Notulen 81ste jaarvergadering Oranjevereniging “Beatrix” Nieuw-Vennep,
gehouden op donderdag 31 januari 2019 in het Trefpunt te Nieuw-Vennep.
Aanwezig bestuur: John Stassen, Theo van Iperen, Hans den Ouden, Peter Bokhorst,
Ben Ham, Piet van Maris, Brenda Ippel, Esther Kroon, Yvonne Duivenvoorden.
Afwezig bestuur: Remco Suidgeest, Rob Blom
Aanwezig: Richard de Vos, Mart van Staveren, Gerrit Tates, Jeroen Roubos, N. Pollemans,
Niels van Iperen, Jarno Ippel, Kees de Jong, Stien de Jong, Nel van Iperen, Birgit Cramer,
Margreet van Riel, Lano Jansen, Frank Griekspoor, Piet van Sprang, Nynke Bosma, Inge
Bisschop, Tonny Peet, Rene van Maris, Arno de Jong, Danny Mulder, Ton Vervaart, Martin
Kranenburg, Pieter Bas van Stralen, Gerrit vd Berg, Wietse Tates, Bauke Bergsma, Aad van
Staveren, Henk Baars, Rob van Keimpema, Guido vd Vliet, Tea Roubos, John van Zanten,
Annelies Groenewoud, Monique Beelt, HW Blom, Greet Nieuwenhuijse, Aaltje Talens, Niels
en Corrie van Breemen, Betty van Maris, Louis Hollander, Ben Perdaan, Cor vd Lans, John vd
Meij, Dick Nijssen, Madelene den Ouden, Ron Sengers, Hans van Tol, Thomas Gimpel, Birgit
Suidgeest, Irene en Dieter Nothdurft, Ronnie vd Knaap, Paul Munsterman, Thea Meulders,
Henk en Esther Bakker, Sandra Louter, Andre Kranenburg, Anja Thomas Vermeeren.
Afwezig: Peter de Waard, Harry Denkers, Jan Lange, Rob Cafe, Sonja Reckewell, Ina Kulk,
De Spaanse Ruiter, Mascha Eijsbroek, Bert den Elzen, Leon Bakker, Bart Sloep, Lia Blom, Ben
van Staveren, Arthur van Dijk, Vincent de Jong, Jeroen Stammes, Thomas Hendriksen.

1.

Opening door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom, speciaal welkom voor oud voorzitter Kees de
Jong, oud Koninginnen Nynke Bosma, Tea Roubos, Corry van Breemen, Toos Pollemans,
Monique Beelt, Annelies Groenewoud, Greet Nieuwenhuijse, erelid Aad van Staveren, nieuwe
vrijwilligers Arno de Jong, Guido van der Vliet, leden van de pers Ronnie vd Knaap en Jan
van Grondelle.
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De voorzitter vraagt aan alle aanwezigen om de presentielijsten in te vullen.
De voorzitter vraagt de aanwezigen te gaan staan en met elkaar het Wilhelmus te zingen.
De voorzitter vraagt Adriaan vd Pols te blijven staan, hij wordt welkom geheten en wordt
voorgesteld. Adriaan is bestuurslid van Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) en
vanavond speciaal bij ALV aanwezig.
2.

Ingekomen stukken

Afgemeld mondeling of per email hebben zich: zie boven bij afwezig
3.

