgelopen 15 jaar op de kaart gezet 

in Nieuw-Vennep en ver daarbuiten en daar heb ik enorm veel respect voor. Ik ben trots dit 

te kunnen voortzetten.  
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Het bestuur, bedankt voor jullie vertrouwen in mij. Ik voel me zeer vereerd jullie voorzitter te 

mogen zijn, jullie zijn een club enthousiaste, ervaren, kritische, hardwerkende maar bovenal 

vreselijk gezellige mensen, waar ik graag mee gezien wil worden. Deze enthousiaste 

bestuursleden kunnen dit niet doen zonder een geweldige achterban, hun thuis. De 

afgelopen jaren heb ik mogen ervaren dat het bestuur van OVB niet bestaat uit 12 

man/vrouw, maar uit minstens het dubbele. Partners, kinderen, kleinkinderen, neven, 

nichten van ons; ze hijsen zich in pinguïnpakken, ze staan achter de kraam leden te werven, 

ze rijden met shovels rond, helpen mee hekken laden, jureren bij ringsteken, helpen mee bij 

evenementen. Voor hun allemaal namens ons allemaal een heeeeel groot dankjewel! 

Last but not least de belangrijkste; mijn eigen familie, mijn man André en mijn 2 kinderen. 

André die, als ik weer iets in mijn hoofd heb gehaald, eerst zijn eigen hoofd eens even 

schudt, alles aanhoort, en dan rustig eens gaat bekijken of het allemaal wel past en ik er niet 

teveel Je bent er maar druk mee, krijg, maar dan vol vertrouwen achter me staat. (mits die 

wormen wel op tijd eten krijgen). Ook bedankt voor mijn 2 lieve kinderen, die nu omdat het 

iets drukker wordt met Oranjevereniging, soms een andere taxi moeten regelen, maar die 

gelukkig al sinds jaren kunnen fietsen zonder zijwielen. 

De afgelopen tijd heb ik veel gesprekken gevoerd met onze samenwerkende partners, om 

elkaar (beter) te leren kennen, afspraken vast te leggen en om te zien waar we elkaar 

kunnen helpen. Elke keer merkte ik weer het zelfde enthousiasme als waar OVB bestuur mee 

behept is, we zijn allemaal bezig Nieuw-Vennep nog mooier (OVB taal nog meer Oranje) te 

maken, om met elkaar, voor de inwoners van Nieuw-Vennep mooie evenementen en 

vieringen te organiseren, in het belang van een mooie onderlinge sociale en sterke band. Als 

je dan als OVB bestuur van deze zelfde inwoners zulke mooie reacties terugkrijgt als: ik heb 

de postcodeloterij gewonnen en ik wil jullie graag daarin mee laten delen, of van zondag op 

maandagnacht om 00.51 uur een mailtje krijgt met de vraag om de financiële stukken voor 

ALV of een directeur van een niet nader te noemen groot Venneps bedrijf die zegt, je mag 

mij altijd bellen ik biedt hierbij mijn hulp aan, dan weet je we zijn heel goed op weg! 

Bedankt! 

In deze rol mag ik gelijk twee nieuwe bestuursleden Voorstellen. Andre van Staveren. 

Iedereen kent hem natuurlijk al vanwege zijn hulp gedurende de festiviteiten. Wij zijn blij dat 

hij wil toetreden tot het bestuur. Andre wordt naar voren geroepen en krijgt bloemen en zijn 

bestuurs speld. 

Tweede nieuwe lid van het bestuurd is Odette Eelman. Zij heeft zich het afgelopen jaar met 

een enthousiaste groep mensen ingezet voor de Prutloop. Aantal jaar geleden al gevraagd 

maar toen zij ze nee. Nu na de Prutloop hebben we haar nogmaals benadert en heeft ze ja 

gezegd 

Odette wordt naar voren geroepen en krijgt bloemen en bestuurs speld. 
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6.    Verslag penningmeester / kascontrolecommissie 

Penningmeester Hans neemt voor de laatste keer het woord om de cijfers van 2019 toe te 

lichten. Hans meldt dat 2019 een goed jaar is geweest. Met een gerust hart kan hij de 

financiën overdragen aan Ton. We hebben een fantastisch jaar gedraaid met een positief 

resultaat van ruim 11.350 euro. Begroot was 6550 euro. Besproken wordt de 83.000 eoro 

inkomsten: 72.000 euro uitgaven      

11.000 euro subsidies ontvangen. 1000 euro van Rabobank Club support. Ruim 2000 euro 

uit gemeentelijke subsidies. De meer opbrengst uit het Oranjeboekje was meer dan 1800 

euro. Heer Sterrenberg heeft in 2019 ruim 6000 euro betaald mede dank aan John. Deze 

nemen we graag mee naar volgend jaar. We hebben een lichte leden groei in 2019 kunnen 

zien naar ongeveer 1385.  

De Algemene onkosten waren begroot op 13.000 Werkelijk 17.490 Verschil -4.490 het 

verschil zit hem in o.a. geschenken, de receptie en afscheid Piet Verkuijl 1.583 euro Extra 

administratiekosten kosten a 752 euro, extra advertenties 1035 euro. Extra Billboards a 864 

euro. Promotieartikelen extra 1.047 euro, Kleding Copy Partners 1.469 euro. 

