Notulen 84ste Jaarvergadering Oranjevereniging “Beatrix” Nieuw-Vennep,
gehouden op maandag 31 februari 2022 / VVC & online
Aanwezig bestuur: Voltallig; Ben Ham, Esther Kroon, Hans den Ouden, Piet van Maris,
Brenda Ippel, Yvonne Duivenvoorden, Remco Suidgeest, Rob Blom, Andre van Staveren, Ton
Vervaart, Odette Eelman
Overige aanwezigen vergadering: Andre Kranenburg, Andre van Wees, Ans van
Staveren, Astrid en Marcel Kwaaitaal, Barend van Groenigen, Bart Govers, Bauke Bergsma,
Ben Haspels, Bert den Elzen, Bob de Krijger, Cor van der Lans, Dick Blom, Dick Steenks,
Gerda Hulsbosch, Gerda Kroon, Hans Eelman, Han Warning, Jan Schrama, Jarno Ippel,
Jasper van der Eijk, Jeroen Roubos, John Stassen, John van der Meij, Lano Jansen, lia Blom
Madelène den Ouden, Marc van Staveren, Nicole van Rijn, Paul Munsterman, Peter Damen,
Rene van Maris, Richard de Vos, Rob van Rossum, Robert Joore, Ruben Gimpel, Sandra
Louter-Kayatoe, Sandra Vervaart, Tea Roubos, Theo en Nel van Iperen.
Afmeldingen : Do Schreurs, Vincent de Jong, Willy Ramp, Remco en Sonja Suidgeest, Ben
Perdaan, Kees de Jong, R. Wolter-Cornelissen, Jan de Lange

1.

Woord van welkom

Esther heet iedereen welkom op de 84e Algemene Ledenvergadering. Een bijzonder welkom
voor onze ereleden, oud bestuursleden, voormalige Koninginnen en huidige Koningin van
Nieuw-Vennep, Oranje bond, leden van de pers. Speciaal welkom aan onze partners, fijn dat
jullie er fysiek weer eens bij kunnen zijn.
Onze vergadering vindt gedeeltelijk online plaats en wordt opgenomen vanaf locatie FC VVC
Het trefpunt heeft ons geïnformeerd haar zaal i.v.m. Corona, personeelstekorten en een
nieuwe beheerder voorlopig niet meer te openen op maandag, dinsdag en woensdag.
Daarom een andere en compleet nieuwe locatie. Esther bedankt Rob de Kleijn en FC VVC
voor hun gastvrijheid.
Ook dit jaar hebben we er wederom voor gekozen of moeten kiezen om de ALV online aan te
bieden. Vanwege versoepelingen, zijn er een aantal leden uitgenodigd, die allemaal min of
meer een bijdrage aan deze ALV hebben.
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Esther feliciteert Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix van harte feliciteren met haar 84e
verjaardag. Wij tonen een filmpje van Koninklijk Concertgebouworkest wat door leden van
het Koninklijk Concertgebouworkest is opgenomen op Koningsdag 2020 en zingen samen 2
coupletten van het Wilhelmus.

2.

Ingekomen stukken

Afmeldingen zie boven. Geen ingekomen stukken

3.

Notulen ALV van 1 februari 2021

Onze secretaris Odette Eelman neemt de notulen van de ALV van 1 februari 2021 door. Via
de chat komt 1 opmerkingen binnen, op pag. staat de postcode fout vermeldt. Deze zal
worden aangepast. Verder geen vragen. Middels de online stemming wordt de notulen
unaniem goed gekeurd. Voorzitter en secretaris tekenen de notulen af.

4.