Korte terugblik 2018 door onze voorzitter

Hoe mooier kon het jaar beginnen dan met de verkiezing van een jeugdige, spontane,
sportieve en sociale Koningin van Nieuw-Vennep 2018, Laila Bouterse. En om even op de
personen in te zoomen, wat was het ook plezierig om Brenda Ippel, geboren en getogen
Vennepse, in onze geledingen van het bestuur te mogen opnemen. Ook waren er trieste
berichten. Op 1 maart ontviel Ted vd Putten ons, Ted is altijd een vaste kracht geweest van
Oranjevereniging Beatrix in de persoon van verkeersregelaar. In dezelfde periode kreeg onze
andere trouwe verkeersregelaar, Gerrit Tates een ernstig ongeluk. Na een lang herstel is
Gerrit gelukkig weer up and running (Gerrit is aanwezig en geeft aan dat hij komend jaar
“gewoon” weer aanwezig is, FIJN!). Bij deze wil ik Rob Cafe in het zonnetje zetten, Rob
heeft tot 2x toe met succes! iemand gereanimeerd! Ik vraag daarom ook een heel groot
applaus voor Rob. Alle aanwezigen applaudisseren. De eerste activiteiten van de
Oranjevereniging Beatrix Nieuw-Vennep liggen rond Koningsdag. Koningsnacht, in De
Rustende Jager, was een ongekend succes. Zelfs een dusdanig succes dat wij er vanuit
moeten gaan dat mede vanwege de veiligheid er verdere aanscherping van het
toegangsbeleid gaat plaatsvinden en naar alle waarschijnlijkheid ook toegangskaarten
noodzakelijk zullen worden. De weergoden waren ons goed gestemd op Koningsdag. Dus
voor ieder was er een uitstekende activiteit te scoren en onder het genot van een drankje in
het zonnetje. Dodenherdenking was, zoals het netjes ook hoort, ingetogen en met een
voortreffelijke opkomst. Wij zullen de leidende hand van Theo van Iperen in dit gebeuren
gaan missen. Trekkertrek zorgde voor veel spektakel en was voor de laatste keer op de
locatie Oosterdreef. De Oranjeavondvierdaagse was mede door het fantastische weer een
hoogtepunt, waarbij de Oranjevereniging Beatrix Nieuw-Vennep met haar vrijwilligers op o.a.
dinsdag mede de aansturing van verkeersregelaars, uitdeelposten, begeleiding e.d. voor haar
rekening neemt. Hier past ook een dank aan alle verdere organisaties, die hierbij betrokken
waren, maar daar kom ik later op terug. Overigens was de viering van de
Oranjeavondvierdaagse bijzonder, omdat het een 10-jarig bestaan was binnen de huidige
stichting Oranjeavondvierdaagse. Na het grootste hobby-motorcross-spektakel van
Nederland in juni 2018, stoten wij door naar de Feestweek, waarbij natuurlijk de
terminologie onjuist is aangezien wij als Oranjevereniging Beatrix Nieuw-Vennep de
festiviteiten omarmen voor de volgende dagen; woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en
zondag. De nieuwe opzet, waarbij de kermis tevens werd uitgegeven aan de organisatoren
van de Feesttent, biedt veel perspectieven. En het was dan ook goed om te zien dat de
versterking, die wij altijd zo graag wilde als Oranjevereniging Beatrix Nieuw-Vennep, tot
wasdom lijkt te komen. Het belooft veel voor de komende jaren. Zeskamp. Op de woensdag
mag deze activiteit zowel voor de jeugd als voor de senioren, de ouderen, niet onvermeld
blijven. Een spektakelstuk wat al in korte tijd zijn weerga niet heeft gevonden.
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Het sprietlopen aan de locatie van het polsstokverspringen is toegevoegd en zal ook zeker
voor komende jaren verder worden uitgebouwd. Over de programmering van de Feestweek
niets te klagen. Wie kan melden dat hij/zij met André Hazes op de foto staat bij de afterparty
(foto Rob Blom, John Stassen en André Hazes) De autocross kan alleen maar tot stand
worden gebracht door samenwerking met andere partijen, zoals daar zijn Autobedrijf
Langenkamp & Van Steen, Autocross Vereniging Rang Pang en ook de inbreng van
Oranjevereniging Beatrix Nieuw-Vennep middels haar bestuursleden in de stichting
Autocross. De nagenoeg historische driehoek, Zuiderdreef: evenemententerrein,
Oosterdreef: crossterrein en De Rustende Jager: Beach Food Volley terrein, geeft voor de
inwoners van Nieuw-Vennep genoeg ruimte om een gevoel van de Feestweek mee te
krijgen. Het geheel overziende vanuit de helikopter, die op zaterdag 23 juni 2018 boven
Nieuw-Vennep vloog, was het een goed jaar, maar die mening laat ik graag straks over aan
onze penningmeester. Dank voor uw aandacht en tot ziens bij één van onze activiteiten!
4.