Koningsdag was begroot op 5.900 euro. Werkelijk 6.750 euro. Het verschil is mede te 

verklaren door de beveiligingskosten. Ook iets meer kosten gemaakt aan de autocross. 
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 Afb. begroting 2020/ resultaat 2019 
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Woord van de Burgemeester 

Ondertussen is de burgemeester van de Haarlemmermeer binnengekomen. Vanwege de 

drukte van haar programma onderbreken wij even de uiteenzetting van de financiële cijfers. 

Burgemeester neem het woord om John Toe te spreken. Haar woorden zijn als bijlagen 

toegevoegd aan deze notulen.  Na haar speech worden er verscheidene foto’s gemaakt. 

Kascontrole 

Voor de Kascommissie komt Mart van Staveren naar voren om het woord te doen: Op 29/1 

zijn de stukken doorgenomen en kritische vragen gesteld. Alle vragen zijn naar behoren 

beantwoord aan Jeroen Roubos en Mart van Staveren. Daartoe wordt de financieel 

jaarverslag van 2019 goed gekeurd en akkoord bevonden. 

Mart van Staveren treed af na 2 jaar en Jeroen Roubos blijft nog een jaar aan. Aan de 

aanwezigen wordt een verzoek gedaan wie wil toetreden tot de kas controle commissie.  

Jasper van der Eijk biedt zich aan. Fijn Jasper dat je dit wilt doen!  

 

Begroting 2020:  

Ton vervaart begint met mededeling:….. het valt niet mee om 2019 te evenaren.  

De begroting van 2020 valt 12.339 euro lager uit dan het resultaat van 2020. De verklaring 

is dat we de begroting van 2020 geen rekening houden met eventuele te ontvangen 

subsidies. We willen volledige transparantie. Neemt niet weg dat we ook in 2020 de nodige 

energie zullen steken in het binnen halen van subsidies.  

Subsidies afgelopen jaar; Rabobank Clubsupport 2.431 euro - Rabobank subsidies  5.000 

euro. Deze was in 2019 als volgt verdeelt, Orangerie € 2.500 o Zeskamp ½ * 2.500 euro 

,1.250 euro voor Prutloop ½ * 2.500 euro  1.250 euro - Gemeente Haarlemmermeer 2.000 

euro - Meerlandenfonds  600 euro - Sterrenberg niet begroot 6.000 euro 

We houden de sponsorinkomsten voor het boekje gelijk aan 2019. Verwachting is dat het 

resultaat op het boekje, ondanks ander format en andere sponsorpakketten, gelijk zal zijn. 

Zeskamp hebben we gelijk aan 2019 gehouden en kostendekkend begroot. Prutloop, 

exclusief Rabobank, desondanks worden hogere inkomsten verwacht door meer deelnemers 

en hoger sponsorbedrag, effect 1.800 euro. De Seniorenmiddag exclusief Rabobank en 

Gemeente, als kostendekkend begroot. Algemene kosten 2.840 euro lager dan 2019 - Lagere 

kosten voor KBOV 1.468 euro -/- - Lagere kosten Promotiemateriaal 1.047 euro -/- 

Koningsdag 600 euro hoger dan 2019 - Geen kosten beveiliging 820 euro -/- -  
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Onze nieuwe activiteit Demo Stihl. Ondanks het streven om evenement gedekt te krijgen 

middels sponsoring, houden we er rekening mee dat dit geld kan gaan kosten. 1.000 euro 

Incidentele evenementen 900 euro hoger dan 2019 - Hogere bijdrage Trekkertrek 250 euro- 

Bijdrage 75 jaar Vrijheid 500 euro - OA4D 150 euro, Feestweek 2.334 euro lager dan 2019 -  

Met name doordat er geen kosten Beveiliging zijn begroot. € 1.604 -/- In 2019 bestonden 

kosten uit € 1.204 voor No Point en een eenmalige bijdrage van € 400 voor Feestweek .  

Uiteindelijk € 2.550 positief resultaat!  

Op de vraag of er nog vragen zijn wordt geantwoord met stilte! Ton bedankt voor het 

heldere verhaal.  

 

7.   Nieuwe Koningin van Nieuw-Vennep 2019 

Wij zijn OV Beatrix dus de traditie om elk jaar een Koningin van Nieuw-Vennep te kiezen 

willen wij graag vasthouden. De nieuwe Koningin werd altijd gekozen door de oud 

Koninginnen en de 2 breins achter dit mooie idee. De groep oud Koninginnen werd steeds 

groter, 1 van de breins achter dit mooie idee verhuisde naar ver buiten NVP en onze eigen 

voorzitter nam afscheid. Vanaf dit jaar zullen wij de verkiezing Koningin van Nieuw-Vennep 

dus iets anders gaan doen. Het bestuur van OVB neemt zelf alle aanmeldingen door en kiest 

daarbij dus ook zelf de nieuwe Koningin, benadert haar en lijft haar in. Iemand die 15 jaar 

geleden samen met John het idee bedacht en uitgevoerd, welke nu zo een mooie traditie is, 

willen wij als OVB graag bedanken. Alle jaren kwamen zij samen met de oud Koninginnen, 

om met elkaar een nieuwe Koningin te kiezen. Aan het einde van deze verkiezingsavond 

werd dan de desbetreffende Koningin in spe gebeld, geïnformeerd en binnen gehaald. 