Terugblik 2021

Esther neemt ons mee in een terugblik op 2021. Het was geen jaar om over naar huis te
schrijven en dat hoeft ook niet want we waren het hele jaar thuis. We begonnen met een
lockdown en een avondklok, maar hopende dat we van 2021 een mooi normaal of mooi
“nieuw normaal” oranje jaar konden maken. We organiseren onze allereerste online ALV in
de historie. We nemen, onder het toeziend oog van onze burgemeester, afscheid van een
met een opgespelde Gemeentelijke Erespeld, Peter Bokhorst en vieren het 20 jaar
bestuurslid schap van onze vice-voorzitter Ben Ham.
In het begin van het jaar houdt Gemeente Haarlemmermeer ons erg druk bezig met een
nieuw opgesteld Concept Evenementenbeleid. Hierin stelt de Gemeente voor om diverse
zaken aangaande het organiseren van evenementen te wijzigen en/of aan te passen. We
zoeken de samenwerking op met OVHZ, Feestweek Nieuw-Vennep, Venniper Koninginnen
Rit, De Rustende Jager, Feestweek Vijfhuizen, Feestweek Zwanenburg en Meerlive om
gezamenlijk dit “gevecht” aan te gaan. We kunnen zo voor elkaar krijgen dat Gemeente o.a.
de eindtijden van onze evenementen van zondag t/m donderdag niet zal gaan verkorten van
01.00 naar 23.00 uur. Tevens dwingen we een nauwer en beter contact af met Gemeente
inzake voorbesprekingen voor onze evenementen. Positief dus!
In februari nemen we samen met de band CrazyHouse Collective een videoclip op bij het
nummer “Een Beetje Zon”. Het nummer is een ode aan ons mooie dorp en diverse bekende
Vennepers maken hun opwachting in de clip.
Eind februari vraagt de Gemeente ons om onze vergunningsaanvraag voor Koningsnacht en
Koningsdag in te trekken, omdat er ook dit jaar geen normale activiteiten georganiseerd
kunnen en mogen worden. Ook onze Feestweek in juni staat behoorlijk op de tocht. We
dienen een verzoek in bij Gemeente om onze Feestweek van juni te verplaatsen naar
september. Direct besluiten wij ook dit jaar i.v.m. de hoge kosten en de onzekerheid van het
programma, geen Oranje boekje te laten drukken, maar onze leden en de Vennepers via
sociale media en het Witte Weekblad te informeren.
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Begin april ontvangen wij het verdrietige bericht dat Mascha Eijsbroek overleden is. Mascha
was voor ons het vertrouwde gezicht van EHBO Nieuw-Vennep, zij was altijd bij al onze
evenementen aanwezig.
Wederom geen normale Koningsdag dat is een grote domper, maar we weten in maart een
door de Gemeente geaccepteerd plan op poten te zetten voor Koningsnacht en Dag. Terwijl
het Koningspaar afreist naar de High Tech Campus in Eindhoven voor een virtuele
Koningsdag, zette wij hier in Nieuw-Vennep onze eigen virtuele en corona-proof versie op de
kaart. We organiseren een online KingsNight Muziek Bingo en brengen onze bekende Night