Nieuwjaarsspeech 2019 door onze voorzitter

Wat zullen wij ons laten herinneren van 2019?
1. Dat er een nieuwe ambtsketen en een nieuwe vlag bij onze nieuwe gemeente is.
2. Dat de vrijwilligersvergoeding van € 150 naar € 170 per maand gaat en de maximale
vergoeding op jaarbasis van € 1.500 naar € 1.700 wordt opgetrokken. Zou de overheid dan
toch ook de portemonnee willen trekken voor de vrijwilligers (buiten uiteraard de
schouderklopjes die de vrijwilligers ontvangen)?
2019, waarbij uw voorzitter een dag opgesloten gaat worden binnen Adamas Inloophuis in
verband met het verkrijgen van sponsorgelden.
2019, waarin het OVHZ-bestuur onder haar nieuwe voorzitter, Ben Perdaan, haar vleugels
opnieuw uitslaat na het voorzitterschap van 2002 tot 2018 van oud-voorzitter Andries
Stokvis. Waarbij onze oud-dorpsraadvoorzitter Thomas Hendriksen verhuisde naar Zweeloo,
maar ondanks deze afstand is hij warm verbonden met Nieuw-Vennep. Zie ook zijn inzet
voor de jaarlijkse verkiezing van de Koningin.
2019, waarbij wij mogelijk een opvolger voor Dirk Molenaar krijgen, die namens OVHZ de
respect award ontving. Dirk Molenaar die uiteraard bij ons ook absoluut bekend is met zijn
bijdrage aan het ringsteken met oude tractoren, Autocross e.d.
2019, een nieuwe weg inslaan voor de gemeente, die haar beleid ten aanzien van de leges
voor kleine evenementen zal gaan vormgeven. Uw bestuur houdt een vinger aan de pols.
Het is wel opvallend en mogelijk een toevallige samenloop van omstandigheden dat
wethouder Derk Reneman, die zou gaan kijken naar de legeskosten, toch een aantal brieven
op zijn bureau had liggen van diverse organisaties uit Nieuw-Vennep over de problematiek
van de leges en niet is teruggekomen als wethouder. Is hier een correlatie?? Wij zullen het
nooit weten.
Wat wij wel weten is dat in 2019 de dorpsraad zonder haar penningmeester Truus Klerk
komt te zitten. Maar dat gebeurt in het leven, er komen wijzigingen. Zoals wij ook moeten
constateren voor 2019 dat de Trekkertrek-organisatie een nieuwe locatie heeft gevonden en
afscheid heeft genomen van de Oosterdreef als locatie. Over afscheid nemen gesproken, ik
sprak een directeur van een plaatselijke bank, die in het jaar 2015 nog 300 personeelsleden
op zijn loonlijst had staan, maar inmiddels per 1 januari 47 personen op de loonlijst heeft
staan. Wij zijn dan ook blij dat deze bank toch als sponsor behouden kon blijven voor
activiteiten van Oranjevereniging Beatrix Nieuw-Vennep.
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2019 wordt de opmaat naar het vieren van 75 jaar Vrijheid in 2020. Dit doet
Oranjevereniging Beatrix Nieuw-Vennep in samenspraak met Dorpsraad en Pier K. Uw
bestuur is hier al druk mee bezig en voor zover u informatie zou willen hebben, let op onze
sociale media-uitingen. De nieuwe vrijwilliger voor de 4 mei Herdenking: Ireen Nothdurft.
De nieuwe vrijwilligers voor de Oranje Zeskamp zijn: Jarno Ippel, Ruben Gimpel en Frank
Steegman.
Nieuw in 2019, Oranje Beach Voetbal voor kinderen, door Oranjevereniging Beatrix NieuwVennep, Jan Schrama, Jaco Vastenhout én De Rustende Jager. De nieuwe vrijwilligers voor
de Oranje Beach Voetbal zijn: Sandra van Leersum, Paula van Laere en Arno de Jong.
Ook nieuw in 2019, Oranje Mud Run bij Landgoed Kleine Vennep. De nieuwe vrijwilligers
voor de Mud Run zijn: Jet Molenaar, Guido van der Vliet en Odette Eelman.
Niet te vergeten! Ook nieuw, maar terug van weggeweest! De Oranje Braderie op zaterdag
22 juni 2019 in, om en ism winkelcentrum De Symfonie.
De uitingen die wij doen, slaan ook neer op het beroemde programmaboekje. Voor het jaar
2019 zullen wij alle leden-adressen in Nieuw-Vennep laten bezorgen en de leden buiten
Nieuw-Vennep zullen wij een exemplaar per post doen toekomen. Hieruit blijkt dat ons
programmaboekje een welkome plaats in de gezinnen in Nieuw-Vennep en meer in
Haarlemmermeer-Zuid heeft. Aangezien de verspreiding plaatsvindt, niet alleen in NieuwVennep, maar ook Lisserbroek, Beinsdorp, Abbenes, Burgerveen en Leimuiderbrug.
Kortom, 2019 is een jaar met wijzigingen, ook van de statuten van Oranjevereniging Beatrix
Nieuw-Vennep! Wat zal blijven is de bestendige gedragslijn van Oranjevereniging Beatrix
Nieuw-Vennep om activiteiten voor jong en oud in Nieuw-Vennep neer te zetten in
samenspraak met haar partners.
En daar komen zij nog een keer in willekeurige volgorde:
-