Thomas Hendriksen bedankt! OVB overhandigt bloemen. 

Wij bedanken onze Koningin van Nieuw-Vennep 2019! Helaas kan zij door familie 

omstandigheden niet aanwezig zijn, maar zij heeft het afgelopen jaar echt enorm leuk 

gevonden en er erg van genoten. Voor het bestuur van OVB 1000x dankjewel. OVB bedankt 

Carla voor haar enthousiasme, positivisme, veelvuldige inzet en vooral haar PR voor onze 

Oranjevereniging! We kijken terug op een fantastische Koningin van Nieuw-Vennep jaar!  

Onze nieuwe Koningin zet zich al jaren vrijwillig in voor o.a. Oranjevereniging Beatrix en sv 

DIOS. Ze steekt maar wat graag de handen uit de mouwen! Oranjevereniging Beatrix kan al 

jarenlang op haar hulp rekenen, zij is een vaste vrijwilliger voor oa de Oranje6kamp. De hele 

woensdagmiddag en avond is zij druk om alle scheidsrechters te voorzien van een natje en 

droogje. Bij het beachvoetbal- en volleybal verzorgt zij speaker Jan Schrama, want zoals ze 

zelf zegt; anders drinkt Jan de hele dag niets.  Bij diverse andere evenementen kan en mag 

Oranjevereniging Beatrix altijd een beroep doen op haar. Afgelopen jaar was ze aanwezig op  
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vrijdagmiddag in de Feesttent voor de Muziek bingo in De Orangerie, waarbij zij mij 

aansprak; waarom heb je het niet gevraagd? Volgend jaar kom ik hier ook helpen, dit is echt 

hartstikke leuk! Om bardiensten bij sv DIOS te kunnen draaien heeft zij in het verleden haar 

werktijden kunnen en mogen aanpassen. Zij staat onder contract van sv DIOS 4. Haar 

wasmachine maakt overuren, zij zorgt ervoor dat de heren van het 4e wekelijks met frisse 

sokken, broekjes en shirts het veld op kunnen en wordt door haar jongens van sv DIOS 4 

daarom ook liefkozend WAstrid of WAssie genoemd. Een echte Vennepse mogen wij dit jaar 

als nieuwe Koningin benoemen; Astrid Kwaaitaal-Beerendonk. 

Astrid wordt door Laila Bouterse, Koningin van Nieuw-Vennep 2018, gekroond en de sjerp 

omgehangen. OVB overhandigt Astrid, bloemen en de oranje Koningin van Nieuw-Vennep 

fiets, welke gesponsord is door Honcoop Tweewielers, Wittebrood Autoschade en RJ Pre-

Press. OVB verrast Astrid met 2 felicitatie filmpjes van haar man en zoon. 

Dank aan alle bestuursleden die dit geheim zo goed bewaard hebben gehouden.  

Esther vraagt Andre en Odette te gaan staan omdat er bij benoeming van de nieuwe 

bestuursleden geen akkoord aan de vergadering en aanwezigen is gevraagd. Bij deze wordt 

de vraag gesteld en met luid applaus wordt goedkeuring alsnog verleend. 

8.   Voorlopig programma 2020   

Mijn 1e vooruitblik als voorzitter, voor weer een mooi oranje jaar en wat voor een jaar! Een 

jubileumjaar mag je wel zeggen. Vanavond mochten wij de 15e Koningin van Nieuw-Vennep 

kronen. Op 5 mei mogen wij in Nieuw-Vennep en heel Nederland 75 Jaar Vrijheid vieren.  

Op het terrein van Van Zanten zal op 16 mei voor de 25e keer Trekkertrek (de 

afgelopen jaren beter bekend als Fun en Power Festival) georganiseerd worden door AJK 

Haarlemmermeer. Op het bekende Crossterrein zal op 19 en 20 juni Motocross 

Haarlemmermeer voor de 30e keer het geweldige Motocross Evenement van start gaan. Bij 

deze wil ik onze samenwerkende partners alvast van harte feliciteren met deze jubilea! 

Welnu geef ik u een overzicht van de bijzonderheden, nieuwe en bestaande activiteiten en 

evenementen voor 2020 en voor u als lid van Oranjevereniging Beatrix met 4 extra 

voordelen!  

Als vanouds trappen we af op 26 april, ism De Rustende Jager, met Koningsnacht. Al 

jaren is deze Koningsnacht een begrip in Nieuw-Vennep met een zeer gezellig en nog vollere 

Rustende Jager tot gevolg. Om 22 uur heeft onze vice-voorzitter Ben Ham zijn dansschoenen 

aan en zal hij de openingsdans verzorgen samen met de Koningin van Nieuw-Vennep. 

