Notulen 83ste Jaarvergadering Oranjevereniging “Beatrix” Nieuw-Vennep,
gehouden op maandag 1 februari 2021 / online
Aanwezig bestuur: Voltallig; Ben Ham, Esther Kroon, Hans den Ouden, Piet van Maris,
Peter Bokhorst, Brenda Ippel, Yvonne Duivenvoorden, Remco Suidgeest, Rob Blom, Andre
van Staveren, Ton Vervaart, Odette Eelman
Overige aanwezigen vergadering:
Aad van Staveren, Andre Kranenburg, Arno de Jong, Astrid Kwaaitaal, Albert Bouwmeester,
Bart Govers, Ben Haspels, Ben Perdaan, Barend van Groenigen, Bauke Bergsma, Bert den
Elzen, Betty en Rene van Maris, Birgit Cramer van den Bogaart, Caroline Rohling, Corrie van
Bremen, Ed Oudhuizen, Danny Mulder, Dick Blom, Esmee Bokhorst, Gerard en Gerda Kroon,
Gerrit en Alex van den Berg, Guido van der Vliet, Han Warning, Hans Eelman, Henk Blom,
Jan Schrama, Jan Antonie van Grondelle, Jarno Ippel, Jasper van der Eijk, Jeroen Bokhorst,
Jeroen Roubos, John Stassen, Ko van der Valk, Lano Jansen, Leo van der Maarl, Lilly Dol,
Louis Hollander, Marc van Staveren, Marcel Klein, Marcel de Jong, Marijke Bokhorst,
Marianne Schuurmans, Marjolein Steffens-van de Water, Marleen Krom, Mart van Staveren,
Mandy & Rosa Kuijk, Petra Stroomer, Piet van Sprang, Pieter Bas van Straalen, Raimond v.d.
Broek, Stieneke van Stam, Rene Enthoven, Richard de Vos, Rob Van Rossum, Robin
Bokhorst, Robert Joore, Ruben Gimpel, Sander Meerveld, Sandra Louter, Sandra Vervaart,
Theo en Nel van Iperen, Thomas Hendriksen, Wessel Mekking, Wil Bokhorst, Willy RampKoopmanschap, Yvonne Breed
Afmeldingen : Thea Meulders, Vincent de Jong, Kees de Jong, Aannemersbedrijf M.
Broertjes
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1.

Woord van welkom

Esther opent de vergadering om 20:03 en heet iedereen welkom op de 83e Algemene
Ledenvergadering. In het bijzonder de ereleden, oud bestuursleden, voormalige Koninginnen
en de Koningin van Nieuw-Vennep, leden van de pers en Gemeente Haarlemmermeer.
Speciaal welkom aan familie van Peter Bokhorst, Desiree, zijn kinderen, moeder, zus en
schoonouders. Anders dan andere jaren is de ALV dit jaar online. Dit alles door de huidige
regelgeving omtrent COVID19. Esther geeft aan dat het fijn is dat we, met de moderne
communicatiemiddelen, elkaar toch kunnen ontmoeten, bijpraten en informeren.
Esther geeft uitleg over de manier van stemmen, de online chatfunctie en de verschillende
stemmingsronde. Hans den Ouden heeft de regie in handen. Odette Eelman en Ton
Vervaart nemen respectievelijk agendapunt 3 en 6 voor hun rekening.
Om de notulen van de vorige ALV goed te keuren, decharge te verlenen aan het bestuur, het
benoemen van een nieuw lid kascontrolecommissie, de begroting voor 2021 goed te keuren
en het akkoord voor onze hernoembare bestuursleden gebruiken we een stemmings-knop.
Waar wij normaliter vragen de presentielijsten te tekenen is dit met de aanmelding voor
deze ALV reeds gebeurd door aanwezigheid bij deze vergadering.
Esther feliciteert Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix met haar 83e verjaardag. Normaliter
vindt de Algemene Ledenvergadering plaats op 31 januari, de verjaardag van Prinses
Beatrix, maar i.v.m. de zondag, wordt niet alleen het vlag uitsteken maar ook onze ALV
verplaatst naar vandaag, 1 februari.
In plaats van samen het Wilhelmus te zingen vertonen we een filmpje welke door leden van
het Koninklijk Concertgebouworkest opgenomen is op Koningsdag 2020.