De Rustende Jager
Autocross
Pier K
Feestweek Nieuw-Vennep
SV Dios
Harmoniekoepel
Maatvast
Stichting Paraat voor Nieuw-Vennep
Stichting Dorpsraad
Stichting De Venniper Koninginnenrit
Stichting Oranjeavondvierdaagse
H.S.C. de Bataaf
Raad van Kerken
Activiteiten Team Getsewoud
IJsclub Nieuw-Vennep
Fotobureau R&M Joore
Orries
Stichting Motorcross
AJK Haarlemmermeer
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-

Hans Stellingwerf van Straatmoment Fotografie
Sylvia’s Leeuwtje
Winkelcentrum De Symfonie
EHBO
Meerlanden (ook voor donatie)

Ik wil jullie graag nog wat woorden meegeven welke door trendwatcher Adjiedj Bakas
gesproken zijn;

De huidige cultuur laat zich nog het beste kenschetsen als een turbocultuur en we rennen
onszelf massaal voorbij. We moeten kiezen uit het vele dat het leven biedt, af en toe nee
durven zeggen en leren om ons niet te schamen wanneer we wat gas terugnemen. We
moeten ons realiseren dat we af en toe denken en reageren als een vis of hagedis. En niet
als mens.
Bedankt voor uw aandacht en tot ziens bij 1 van onze activiteiten!
5.

Notulen vorige vergadering 31 januari 2018

De secretaris neemt met de aanwezigen de notulen van ALV 31 januari 2018 door. Deze
wordt door de aanwezigen goedgekeurd. Voorzitter tekent de notulen af.
6.

Bedanken

Omdat Laila Bouterse na de pauze pas aanwezig kan zijn, wordt dit punt verschoven tot na
de pauze.
7.