Daarna gaat het Oranjefeest los met de coverband 4US en de dj’s JOB en Fireball. Net als 

vorig jaar zal ook voor deze Night of the King vooraf kaarten gekocht moeten worden bij De 

Rustende Jager. Vorig jaar een snel uitverkocht feest en daarom mag ik u alvast informeren 

dat u, als lid van Oranjevereniging Beatrix, de mogelijkheid gaat krijgen om een week, 

voordat de kaartverkoop definitief start, met voorrang al kaarten te kopen! U kunt hiervoor 

het formulier gebruiken welke tzt op onze website staat. Bedankt Marcel en De Rustende 

Jager! 
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De dag erna, 27 april vieren wij samen met heel Nieuw-Vennep Koningsdag! Ook dit 

jaar vragen wij u weer vroeg te vlaggen, want we rijden weer door het dorp met de 

taartbonnen. Er zullen wederom Oranje Vrijmarkten zijn in Getsewoud en op de 

parkeerplaats voor De Rustende Jager, Ringsteken met oude tractoren op de bekende plek 

voor Sylvia’s Leeuwtje, de alom bekende Koningsdrive- Fietstocht; het bridge evenement 

georganiseerd door Wim en Rob Café en kunt u bij De Spaanse Ruiter, de 

Petanquevereniging van Nieuw-Vennep aan de Wikkestraat meedoen met het jeu de boules 

toernooi. Nieuw dit jaar is dat OVB en De Witte Kerk de handen ineengeslagen hebben en 

samen 1 groot kinderevenement organiseren op het parkeerterrein van De Witte Kerk. Ik 

hoef u verder niet te vertellen dat u zich de gehele dag prima kunt vermaken bij alle horeca, 

langs de Venneperweg en St. Antoniusstraat, waar u een hapje en drankje kunt nuttigen en 

alwaar live-muziek te horen is. Nieuw! Stihl evenement; een geweldige demo met 

kettingzagen, boomstammen; dat moet je zien. Informatie volgt via FB, website en kranten. 

Op 4 mei staan wij stil en zijn wij 2 minuten stil, wij herdenken dan alle oorlogsslachtoffers 

die in de 2e Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord en allen die zijn omgekomen in 

oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de 2e Wereldoorlog.  

Jaarthema voor 2020 is Verhalen om nooit te vergeten. De Herdenking start om 19 

uur in kerk van Apostolisch Genootschap, u kunt ook aanhaken om 19.30 uur voor een 

gezamenlijke wandeling naar het Monument alwaar toespraken, kransleggingen en 2 

minuten stilte in acht worden genomen. Een van de sprekers bij het Monument is Thea 

Meulders.  

5 Mei 2020 viert Nieuw-Vennep 75 Jaar Vrijheid. Ism Dorpsraad Nieuw-Vennep, 

Maatvast, Pier K, Harmoniekoepel en Transportmuseum organiseert OVB op het 

Harmonieplein een groot feest, met oa een Vrijheidsmaaltijd, veel muziek, oude 

legervoertuigen, exposities van musea, een Fietsen in Vrijheid fietstocht. Kortom houdt deze 

dag vrij en vier met ons mee want de Vrijheid waarin wij leven is niet vanzelfsprekend. 

De Feestweek is dit jaar van woensdag 24 juni t/m zondag 28 juni. Op woensdag 

nemen we voor de Feesttent de aftrap met de Oranje6Kamp. Van 14.00-16.00 uur voor de 

basisschooljeugd van de groepen 6,7 en 8. Van 16.30-18.00 uur is de jeugd van 12-16 jaar 

aan de beurt en ’s avonds om 19.30 uur zijn de volwassenen aan de beurt. Omdat de 

Oranje6kamp altijd heel populair is en deze snel vol is, willen wij ook hier onze leden de kans 

geven om zich met een team eerder in te schrijven. Hoe dit precies in zijn werk gaat zult u 

via sociale media en de kranten van horen.  

Woensdagavond zal in De Rustende Jager de bridgedrive weer van start gaan. 

Donderdagavond is de polsstokspring en sprietloop avond en zoals u gewend bent 

aan de Zuiderdreef to Kinderboerderij. 
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Vrijdagmiddag organiseren wij in de Feesttent de Oranje Muziekmiddag In de 

Orangerie en dat wordt weer een waar feest! Hiervoor bedanken wij nu al Rotary 

Haarlemmermeer en PGM (Paul) Bakker. We mogen 2 muziekspektakels verwelkomen in de 

Feesttent. Ons eigen Vennepse Smartlappenkoor Droger Kan Niet komt optreden en niemand 

minder dan Ronnie Tober. Zij zullen er persoonlijk voor zorgen dat er van 14.00-16.30 uur 

een mooi feest is. Iedereen is welkom! Wij willen u vragen: Kijk eens uit naar mensen die 

misschien wat eenzaam zijn en die opgevrolijkt kunnen worden met zo een middag! Dus 

neem u vader, moeder, oma, opa, tante, oom, maar ook uw buurman of buurvrouw mee en 

geniet, zing, dans en feest met ons mee. Heeft u nog ruimte in uw auto om mensen mee te 

nemen? OVB brengt u graag in contact met Margreet van Riel, Seniorenvereniging 

Haarlemmermeer Zuid. 

Vrijdagavond start de Autocross met de bekende 2-uurs cross op het Crossterrein aan 

de Oosterdreef en het Beachvoetvolleybal georganiseerd door sv DIOS voor bij De 

Rustende Jager.  