2.

Ingekomen stukken

Wij hebben afmeldingen ontvangen van Thea Meulders, Vincent de Jong, Aannemersbedrijf
M. Broertjes en Kees de Jong. Verder geen ingekomen stukken.

3.

Notulen ALV van 31 januari 2020

De secretaris neemt de notulen van de ALV van 31 januari 2020 door. Via de chat volgen
geen vragen. Middels de online stemming wordt de notulen unaniem goed gekeurd.
Voorzitter en secretaris tekenen de notulen af.

4.

Terugblik 2020

Met haar magische getallen zou 2020 een groot jubileum jaar gaan worden. 25 jaar
Trekkertrek AJK Haarlemmermeer, 30 jaar Motocross Nieuw-Vennep, 50 jaar Westerkim in
Nieuw-Vennep en heel Nederland zou groots vieren dat wij al 75 jaar in Vrijheid kunnen en
mogen leven.
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Nieuw-Vennep begon het jaar fortuinrijk met de Postcodeloterij prijs die midden in het dorp
viel op postcode 215.
Op 31 januari mochten wij tijdens de Algemene Ledenvergadering 2 nieuwe bestuursleden
benoemen te weten Odette Eelman en Andre van Staveren en nam Esther Kroon de
voorzittershamer van deze mooie vereniging overnemen van John Stassen.
Astrid Kwaaitaal werd gekroond tot Koningin van Nieuw-Vennep. Toen we ’s avonds thuis
kwamen was de Brexit een feit, relatief ver weg van ons dorp bedachten we, zo ook het
COVID19 virus welke in december al in China rondwaarde.
Februari brak aan en we waren als bestuur druk bezig met de organisatie van onze
activiteiten. Nieuwe ideeën werden bedacht, bestaande werden uitgebreid, vergunningen
werden aangevraagd, sponsoren en samenwerkende partners werden benaderd. Kortom het
bestuur was er meer dan klaar voor!
Maar begin maart kwam abrupt een einde aan onze mooie oranje droom. Corona was
Nederland en Nieuw-Vennep binnen gedrongen en legde alles stil. Besloten werd om het
Oranjeboekje niet te laten drukken, dit om onze adverteerders in deze onzekere tijd, geen
extra kosten te laten maken. Rabobank bood aan de door ons reeds gemaakte kosten op
zich te nemen. Al vrij snel kwam vanuit Gemeente Haarlemmermeer het bericht dat onze
evenementen; Koningsnacht, Koningsdag, 4 en 5 Mei niet door konden gaan.
We behielden hoop voor onze Feestweek in juni, maar helaas moeten we eind april ook de
feestweek annuleren. Voorzitter van de Oranjebond, Pieter Verhoeve, roept Koningsdag uit
tot Woningsdag. Diverse plannen van wat er wel mogelijk is worden gemaakt, want onze
mening was; Nieuw-Vennep zal vieren. Vroeg op pad om de vlaggen in het dorp op te
hangen. Onze roodwitblauwe met wimpel hing trots in de masten en tevens hesen wij door
het dorp 3 speciale Corona vlaggen. We gingen op pad voor de vroege vlaggers en verrasten
ze met taartbonnen van Jongeneel. Langzaamaan kleurde Nieuw-Vennep steeds meer roodwit-blauw-oranje! De kerken van Nieuw-Vennep luidden tussen 9.45-10.00 uur de klokken.
Wij verzamelden ons samen met de Koningin van Nieuw-Vennep om 10 uur bij Westerkim
om tezamen het Wilhelmus te zingen en om daarna de bewoners van Westerkim en In het
Zomerpark te trakteren op oranje gebak. Met een ronde rond de gebouwen konden wij
samen met de Koningin zwaaien naar alle bewoners. We eindigden deze Koningsdag met