of the King in de Vennepse huiskamers. Op Koningsdag zijn we al vroeg op pad om de
taartbonnen uit te delen aan de vroege vlaggers en zijn, op onze oproep, veel straten oranje
gekleurd. Om 9 uur start een autopuzzeltocht, de Venniper Koningsdagrit die we samen met
Venniper Koninginne Rit mogen organiseren. Onder leiding van onze eigen oranje DJ Rob
Blom maakt het bestuur samen met Astrid, de Koningin van Nieuw-Vennep, een muzikale
tour door het dorp in de oranje jeep. Met vrolijke muziek en een dansend bestuur en
Koningin brengen we gebak bij Westerkim en In het Zomerpark en we bezoeken de
dependances van Ons Tweede Huis. Vennepers kunnen deze dag verder nog Koningsdagfiguurlopen, aansluiten in de digitale oranje optocht en terwijl de kinderen meedoen aan de
online Kinderbingo steken de ouders alvast de bbq aan voor de voortuintjes BBQ. Als
Oranjevereniging kijken we terug op een Koningsdag waarin we het maximale gedaan
hebben binnen de mogelijkheden.
Helaas ontvangen wij eind april het verdrietige bericht dat oud bestuurslid Bart Sloep is
overleden. Bart was van 1989 tot 1996 onze penningmeester.
Net als in 2020 wordt ons gevraagd ook deze 4 Mei, de vlaggen de gehele dag halfstok te
hangen. Gemeente Haarlemmermeer geeft ons de gelegenheid om onze Herdenking om
18.00 uur met aanwezigheid van maximaal 30 mensen te organiseren. I.s.m. de Raad van
Kerken en Gemeente wordt het een mooie ingetogen Herdenking. Om 20.00 uur zien wij
thuis de Nationale Herdenking op De Dam waar ons verenigingslid Thea Meulders samen
met haar zoon een indrukwekkende bijdrage aan levert. Tevens zijn wij net als heel
Nederland stil en onder de indruk van de woorden van André van Duin.
5 Mei; Veel Vennepers reageren op onze oproep; Wie gunt u deze soep? Met financiële
middelen vanuit Oranjevereniging en Gemeente Haarlemmermeer, kan De Rustende Jager
een heerlijke oranje soep verzorgen, die wij als bestuur rondbrengen. Logo’s & Letters
verzorgt belangeloos een mooi kaartje met de tekst; Wat betekent Vrijheid voor u? Dit
kaartje en de soep levert ons aan de deuren mooie en emotionele gesprekken op.
Gemeente laat weten akkoord te gaan om onze Feestweek-activiteiten te verplaatsen naar
september, maar er mag i.v.m. te weinig politie-inzet en de dan waarschijnlijk nog geldende
Corona regels geen Feesttent, Kermis en wellicht ook geen Auto-en Motocross georganiseerd
gaan worden. Helaas nog geen uitzicht op een normale Feestweek! Niet bij de pakken
neerzitten en direct schakelen. Een normale Feestweek is dus niet mogelijk, maar een
aangepaste Corona-proof variant in de vorm van een Oranje Feestweekend in juni gaat het
dit jaar worden!
Eind mei besluiten we, na bijna een jaar online vergaderd te hebben, weer fysiek bij elkaar
te komen. Locatie werkplaats firma van Staveren, met een decor van vrachtwagens, kranen
3