Zaterdag gaan wij verder met het Beachvolleybal en de Autocross, waar ’s middags 

ook (bij voldoende aanmeldingen) het Vrachtwagen trekken zal zijn. Tevens zal de 

helikopter weer haar rondes boven Nieuw-Vennep vliegen en zal ism De Symfonie, de 

Oranje Jaarmarkt ook weer in de Venneperstraat staan. De kinderen kunnen zaterdagmiddag 

wederom ponystappen bij Stal ’t Kabel en/of lekker jumpen bij Freestyle Gymnastics 

in de Vespohal.  

Zondag zal de gezamenlijke Kerkdienst in de tent zijn, georganiseerd door Raad van 

Kerken, Feestweek bv en OVB. Zondagmiddag zal de Prutloop van start gaan. Deze 

Prutloop was vorig jaar een ongekend succes! Om de andere activiteiten niet in de weg te 

zitten (ons bestuur heeft ieder ook maar 2 handen) heeft ons doen besluiten de Prutloop van 

zaterdag naar zondag te verhuizen. We kunnen nu de gehele middag prutten en zullen gaan 

starten in tijdvakken. Ook voor inschrijving aan de Prutloop heeft u als onze leden een 

voordeel. Ook hier kan u eerder inschrijven dan niet-leden, zodat u verzekerd bent van 

meedoen. 

De Venneperschaal kan ook dit jaar weer gewonnen worden. Vorig jaar ging Bart 

Kranenburg als Young Champ en Jacqueline van Ewijk als Champ, met de schaal naar huis. 

Voor zover ons Oranjeprogramma; u mist waarschijnlijk een paar activiteiten. Waaronder de 

Wielerronde! Ons bestuurslid Hans den Ouden is nog druk doende om de Wielerronde old 

skool op donderdag te laten starten, omdat het op de zondag helaas niet meer door kan 

gaan. We hebben helaas wel moeten besluiten dat wij dit jaar het Vissen, FiFA PS toernooi 

en het Beachvoetbaltoernooi voor de jeugd niet organiseren. Wel voegen wij een nieuw 

evenement toe aan ons programma. Ik mag u met trots de Oranje Kwispel loop 

aankondigen. We organiseren voor alle Vennepse honden een ware hondenwandeling, met 

onder weg wat behendigheids-spellen, een fotomoment en een kop koffie en een kluif. Wat 

zal dat een mooi gezicht zijn al die honden met een vrolijke oranje strik aan hun halsband! 

Nieuwe bestuursleden met nieuwe ideeën, deze komt nl. uit de koker van Odette Eelman. 
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Al onze evenementen kunt u als vanouds weer lezen in ons Oranjeboekje welke medio april 

weer op uw deurmat valt. Zeg ik Oranjeboekje? Het is een magazine een glossy, want het 

Oranjeboekje is vernieuwd, bestuurslid Brenda Ippel is heel erg druk mee. U gaat het zien en 

we hopen dat u net zo enthousiast bent als wij. 

Nog 1 huishoudelijke mededeling inzake de incasso lidmaatschap, deze zal in de 1e week van 

februari zijn en op uw afschrift treft u uw lidmaatschapsnummer aan. Deze kunt u 

gebruiken in alle correspondentie naar ons toe inzake uw lidmaatschaps-voordelen. 

 

Feestweek 

De  Feest Week bv, Vincent en Jeroen zijn er wederom in geslaagd en hebben weer een 

geweldige artiesten line-up voor de feestweek geregeld! Bedankt daarvoor. Vanavond de 

primeur om u te informeren. Het programma van de Feestweek ziet er als volgt uit.; 

Zaterdag 20 juni; Kris Kross Amsterdam 

Woensdag 24 juni; DJ Jim Heineman 

Donderdag 25 juni; Tino Martin en Het Feestteam 

Vrijdag 26 juni; Pascal Redeker en Snollebollekes 

Zaterdag 27 juni; Q Music The Party 

Dat deze Feestweek een succes gaat worden en dat de Feesttent weer goed vol zal zijn daar 

twijfelen we als OVB niet aan! Feestweek bv geeft u als OVB lid de gelegenheid om 

eerder kaarten te kopen zodat u er zeker van bent dat u erbij bent, want zeg nu zelf dit 

mag u toch niet missen? Volg de socials, de kranten en onze beiden websites 

feestweeknieuwvennep.nl en ov-beatrix.nl voor het laatste nieuws. Wij willen Feestweek bv 

iig heel hartelijk bedanken voor deze geste!  

Op naar een mooi Oranje jaar! 

 

9.   Verkeersregelaars 

Mocht u tijd over hebben, meld u zich aan bij Cor Bouterse als vrijwillige Verkeersregelaar.  

 

10.   Rondvraag / einde 

Thea Meulders heeft een gewetensvraag voor alle aanwezigen:  …… 

Wie heeft vandaag de vlag met oranje wimpel uitgehangen ivm de 

verjaardag van ZKH Prinses Beatrix? Slechts 1 persoon kan positief 

antwoorden. De vlag is voor haar een teken van vrijheid.  Thea 

bedankt en OVB gaat hier zeker wat aan doen. 

Lano Jansen vraagt of de Avond4daagse in 2020 doorgaat en waarom die niet genoemd 

wordt in vooruitblik 2020. OA4D valt niet onder evenementen OVB. OA4D is aparte stichting, 
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maar OVB draagt haar wel een warm hart toe en helpt waar nodig. OA4D is van 9 t/m 12 

juni 2020. 