een Vennepse Kwis en proostten op de Koning tijdens de Nationale Toost.
4 Mei; Anders als andere jaren werd ons gevraagd de vlaggen de gehele dag halfstok te
hangen. Samen met Gemeente Haarlemmermeer leggen wij een krans bij het
Verzetsmonument bij de Kinderboerderij. Meer mensen en verenigingen waren op de dag
langs het Monument gelopen wat resulteerde in een mooi bloemrijk en respectvol eerbetoon.
Om 20.00 uur herdachten wij thuis en waren wij getuige van een zeer indrukwekkende 4 mei
Herdenking op de Dam.
5 Mei; Het zou een groots 75 Jaar Vrijheidsfeest worden, midden in het dorp, op het
Harmonieplein, resulterend uit een samenwerking met Dorpsraad Nieuw-Vennep,
Harmoniekoepel, Maatvast, Pier K en Transportmuseum. Helaas! Maar gelukkig konden we
nog wel samen en met de grote hulp van CopyPartners een mooie 75 Jaar Vrijheidskrant
uitbrengen vol met verhalen en foto’s uit de 2e Wereldoorlog van en over Nieuw-Vennep.
Verhalen om nooit te vergeten. Een knap staaltje samenwerken met een ontzettend mooi
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resultaat waar we trots op zijn. Juni; Geen Feestweek, geen oranje, het is stil in NieuwVennep.
Wat helaas op 5 mei niet ging lukken, lukt wel op 4 juli. 75 Jaar geleden op 4 juli 1945
organiseerde Oranjevereniging Beatrix in Nieuw-Vennep de Bevrijdingsfeesten en wij
mochten in 2020 onze fietstocht, Fietsen in Vrijheid lanceren. In De Olmenhorst
overhandigen we de fietstocht app symbolisch aan Jan Schrama, waarna we Nieuw-Vennep
oproepen deze fietstocht, langs de voor Nieuw-Vennep en omstreken, historische plekken uit
de 2e Wereldoorlog te gaan fietsen. De fietstocht telt 13 stops en op elke stop kan de
deelnemer in de app, de geschiedenis van de plek nalezen, foto’s bekijken en een audiofragment beluisteren. En nog steeds kunt u deze app downloaden en gebruiken.
In september wordt Frank de Boer bondscoach van Oranje, reikt burgemeester Schuurmans
het 1e exemplaar van het boek “De Dorpsdiender” uit aan schrijver en ons erelid Ben Haspels
en hervatten wij na een heel lang zomerreces, onze bestuursvergaderingen. We worden
steeds wat wijzer in Corona-proof evenementen organiseren mede dankzij het gluren bij
buren Oranjeverenigingen en door informatievoorziening van de Oranjebond. Plannen
worden gemaakt om in november en december 2 Corona-proof activiteiten te organiseren.
Wij mogen op de fantastische hulp rekenen van Ruben Gimpel en de grote ervaring van Rob
van Rossum, mede daardoor worden de Venneper PubKwis op 7 november en de Kerstbingo
op 19 december twee enorme successen. Deze hele mooie “generale” en bijbehorende
verbeterpunten, nemen we mee naar 2021.
Helaas ontvingen wij eind december ook triest nieuws, dat Gert Schrama overleden is. Gert
verzorgde jarenlang het geluid bij tal van onze evenementen. Vanaf deze plek wensen wij
familie Schrama veel sterkte met dit verlies.
Het is niet te voorspellen wat het virus en de bijbehorende regels en richtlijnen gaan doen
met dit nieuwe jaar, maar we houden vast aan onze slogan;
Oranjevereniging Beatrix vernieuwt vermaakt en zit nooit stil.