Verslag penningmeester / kascontrolecommissie

De penningmeester licht de financiële cijfers toe van 2018.
Oranjevereniging Beatrix (OVB) sluit 2018 met een positief resultaat van € 5523,- af. Begroot
was € 2700,- dus dit is goed nieuws! Als we 2018 en 2017 met elkaar vergelijken, zien we de
ontvangsten ( € 52000,-) welke voortkomen uit; sponsorinkomsten van oa het Oranjeboekje
en de zeskamp. Ook de inkomsten van de kermis, de geinde contributies en het
Oranjeboekje wat meer opgebracht heeft. In 2018 mochten wij 216 nieuwe leden
verwelkomen. OVB zit weer op het niveau van 2010 en dat is positief! Vwb de uitgaves in
2018; kostenpost Koningsdag en 4-5 mei is ongeveer gelijk. In de Feestweek is meer
uitgegeven, aan oa de Zeskamp, maar deze bracht in 2018 ook wat meer op. De algemene
kosten, als daar zijn kosten alv, secretariaat, giften, Trefpunt, verzekering ed, zijn ongeveer
gelijk gebleven. De balans is op een acceptabel niveau, positief € 17412 eigen vermogen /
vaste activa. Er zijn nog wat kleine openstaande posten mbt Zeskamp. Een aantal jaar
geleden moesten wij helaas € 8000 afboeken ivm het niet betalen door onze kermis partner
Sterrenberg. De voorzitter heeft zich daar de afgelopen jaren in vast gebeten en we kunnen
u melden dat dat niet voor niets is geweest! Wij hebben afgelopen week de eerste € 2000
middels een betalingsregeling mogen ontvangen. Met de laatste € 6000 is de voorzitter nog
druk bezig en hij staat ervoor dat deze voor zijn aftreden binnen zijn.
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Kascontrolecommissie boekjaar 2018 bestaat uit Bert den Elzen en Mart van Staveren.
Vooraf heeft de kascontrolecommissie, om zich te kunnen inlezen, stukken als
debiteurenlijst, kolommenbalans, resultaat en digitale grootboek reeds toegestuurd
gekregen. Met aanwezigheid van de penningmeester en de penningmeester in wording, zijn
de stukken op 24 en 25 januari ingezien en kritisch beoordeeld. Er zijn vragen gesteld mbt
afwijking van de begroting op de posten Zeskamp en Seniorenmiddag, waarop adequaat
antwoorden gegeven werden en de bescheiden werden in de mappen correct
teruggevonden. Kascontrolecommissie vraagt het OVB-bestuur dechargé te verlenen. Met
applaus laat de vergadering de dechargé volgen. Daar Bert den Elzen aftredend is, wordt er
gevraagd wie naast Mart van Staveren de komende 2 jaar in de kascontrolecommissie plaats
wil nemen. Mart vraagt Jeroen Roubos, die positief antwoordt.
De penningmeester licht de begroting 2019 toe. Voor 2019 zijn kostenbeheersing en groei in
het aantal leden de aandachtspunten. Er is iets meer begroot nl € 62300 dat komt omdat we
wat meer inkomsten verwachten van leden, sponsors, kermis, feesttent, contributies
bedrijven. Dit zorgt nl voor totale inkomsten. Wij verwachten niets bijzonders mbt uitgaves
dus dat bedrag is gelijk aan 2018.
De penningmeester vraagt de leden dmv applaus de begroting goed te keuren en dat
gebeurt.
John stelt Ton Vervaart voor als opvolger van Hans den Ouden mbt het
penningmeesterschap. Ton zal dit jaar al aanwezig zijn op alle bestuursvergaderingen en
meedraaien met alle activiteiten.
PAUZE
6.

Bedanken (doorgeschoven punt)

De voorzitter vraagt Laila Bouterse de Koningin van Nieuw-Vennep 2018 naar voren en
vraagt Laila: Hoe was 2018 voor jou? Laila vond het bijzonder dat je het op deze manier
mag meemaken, het is een hele eer, maar ook wennen. De voorzitter bedankt Laila en
overhandigt haar bloemen.
8.

Nieuwe Koningin van Nieuw-Vennep 2019

Carla Beenakker is onze nieuwe dorpskoningin! Carla is in het dagelijks leven druk als
vrijwilligster bij Kinderboerderij Dierenvreugd waar zij op zondag in het winkeltje staat, zij
doet vrijwilligerswerk in Hillegom, is actief in vluchtelingenwerk, bij wijkraad Linquenda, HAP
en Getsewoud. Carla antwoordde positief op het telefoontje van Thomas Hendriksen, maar
het overviel haar wel en ze dacht in 1e instantie dat het een grap was. Meerradio heeft Carla
al geïnterviewd dus ze is al een bekende Venneper. John en Laila installeren de nieuwe
koningin met kroon en sjerp. Carla krijgt bloemen overhandigd.
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9.