Sandra van Leersum merkt op dat ze het vermelden van VHZ Vollybal mist bij 

Beachvoetvolley- en Volleybal. VHZ werkt al jaren samen met DIOS tijdens dit evenement.  

Mandy Kuijck neemt het woord en namens de OA4D krijgt John, uit handen van zijn steun 

en toeverlaat op kantoor Stassen, een AH-Oranjetas en leuk shirt.   

 

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

sluit de vergadering om 22.07 uur en nodigt iedereen uit om te proosten op John!  
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Bijlagen 

 

Woorden Peter Bokhorst afscheid John 

 

Lieve John, 

 

Al sinds 2005 ben jij Voorzitter van Oranjevereniging Beatrix. 

Hier volgde jij Ger Vermin op. Als voorzitter heb jij een duidelijke koers gehad om de 

Oranjevereniging op de kaart te zetten. Nou dat is gelukt.!! 

Ik neem jullie mee in de volgende zaken. 

 

Vergaderen : 

Vergadering start stipt 20.00 uur. 

We krijgen eerst alle krantenknipsel die iets met de OVB of koningshuis te maken heeft, wat 

wij er dan vervolgens mee moeten, geen idee????? 

Verhitte discussies gaat John zeker niet uit de weg 

De schaal met hapjes moet dicht bij hem staan. 

Een korte vergadering lukt zelden…. 

Als er een overleg plaats vind zorg jij altijd voor de notulen 

Waarschijnlijk is dit ook de laatste lange jaarvergadering 😊 

 

Feestjes: 

Er zijn in jou tijd al diverse feestjes geweest. Tijdens die feestjes was jij gastheer, ober en 

feestvarken. We hebben bij jou gevaren, gebarbecued, gevist, gelachen en heel veel 

gedronken….. 

Jij bent onze pater Familias die iedereen in de gaten houd of je wel bent voorzien van hapjes 

en drankjes. 

Ajaxkaarten, bijna allemaal zijn we bij jou te gast geweest bij wedstrijden van Ajax. 

 

Nekaf: 

Je rijdt graag met de Nekaf tijdens de Koninginnerit.. Jammer dat je dan de Nekaf zo terug 

zet in de garage... De volgende dag, als wij rondrijden voor de vroege vlaggers, komen wij 

zonder benzine te staan. 

John en de Nekaf en de Nekaf en de accu en dus duwers of sleepkabel. Je moest hoe dan 

ook in de Nekaf rijden…. 

Verkeersregels en de Nekaf, die waren er niet. Hij past overal prima tussen door…. 
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Uiterlijke verschijning: 

Je hoed, sjaals en andere pruiken. 

We hebben jou in allerlei vormen voorbij zien komen. 

Van 80 kg in 2005 naar 115kg in 2020 😊 maar goed daar ben je niet de enige in……. 

 

Paalzitten: 2013 

Kampioen paalzitten met fondsenwerving. Meeste geld opgehaald voor het goede doel. 

 

Koningshuis: 

Meerdere malen ben je in contact geweest met de leden van het Koningshuis, maar in 2013 

mocht je als voorzitter naar de beëdiging en inhuldiging van koning Willem Alexander. En 

daar was je ook trots op.  Als lid van de bond mochten we ook een congres bijwonen met 

Beatrix en jaren later met Willem Alexander. Hierbij gaf je ook nog een interview aan de 

NOS. 

 

Oranjecongres: 

Als Oranjevereniging mochten wij ook een jaarlijks congres organiseren. Kosten nog moeite 

zijn bespaard. De penningmeester heeft er nog pijn van in zijn buik….. 

Het moest en zou een onvergetelijke dag worden voor de leden. Nou dat is gelukt. Er wordt 

nog steeds over gesproken. En dat is mooi. We hebben een goede indruk in het land 

achtergelaten.  

 

Oranjevereniging: 

Onder jou leiding is het aantal evenementen verdubbeld. 

Wij hebben jaren gehad dat wij in totaal 52 evenementen hadden. 

Koningsnacht ,Koningsdag, Bevrijdingsdag, Kroegentocht, dodenherdenking, feestweek met 

feesttent. Ondersteuning Oranje avondvierdaagse. sponsoring Trekkertrek en Motocross 

Wielerronde, kermis,vissen,bridge,bingo,pimpyoubike,polstokspringen,touwtrekken,zeskamp, 

rodedraadspel,zwemspelontmoeting,stilettorun,oranjemarkt,autocross..in de orangerie, 

seniorenmiddag in de kroeg, vrachtwagentrekken, Helikoptervlucht, hardloopwedstrijden. 

Fifa wedstrijden. Roofvogelshow. Oecumenische dienst. Braderie en streekmarkt, 

streetparade, beach volley, sloeproeien, Meerjazz café, middag Adama’s kinderen op de 

kermis, schilderen op de boerderij, zeepkistenrace, klaverjasavond en familie wandeldag. 