5.

Vooruitblik 2021

We beginnen 2021 met een nieuw dorpshoofd aan het roer van De Dorpsraad Nieuw-Vennep
en letterlijk gaat de beuk er meteen in, in het oude dorp dan! Wij wensen Martijn Schouten
heel veel succes en bedanken Marcel Klein voor de fijne samenwerking!
Onze oranje droom voor 2021 is om al onze activiteiten op de voor ons allemaal bekende
manier te organiseren. Hoe mooi zou het zijn als we met elkaar weer normaal kunnen
vieren, herdenken en feesten.
Te beginnen met Koningsnacht, de bekende Night of the King van Nieuw-Vennep. Sinds jaar
en dag 1 van de mooiste feesten in De Rustende Jager, De Rustende Jager die dit jaar ook
nog eens 160 jaar bestaat! Daarna volgt Koningsdag met volop vertier en ouderwetse
gezelligheid voor jong tot oud. Afgelopen week tijdens een webinar van de Oranjebond zijn
wij geïnformeerd over Koningsnacht en-dag. Alle Oranjeverenigingen hebben te horen
gekregen dat deze nacht en dag een speciaal thema krijgt te weten Samen Zijn, maar dat
we helaas niet traditioneel SAMEN kunnen vieren. Wij zullen daarom onze Corona-proof
activiteiten verder gaan uitbouwen en deze aanbieden. Houdt onze website, Facebook en de
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krant in de gaten want we hebben erg leuke ideeën en gaan er SAMEN een gezellige avond
en dag van maken! Nieuw-Vennep zal vieren!
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. Het jaarthema voor 2021 is:
Na 75 Jaar Vrijheid. I.v.m. de nog doorlopende Corona maatregelen zal ook deze 4 Mei
anders ingericht gaan worden, we hopen wel dat er iets meer mogelijk is dan afgelopen jaar.
We houden u op de hoogte!
AJK Haarlemmermeer heeft zaterdag 29 mei in de agenda staan voor weer een dag Fun en
Power dus hopelijk kan deze 25e editie door gaan en zijn wij weer getuige van veel brullende
en rokende trekker motoren. Houd hun website en Facebook site in de gaten voor het
laatste nieuws.
Oranje Avond 4 Daagse hoopt op dinsdag 8 juni het startschot te geven op het HVC terrein
en op 11 juni de finishvlag te kunnen zwaaien.
Motocross Nieuw-Vennep staat gepland voor 18 en 19 juni. Wat zou het toch fantastisch zijn
als deze 30e editie dit jaar door kan gaan. Houd de website en Facebook site van Motocross
Nieuw-Vennep in de gaten!
De Feestweek zal dit jaar van 23 juni t/m 27 juni zijn. Anders als voorgaande jaren zullen wij
niet de laatste zondag maar de 1e zondag dus 20 juni de gezamenlijke Tent-Kerkdienst
organiseren. Een fijne start van een mooie week.
Het programma is in de Feestweek als vanouds!
 woensdag de Oranje6Kamp en de Bridgedrive,
 donderdag het Polsstokspringen en Sprietlopen
 vrijdag de gezellige Seniorenmiddag, Beachvoetvolleybal en de Autocross.
 Zaterdag vervolgt het Beachvolleybal en de Autocross, maar kunt u ook wederom
inschrijven voor een vliegronde met de helikopter, of gezellig de Jaarmarkt op, of
kunt u wandelen met uw hond tijdens de Oranje Kwispelloop
 zondag sluiten we af met de Prutloop.
Feestweek Nieuw-Vennep heeft het voor elkaar gekregen om het geweldige programma
van 2020 in zijn geheel om te boeken naar 2021! Wat betekent dat het programma in de
tent zal zijn:
 Zaterdag 19 juni; Kris Kross Amsterdam
 Woensdag 23 juni; DJ Jim Heineman
 Donderdag 24 juni; Tino Martin en Het Feestteam
 Vrijdag 25 juni; Pascal Redeker en Snollebollekes
 Zaterdag 26 juni; Q Music The Party
Ondanks dat we heel graag een normale Feestweek wensen, is het voor ons uiteraard heel
moeilijk in de toekomst kijken. Wij acteren op de voor ons op dat moment geldende Corona
regels en richtlijnen. Juni is ver weg, maar ook al snel dichtbij. Hierop inspelend hebben wij
Gemeente Haarlemmermeer om een alternatief, een uitwijk mogelijkheid gevraagd voor
september 2021 en deze is opgenomen in de Evenementenkalender. Mochten wij in april
zien dat een normale Feestweek in juni niet mogelijk is, maar in september wel, dan zullen
wij een vergunningsaanvraag indienen voor de week van 12 t/m 18 september.
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Mocht ook september nog niet het vooruitzicht geven van normaal, dan zullen wij overgaan
tot een Corona-proof Feestweek in juni.
Ook het wel of niet uitgeven van ons Oranjeboekje houdt ons bezig. Omdat het
Oranjeboekje uiteraard al ver van te voren opgemaakt en gedrukt wordt, we absoluut niet
willen dat de tijd en de geldende regels ons inhalen en zodoende het programmaboekje
nutteloos maken, hebben we besloten om, als we een Oranjeboekje uitgeven dit na
Koningsdag en 4 Mei zal zijn, met uitsluitend het Feestweek programma hierin opgenomen.
Wij houden u uiteraard op de hoogte.
Wij hopen op een mooi Oranje jaar!