Samenstelling bestuur

OVB neemt afscheid van Birgit Suidgeest als bestuurslid, zij wordt bedankt voor haar vele
werk en krijgt bloemen overhandigd. Birgit geeft aan dat zij zich al wel aangemeld heeft als
nieuwe vrijwilliger om OVB te blijven helpen.
Yvonne Duivenvoorden stelt zich voor als vervanger van Birgit. Yvonne heeft vroeger onder
de vlag van OVB de Oranjekermisloop georganiseerd. Binnen het bestuur zal Yvonne oa de
vergunning aanvraag op zich nemen en zal in 2019 samen met bestuursleden Rob Blom en
Remco Suidgeest de Oranje MudRun organiseren.
Remco Suidgeest wordt voorgesteld als vervanger voor Theo. Remco is zelf helaas ivm
vakantie niet aanwezig vanavond.
Er zijn leden voor het leven bij OVB en 1 ervan is René van Maris. René wordt naar voren
gehaald door de voorzitter en hij bedankt René voor al het werk wat hij gedaan heeft en nog
steeds doet, zoals oa een locatie voor klein Oranjemuseum beschikbaar stellen en
zorgdragen voor stalling van Oranje voertuigen. Tot zijn verrassing wordt René benoemd tot
erelid. Hij krijgt een oorkonde en bloemen overhandigd.
Adriaan vd Pols, KBOV wordt naar voren geroepen. Adriaan stelt zich voor en informeert de
aanwezigen dat hij voor de KBOV, Zeeland, Zuid-Holland en nu vanavond ook een stukje
Noord-Holland vertegenwoordigt. In 2016 is het Oranjecongres door OVB georganiseerd en
dat was erg indrukwekkend, het avondfeest met de muziekbingo heel erg origineel en
gezellig. Trots op zo een mooie opkomst vanavond. Quote: Alleen ga je sneller maar samen
kom je verder. Oranje staat voor samen en dat lukt jullie hier in Nieuw-Vennep zeker. Petje
af voor OVB Nieuw-Vennep. Er zijn altijd mensen nodig die een stapje meer willen doen. Zo
iemand is Theo en hij wordt ook gevraagd om samen met zijn vrouw Nel naar voren te
komen. Er volgen mooie woorden en aan Theo wordt als grote verrassing de legpenning,
een oorkonde en een draaginsigne overhandigd.
De voorzitter bedankt Adriaan en spreekt Theo en Nel toe. Nel regelde de lunch op
Koningsdag, zij regelde de tompoezen tijdens het opbouwen van het polsstokverspringen, ze
zorgde ervoor dat Theo zijn horloge gelijk liep met de atoomklok, zodat iedereen ook echt
om 20.00 uur stil was tijdens de 4 Mei Herdenking, zij regelde de koffie en koek tijdens de
tentdienst. Oranjevereniging is blij dat Nel en het gezin altijd de steunende factor achter
Theo zijn geweest. Theo werkt ook al 42 jaar bij van Driel. De voorzitter bedankt van Driel
voor alle tijd die zij Theo gegeven hebben. Hans van Tol en Martin Kranenburg hebben het
ook mogelijk gemaakt dat Theo zijn vrijwilligerswerk voor Oranjevereniging kon uitvoeren.
Theo neemt het woord. Bedankt iedereen. Theo vertelt hoe hij 20 jaar geleden door Piet en
Janny de Breuk gevraagd / overgehaald is. Op 1 februari 1999 gespeld door Piet Roos, dat
ging dmv het afdoen van zijn stropdas en deze werd aan Theo gegeven. Op 31 januari 2012
ontvangt Theo ook nog uit handen van burgemeester Theo Weterings de erespeld van de
gemeente voor de vele diensten. Waarom ga je uit bestuur? Bestuur moet verjongen, nieuw
bloed, nieuwe ideeën voor een nieuwe boost. Theo bedankt het bestuur wenst hen succes
en geeft mee er vooral iets moois van te maken.
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Theo bedankt Nel en de kinderen die altijd achter hem hebben gestaan. Theo bedankt alle
leden en bedrijven waar hij zo prettig mee samen gewerkt heeft en alle aanwezigen voor
hun komst.
De voorzitter geeft aan dat op de eerstkomende vergadering de rol van vice-voorzitter
opnieuw wordt ingevuld.
De voorzitter bedankt Mandy Kuijk, voor al het werk dat zij verzet heeft voor OVB. Alle
administratieve werkzaamheden worden overgenomen door het secretariaat van OVB. De
voorzitter overhandigt bloemen aan Mandy.
10. Wijziging statuten