Bepaalde tradities in de feestweek zoals poffertjes bij Tinus hield jij hoog in het vaandel 

 

Bestuurssamenstelling: 

Als geen ander wist jij een goed en actief bestuur neer te zetten, iedereen liet jij in zijn of 

haar waarde en dirigeerde voorzichtig naar je doel.(soms wat harder) 

 

Koninginnen: 

Met vele koninginnen heb jij op de dansvloer gestaan. Wie gaat er nu met ze dansen? 

 

Persoonlijkheid: 
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Je staat open voor een ieder 

Je bent goedlachs 

Geïnteresseerd 

Kundig in jou vak, handig ben je niet dus daar vooral ook niks mee doen 😊 

Je stapt overal op af 

Als jij iets wil dan moet het er ook komen. 

Je bent in staat om de positieve krachten van de bestuursleden naar boven te halen. 

We hebben veel met en om jou gelachen, kortom we gaan je missen. 

Maar we gaan je niet zomaar laten gaan. we vinden dat je zo een groot aandeel in onze 

vereniging hebt gehad. Dat wij hebben besloten jou erelid te maken voor het leven. 

 

Bestuur 

 

Peter Bokhorst 
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Woorden Wendy Verkleij afscheid John 

 

Beste John, 
 
Het is me een eer en genoegen om je namens de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen 
in Nederland te mogen toespreken bij je afscheid, na 15 jaar voorzitter te zijn geweest bij 
Oranjevereniging Beatrix Nieuw-Vennep. 
 
Mijn naam is Wendy Verkleij, vice-voorziter van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen 
(afgekort KBOV). De KBOV is de landelijke koepelorganisatie van 305 Oranjeverenigingen en 
stichtingen in heel Nederland en ondersteunt, adviseert en informeert de Oranjeverenigingen 
en -stichtingen. Ook organiseren wij landelijke bijeenkomsten om tot uitwisseling te 
komen. Daarbij wil de KBOV mensen winnen voor het inzicht, dat het Huis van Oranje van 
belang is voor onze samenleving - niet alleen vroeger, maar ook vandaag de dag. En ik weet 
niet hoe u hier aanwezig erover denkt, maar ik denk dat we erg trots mogen zijn op hoe ons 
Koningspaar, Koning Willem Alexander en Koningin Maxima het doen.  
 
Ik denk hierbij vooral aan de enorme inzet die zij laten zien in het hele land bij de vele 
bezoeken die ze afleggen bij scholen, bedrijven, organisaties, hoe ze allerlei sociale en 
innovatieve initiatieven ondersteunen met hun warme aandacht. Ik denk hierbij aan de 
medemenselijkheid en belangstelling van ons koningspaar bij verdriet en pijn dat mensen 
ten deel valt, maar ook hoe het de feestvreugde kan versterken. Wat zit hun hart op de 
goede plaats! 
 
Wat mogen we daarom blij zijn met en trots zijn op ons hartverwarmende koningspaar, zoals 
we ook trots mogen zijn op de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor 
Oranjefeesten in heel Nederland en daarmee bijdragen - elk op eigen wijze - aan een 
hartverwarmende samenleving. Het sociaal-kapitaal is essentieel voor een samenleving: het 
is de smeerolie die zowel de welvaart als het welzijn bevordert. 
 
Als KBOV willen wij die smeerolie zijn. We zoeken daarom steeds meer samenhang en 
samenwerking met allerlei instanties en organisaties die onze samenleving positief willen 
opbouwen, die bruggen willen slaan. 
 
Een groot voorbeeld hierin is Oranjevereniging Beatrix. We zien hier een heleboel betrokken 
vrijwilligers, allemaal smeerolie, een vereniging van mensen die wel van een feestje houden 
en dat ook organiseren. En dan niet zomaar een feestje, maar een Koningsdag en een 
feestweek zelfs hier. Een feest waarbij iedereen, ongeacht wie hij of zij is, ongeacht wat hij 
of zij vindt, welkom is om mee te vieren. Een feest dat een brug slaat. Zo wil  
Oranjevereniging Beatrix haar bijdrage leveren aan saamhorigheid, aan samenbinden.  
 
John, jij bent, was één van de vrijwilligers die zijn ziel en zaligheid gaf om zo’n feest te 
organiseren, om onderlinge ontmoeting en gezelligheid mogelijk te maken, om 
verbindingen tussen mensen tot stand te brengen en bruggen te slaan. Met jouw enorme 
netwerk, power, enthousiasme en een kast vol know-how, en vooral niet te vergeten een 
zeer groot oranje-gevoel, heb jij Oranjevereniging Beatrix echt een begrip in de samenleving 
laten worden. Jij spreekt, ademt en bent de Oranjevereniging. Iedereen kent John maar ook 
andersom. 
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Met jouw prachtige oranje jeep en wapperende vlaggen wordt naar iedereen gezwaaid. 
Vanaf jaar 1 dat jij voorzitter bent geworden ben je een van de bedenkers van de jaarlijkse 
"Koningin van Nieuw Vennep" Jij hebt als vrijwilliger ongelooflijk veel betekent voor de 
Oranjevereniging van Nieuw Vennep. 
 