6.

Financiën

Realisatie 2020
Ton neemt het woord en start met een terugblik op het afgelopen jaar. Het was een
bijzonder jaar, wat geheel anders is verlopen dan van te voren bedacht en begroot.
Het is dan ook niet realistisch een vergelijk te maken met deze begroting en voorgaand jaar.
Ondanks alles laten de cijfers geen beeld zien dat er niets is gebeurd, in tegendeel.
Een gerealiseerd resultaat van € 13.885, opgebouwd uit inkomsten van € 58.865 en uitgaven
van € 44.980

Inkomsten 2020
De belangrijkste inkomsten hieronder op een rijtje
Overig € 2.215
Dit betreft de laatste achterstallige termijn aan Kermisgeld Sterrenberg, waarvoor onze oud
voorzitter John Stassen zich nog hard heeft gemaakt.
Contributie € 19.733
De contributie gelden zijn weer licht gestegen, wij zitten niet stil op dit vlak en brengen het
met regelmaat onder de aandacht, met name afgelopen jaar bij onze nieuwe online
evenementen.
Bedrijven € 36.918
€ 2.900 bestaat uit bijdrage van de Rabobank, € 1.900 Clubsupport en € 1.000 ten gunste
van de Online Pubquiz en Kerstbingo. Waarbij ook nog aangegeven dient te worden dat zij
de reeds gemaakte kosten a € 2.117,-, voor het Oranjemagazine welke wij helaas niet
konden uitbrengen, volledig vergoed hebben. Een bank die er staat voor de gemeenschap.
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€ 9.245 ten gunste van 75 Vrijheid – fietsapp. Door deze bijdrage zijn we in staat geweest
alle gemaakte kosten te dekken. Dank aan de Rotary, Gemeente, Rabobank, OVHZ, Prins
Bernardfonds, Jan Accountants, en De Meerlanden
€ 8.139 en € 16.634 inkomsten voor respectievelijk de Online Pubquiz en Kerstbingo. Twee
nieuwe evenementen, waarbij het uitgangspunt kostendekkend was. De evenementen zijn
alle verwachtingen echter te boven gegaan, waardoor deze per saldo tot een positieve
bijdrage van ruim € 6.000 heeft geleid.
Uitgaven 2020
De uitgaven zijn als volgt te verdelen

Het resultaat is uitgekomen op € 13.855 wat geheel is toegevoegd aan de Algemene Reserve
zoals ook in de Balans is te zien.