Omdat OVB een vereniging is, is er een quotum nodig van 2/3 van het aanwezige
ledenaantal. Daarom is een nieuwe vergadering nodig, deze zal zijn op 12 februari om 20.00
uur in Hoeck van Aemstel, De Rustende Jager. Alle leden zullen daar op 1 februari, per email
een uitnodiging voor ontvangen. In deze vergadering zal er gestemd worden over de
statuten uit verleden. In samenspraak met Meervaart Notarissen is er een update gemaakt
en deze is ook ontvangen bij uitnodiging voor deze ALV en was ter inzage beschikbaar bij de
voorzitter en de secretaris. Zijn er omtrent het wijzigen van de statuten nog vragen?
Kees de Jong; Art 2.2 OVB stelt zich ten doel de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin
dit moet veranderd worden in Zijne Majesteit de Koning.
Kees de Jong; Art 5.3 oude statuten, wordt er gesproken over leden en donateurs maar niet
over ereleden. Dit wordt opgenomen in nieuwe statuten want benaming ere-leden stond er
niet in.
Piet van Sprang; Art 1.2 oude statuten, plaats zetel Nieuw-Vennep is Haarlemmermeer
geworden? Ik zou plaats Nieuw-Vennep graag zien. Wordt aangepast
Piet van Sprang; Art 14.2 oude statuten staat uiterlijk 6 maanden na afloop vergadering,
maar in nieuwe statuten staat er geen periode. Mandy van Kuijk geeft aan dat dat in Art
14.1 nieuwe statuten staat. Cijfers klaar op 31 januari van het nieuwe is best druk met
afsluiting oude jaar.
Piet van Sprang; Art 19.3 wordt gesteld dat er een nieuwe vergadering belegd moet worden,
positief dat dat al geregeld is
Piet van Sprang moet zich wel helaas afmelden voor de vergadering op 12 februari.
Wijzigingen worden direct meegenomen door notaris, zodat de nieuwe statuten morgen 1
februari meegezonden kunnen worden met de nieuwe uitnodiging. De voorzitter bedankt de
notaris, Ron Sengers.
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11. Voorlopig programma 2019
Tijdens de 4 mei Herdenking zal OVB lid, mevr Nothdurft een woordje doen. Nieuw tijdens
de Feestweek zullen zijn de Oranjebraderie, de MudRun en het Beachvoetbal voor de jeugd.
Helaas is het programma van Feestweek Nieuw-Vennep, Vincent en Jeroen, nog niet bekend.
In 2020 zal OVB ism Dorpsraad Nieuw-Vennep en Pier K, in het kader van 75 Jaar Vrijheid
een Vrijheidsmaaltijd organiseren.
12. Verkeersregelaars
John vd Meij kan benaderd worden om verkeersregelaar te worden, St Paraat Pieter Bas van
Straalen neemt graag gegevens op. Verkeersregelaars melden zich bij Pieter Bas
13. Rondvraag / einde
Thea Meulders; bij de uitnodiging voor deze ALV zat ook een vacature voor voorzitter. Thea
geeft aan het heel vreemd te vinden dat OVB specifiek naar voorzitter zoekt ipv naar een
bestuurslid. Uit ervaring elders heeft zij gemerkt dat dat niet goed afgelopen is. De voorzitter
legt uit dat OVB hiervoor gekozen heeft, er is een termijn nodig en afstemming met bestuur.
Er is binnen het bestuur gekeken voor vervanging, maar dat is niet gelukt. OVB zoekt dus nu
heel specifiek naar een nieuwe voorzitter per 31 januari 2020.
Lano Jansen; wat is de reden dat Trekkertrek Moto- en AutoCross weggaat van Oosterdreef?
Niet correct. Trekkertrek verhuist inderdaad naar van Zanten, maar Moto- en AutoCross
blijven op Oosterdreef. Het is bekend dat de Gemeente al jaren bezig is met het terrein maar
we blijven daar organiseren.
Lano Jansen; een compliment voor de organisatie van de oecumenische tentdienst 2018. Er
was duidelijk te zien dat OVB hier veel aandacht aan besteed heeft.
Betty v Maris; Bert den Elzen zal vertrekken uit de kascontrolecommissie, wie volgt hem op?
Zoals besproken zal Jeroen Roubos dat doen.

- De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor het bijwonen van de vergadering,
en sluit de vergadering om 22.30 uur -
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