De KBOV zet vrijwilligers van Oranjeverenigingen- en stichtingen daarom graag in het 
zonnetje. Dat is de reden dat ik vanavond hier ben. Want John, wat is dat mooi en goed dat 
mensen zoals jij bestaan en zich inzetten voor de gemeenschap. De Koningsdag, de 
feestweek. Nederland kan niet zonder mensen zoals jij die zich vrijwillig inzetten voor de 
feesten van eenheid, vrijheid en verbondenheid. Natuurlijk doe je dat voor je plezier en 
beleef je er zelf ook lol aan. Organiseren is leuk en zeker als lukt wat je wil. Je doet het voor 
anderen en je brengt iets tot stand dat heel waardevol Is voor onze samenleving. En daar 
geniet Jij weer van. 
 
John, jij hebt veel vrijwillige inzet getoond, en al met al ben je dus van grote betekenis 
geweest voor Nieuw Vennep, Dat kan niet onderschat worden. Je gaat na 15 jaar stoppen. 
Het is mooi geweest. 
 
Eenheid, vrijheid en verbondenheid. Natuurlijk doe je dat voor je plezier en beleef je er zelf 
ook lol aan. Organiseren is leuk en zeker als lukt wat je wil. Je doet het voor anderen en je 
brengt iets tot stand dat heel waardevol Is voor onze samenleving. En daar geniet Jij weer 
van. 
 
Als Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland en als Oranjevereniging Beatrix 
willen we onze waardering voor Jouw inzet als Oranje vrijwllliger graag onderstrepen en je 
onderscheiden met je verdienste. Daartoe krijg je de bronzen legpenning met draaginsigne 
met bijbehorende oorkonde. Die ga ik je zo overhandigen. John je kunt nu na 15 jaar de 
Oranjefeesten mee gaan maken als bezoeker. Ik wens je daar heel veel plezier bij! 
Namens ons allemaal: John enorm bedankt! 
 
Wendy Verkleij, 
 
Nieuw- Vennep 31 januari 2020  
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Woorden burgemeester afscheid John 

 

Beste mensen, beste John,  

 

Haarlemmermeer ligt in de Randstad. Maar mensen wonen hier graag vanwege het dorpse 

karakter.  

En wat is dan dat dorpse karakter? Dat is het groen en de ruimte die we hier hebben. Dat 

zijn de 31 vooral kleine kernen. Maar vooral: het bloeiende verenigingsleven en de vele, vele 

vrijwilligers die zorgen dat hier van alles wordt georganiseerd.  

 

Jullie zijn daar een prachtig voorbeeld van. Al 82 jaar lang organiseren jullie allerlei 

evenementen en festiviteiten voor de inwoners van Nieuw-Vennep. Een buitenstaander zou 

kunnen denken dat het alleen gaat om Koningsdag, maar nee: Koningsnacht, Koningsdag, 

dodenherdenking 4 mei, Bevrijdingsdag 5 mei, een complete feestweek boordevol 

activiteiten voor jong en oud in juni, motorcross, trekke trek, avondvierdaagse… Je zou je 

bijna gaan denken dat het in Nieuw-Vennep altijd feest is!  

 

Verenigingen, vrijwilligers: ze worden vaak het cement van de samenleving genoemd. En dat 

kan ik alleen maar beamen. Door het organiseren van al die festiviteiten zorgen jullie ervoor 

dat men elkaar ontmoet, dat men elkaar kent en dat men bereidt is om wat voor elkaar te 

doen. Sociale cohesie noemt men dat met een sjiek woord.  

 

Als burgermoeder vind ik dat er niet genoeg van dit soort bindende activiteiten kunnen zijn. 

Hoe meer saamhorigheid, hoe meer verbondenheid, des te blijer ben ik.  

Als burgemeester die verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid vind ik óók dat 

er niet genoeg saamhorigheid en verbondenheid kan zijn. Want waar mensen zich 

verbonden voelen met elkaar, zijn ook vaak veel minder problemen met de openbare orde 

en veiligheid.  

 

Dat mag u dus op uw conto schrijven!  

 

Dames en heren, ik ben hier vanavond om met u kennis te maken. Maar er is vanavond ook 

een afscheid en daar kan ik natuurlijk niet aan voorbijgaan.  

Beste John,  
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Vijftien jaar lang heb je je met hart en ziel ingezet voor de Oranjevereniging Beatrix. 

Misschien wel, zoals je zelf ooit zei, feesten en gezelligheid gezien je Limburgse afkomst, in 

je genen zitten. Ook het feit dat je het prachtig vindt om problemen op te lossen, zal 

ongetwijfeld een rol hebben gespeeld.  

Maar ik denk dat vooral het feit dat je graag mensen samenbrengt, dat je mensen wilt 

verbinden de reden is dat je maar liefst vijftien jaar de voorzittershamer van deze club in 

handen hebt gehad.  

Ik zei het al: je hebt je met hart en ziel ingezet voor de Oranjevereniging. Je neemt nu 

afscheid –iets zegt me dat je her en der in de Nieuw-Vennepse samenleving nog wel een 

toontje mee blijft blazen- en draagt het stokje over aan Esther Kroon.  

Beste John, ik wil je hierbij bedanken voor je enorme inzet! En ik wil Esther Kroon alle 

succes wensen, als nieuwe voorzitter van deze prachtige Oranjevereniging.  

 

Mevrouw Marianne Schuurmans-Wijdeven 

Burgemeester Haarlemmermeer 

 

 

 