Balans Oranjevereniging Beatrix Nieuw-Vennep
Activa

Passiva

31.12.2020
Banksaldi
Debiteuren

Totale activa

€
€

€

31.12.2019

42.400 €
3.087 €

45.487 €

29.418
401

31.12.2020
Eigen Vermogen
Crediteuren
Overlopende posten

29.819

31.12.2019

€
€
€

42.647 €
1.185
1.655 €

28.762

€

45.487 €

29.819

1.057

Middels een filmpje van de kascontrole commissie vragen Jeroen Roubos en Jasper van der
Eijk aan de ALV decharge te verlenen voor de cijfers van 2020.
Middels stemming worden de cijfers door de aanwezigen goed gekeurd.
Wij danken Jeroen voor zijn inzet! Op de vraag aan de aanwezigen wie Jeroen Roubos zou
willen opvolgen, bieden twee vrijwilligers zich aan. Te weten; Ben Perdaan en Lano Jansen.
Ben Perdaan zal 2021 samen met Jasper van der Eijk gaan beoordelen. We hopen volgend
jaar als nog een beroep op Lano Jansen te mogen doen. Na unanieme stemming voor
akkoord, heten we Ben Perdaan van harte welkom!
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Begroting 2021
Aangezien het zeer onzeker is wat het jaar 2021 ons zal brengen is het niet mogelijk om een
begroting neer te leggen die dicht bij een verwachte realiteit gaat komen. Dit is dan ook de
reden geweest om de begroting van 2020 als uitgangspunt te hanteren met een aantal
aanpassingen.
Dit alles leidt tot een begrote post aan inkomsten voor 2021 ad € 89.700.
Wij hebben wij ook dit jaar weer een online Pubquiz en Bingo in de planning, hiervoor is
€ 9.600 resp. € 10.600 begroot.
De uitgaven komen uit op € 86.475. Voornaamste verschillen zitten in begrote kosten voor
de Online Pubquiz en Bingo, waarbij ons uitgangspunt is dat deze twee evenementen
kostendekkend zullen zijn.
Daarnaast liggen de Algemene kosten iets lager, ivm lagere kosten voor de ALV en lagere
verzekeringskosten.
Uiteindelijk verwachten wij ook dit jaar zeker weer een positief resultaat te maken, volgens
begroting €3.225. Echter nu al weten we dat er verschillen zullen gaan ontstaan, het wordt
ook in 2021 een onvoorspelbaar jaar.
Na de uitleg van Ton volgt de vraag om goedkeuring van de begroting. Deze wordt middels
stemming goedgekeurd door de aanwezigen. Hierop geeft Ton het woord aan Esther.

7.

Koningin van Nieuw-Vennep 2021

Op 31 januari 2020 werd Astrid Kwaaitaal-Beerendonk gekozen als de 15e Koningin van
Nieuw-Vennep. Met een mooi oranje Koninginne-jaar voor de boeg fietste ze die avond op
haar oranje Koningin van Nieuw-Vennep fiets naar huis. Op deze fiets, gesponsord door
Honcoop, oranje gespoten door Autoschade Wittebrood en bestickerd door RJ PrePress zou
zij het komende jaar door het dorp rijden en haar naar alle activiteiten brengen waar zij acte
de préséance zou gaan geven. Helaas het werd voor Astrid geen compleet Koninginnen jaar.
Daarom hebben wij haar gevraagd of zij in 2021 ook onze Koningin van Nieuw-Vennep wil
zijn? Met haar antwoord schrijven we geschiedenis in ons Koninginnen-bestaan. En we zijn
heel blij Koningin Astrid nog een jaartje aan ons te binden.

8.

Samenstelling bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 31 januari 2020 namen wij afscheid van
voorzitter John Stassen en mochten wij 2 nieuwe bestuursleden toevoegen aan ons bestuur.
I.v.m. de interne bestuursfunctie wissel in mijn persoon, van secretaris naar voorzitter, werd
Odette Eelman gekozen in de functie van secretaris. Vanwege het voorgenomen afscheid
van Peter Bokhorst in 2021 mochten wij voor hem, Andre van Staveren verwelkomen. Het
werd een vreemd 1e jaar voor Odette en Andre. Waar normaal gesproken onze 1e jaars
bestuursleden aan de hand meegenomen worden in al onze activiteiten, kon dat dit jaar
helaas niet. Maar zij pasten zich het afgelopen jaar met het meeste gemak aan, aan de
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situatie, aan ons en draaide met het volste gemak mee in de Oranjevereniging machine.
Top!
Esther richt het woord tot Peter Bokhorst. In 2009 kwam Peter in het oranje bestuur. Nu na
bijna 12 jaar neemt Peter afscheid. De mooie woorden van onze voorzitter zijn als bijlagen
bij de notulen gevoegd. We gaan je missen! Peter, namens het hele bestuur, onze leden en
Nieuw- Vennep, bedankt voor 12 jaar Oranjevereniging Beatrix.
Esther geeft hierna het woord aan Ben Ham. Peter neemt niet alleen afscheid van de
Oranjevereniging vandaag maar ook van de Autocross. We krijgen een filmpje te zien waarin
Ben Ham Peter bedankt en hem een cadeau namens de autocross overhandigd. Peter mag
over het circuit van Zandvoort racen.
Esther geeft onze burgemeester Marianne Schuurmans het woord. Zij bedankt Peter voor al
zijn inzet als vrijwilliger, het delen van zijn kennis en leidinggevende capaciteiten en het
begeleiden van de vrijwilligers. Niet alleen voor de Oranjevereniging maar ook de
avondvierdaagse , kinderboerderij de dorpsraad en de autocross. De woorden van de
burgemeester zijn opgenomen als bijlagen bij deze notulen.
Na de mooie woorden mag de vrouw van Peter Bokhorst, Desiree, Peter de ere speld met
Oorkonde overhandigen. Esther bedankt de burgemeester voor de hulp aan deze mooie
verassing.
Bestuurssamenstelling voor 2021
Peter Bokhorst aftredend niet hernoembaar.
Ben Ham volgens schema aftredend, maar heeft zich direct hernoembaar gesteld.
Digitale stemming en 62 stemmen voor.
Brenda Ippel volgens schema aftredend, maar heeft zich direct hernoembaar gesteld.
Digitale stemming en 62 stemmen voor.
De samenstelling van het bestuur voor 2021 is als volgt:
Esther Kroon
- voorzitter
Ben Ham
- vice-voorzitter
Odette Eelman
- secretaris
Ton Vervaart
- penningmeester
Yvonne Duivenvoorden
- bestuurslid en regelt daarnaast de vergunning - aanvragen
Brenda Ippel
- bestuurslid en regelt daarnaast PR en ledenadministratie
Hans den Ouden
- bestuurslid en regelt alles op het gebied van ICT
Rob Blom
- bestuurslid
Piet van Maris
- bestuurslid
Remco Suidgeest
- bestuurslid
Andre van Staveren
- bestuurslid
Binnen het bestuur hebben we dit jaar een jubilaris . Esther richt het woord tot Ben Ham en
geeft aan dat Ben een onmisbare kracht is voor de Oranjevereniging! Een meer dan
waardevolle aanvulling. Een doorgewinterd bestuurslid, een van aanpakken en niet lullen.
Altijd in de weer met trekkers, verreikers, sjouwen en aanpakken.
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Van elk bestaand evenement en van die waar we de afgelopen jaren afscheid van hebben
genomen, zit het draaiboek in zijn hoofd. Hij kent alle plekken waar vlaggen gehesen
moeten worden, weet alles van ringsteken, oude ambachten, schapen scheren en
paardentrams, vangt de deelnemers bij het polsstokspringen op, is chief Autocross, loopt
mee in de polonaise tijdens de Seniorenmiddag, hij controleert vooraf en elke avond in de
Feestweek het Evenemententerrein en de Feesttent daarnaast is hij het enige bestuurslid die
kan zeggen dat hij slaapt met een oud Koningin. Sinds 2 jaar is hij vice-voorzitter, maar al
20 jaar bestuurslid van Oranjevereniging Beatrix. Ben Ham gefeliciteerd en dank je wel!
Oranjevereniging Beatrix is niets zonder vrijwilligers! We zijn heel blij dat wij elk jaar weer
een beroep kunnen doen op een grote vaste groep mensen die ons helpen bij onze
evenementen. Vindt u het ook leuk om ons te helpen met bv het begeleiden van de
Oranje6Kamp, de Prutloop of helpen tijdens de Seniorenmiddag of het Ringsteken, of
misschien wilt u ons helpen als verkeersregelaar? U kunt zich als vrijwilliger opgeven via
onze website of via email-adres; vrijwilligers@ov-beatrix.nl

9.

Rondvraag

Er zijn geen vragen.

10.

Sluiting

Normaal gesproken zouden we na afloop van deze vergadering Peter Bokhorst de hand
kunnen schudden, helaas kan dat niet, maar middels de chatfunctie kwamen verschillende
bedankjes binnen.
Esther sluit af met het bedanken van de leden, sponsoren en vrijwilligers.
Speciale dank aan ons thuisfront, Nynke, Hans, Hetty, Eric, Jarno, Madeleine, Desiree, Lia,
Marja, Sonja, Nicole en Andre. Zij hebben ons het afgelopen jaar wederom geholpen, maar
ook de ruimte en tijd gegeven om te kunnen doen wat we wilden doen.
Esther bedankt haar bestuur voor haar inzet en enthousiasme en sluit de vergadering met de
woorden:

Topprestaties worden alleen bereikt door mensen die plezier hebben in wat ze doen.
Bedankt voor uw aanwezigheid en we zien elkaar graag bij 1 van onze evenementen.
Esther sluit de vergadering om 21:34
Bijlagen
 Afscheidswoorden Voorzitter Esther Kroon
 Woorden Burgemeester Marianne Schuurmans
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