en veegmachines en met een vergadertafel van 10 meter, vergaderen we veilig en eindelijk
weer live!
Het Oranje Feestweekend gaat van start. Alle rotondes worden door ons oranje versierd.
Samen met Jeugdland organiseren we de Oranje Speeldag, ruim 400 kinderen komen! We
zorgen voor genoeg vertier in de vorm van opblaaskussens, suikerspinnen en St Paraat is
aanwezig om met de brandweerspuit, de buikschuifbaan goed nat en glad te houden. Terwijl
de ene helft van Nieuw-Vennep in de keuken staat om de lekkerste en mooiste taart te
bakken voor Heel Nieuw-Vennep bakt, is de andere helft begonnen aan de Oranje
Dorpswandeling 02526 met onderweg veel weetjes over het dorp en diverse stops bij onze
Vennepse horeca. Onderweg hebben we ook 100 Happy Stones verstopt die weer omgeruild
kunnen worden bij Dunja voor een ijsje. Beiden dagen maken we de Vennepers enthousiast
om toch zoveel mogelijk in de voor- of achtertuin die BBQ aan te steken, de Vennepse
slagers verzorgen een heerlijk BBQ pakket. I.s.m. PV De Gouden Leeuw organiseren we een
heuse postduivenrace. Er worden 13 duiven geselecteerd die ons, 11 bestuursleden
vertegenwoordigen, de andere 2 duiven vertegenwoordigen resp. de Koningin van NieuwVennep en PV de Gouden Leeuw. Middels hilarische filmpjes proberen we zoveel mogelijk
stemmen binnen te halen. Donderdagavond zwaaien we onze duiven uit. De start moet een
paar keer uitgesteld worden i.v.m. slecht weer, de duiven verplaatsen zich nog een keer per
vrachtwagen van Frankrijk naar België, maar dan eindelijk zondag om 10 uur zijn ze
onderweg. Uiteindelijk zijn maandag dan alle duiven weer terug op til en wint de duif van PV
De Gouden Leeuw de race. We besluiten als bestuur flink in training te gaan en in 2022
terug te komen, beter dan ooit!
De Oranjebond informeert ons over WBTR, de Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen. De wet zorgt ervoor dat er nieuwe regels gaan gelden voor de verdeling
van taken binnen de vereniging. Er komen strengere regels voor het besturen, doel is het
voorkomen van: belangenverstrengeling, financieel wanbeheer (te grote financiële risico’s
nemen) en onbestuurbaarheid, bijvoorbeeld wanneer het bestuur geen besluiten kan nemen.
De meeste regels van de wet gaan meteen in op 1 juli 2021, maar de wet geeft ons 5 jaar
de tijd om de statuten aan te passen. Deze wet geeft ons als bestuursleden vooral
bewustwording, we zijn betrokken bij de afspraken en gedragen ons hier ook naar. Onze
website is er reeds op aangepast en van een ieder van ons is een VOG aanwezig. Het traject
naar aanpassen van de statuten bewandelen we samen met Ron Sengers, Meervaart
Notarissen. We houden u hiervan op de hoogte.
Eind september organiseert de Oranjebond het Oranjecongres in Noordwijk en zijn wij
als bestuur daarbij aanwezig. Naast diverse uiteenlopende sprekers en bezoeken aan
bedrijven als ESTEC en de KNRM reddingsmaatschappij, netwerken we met de andere
Oranjeverenigingen uit Nederland.
In oktober kunnen we eindelijk de Koningsdag straatprijs uitreiken! We verrassen de
Mambo met een optreden van Nu Je Er Toch Band en dat wordt enthousiast ontvangen. Het
bleef nog lang gezellig daar in de Mambo…..
Bij het Monument bij de Kinderboerderij worden gedenkkeien onthuld ter nagedachtenis aan
de inwoners van Nieuw-Vennep die in de oorlog weggevoerd en nooit meer teruggekeerd
zijn. In aanwezigheid van familieleden, Gemeente ambtenaren en veteranen worden intense
oorlogsverhalen verteld, een zeer indrukwekkende gebeurtenis.
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Op 15 en 16 oktober mag er dan toch iets georganiseerd worden in Nieuw-Vennep!! Al
vanaf mei heeft het bestuur van Motocross Nieuw-Vennep zich vastgebeten om hun 30e
Motocross te organiseren en het kost ze heel veel bloed zweet en tranen maar het mag
doorgaan. Wat een evenement, wat had Nieuw-Vennep dit weer eens nodig. Alles klopte, het
weer was goed en zowel de rijders, publiek en organisatie, iedereen genoot.
In november vieren wij 2 jubilea. Onze huisfotograaf Rob Joore mag 65 kaarsen uitblazen
en op 30 november wordt ons oud bestuurslid Piet Verkuijl 80 jaar.
Eind november zetten we Nieuw-Vennep wederom in het licht. Samen met OVHZ, De
Symfonie BIZ Nieuw-Vennep en De Dorpsraad tuigen we 3 kerstbomen op het
Venneperplein.
Op 7 december viert Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Amalia haar 18e verjaardag.
Onze burgemeester maakt samen met onze eigen Vennepse 18-jarige Eline een felicitatie
filmpje voor de Prinses en wij als Oranjevereniging maken ons tv-debuut want zien ons
felicitatiefilmpje, opgenomen tijdens het Oranjecongres in Noordwijk, 2x voorbijkomen bij
het programma Blauw Bloed. Dus mocht u het gemist hebben …..
Op zaterdag 18 december mogen we voor meer dan 1600 bingospelers live vanuit De
Rustende Jager, de online Venneper Kerstbingo organiseren. Hartverwarmend zijn de
reacties, sponsorbijdrages en het vertrouwen vanuit de Nieuw-Vennepse ondernemers. Dat
maakt het voor ons mogelijk zo een groots evenement te organiseren. Sneeuw, de
kerstman, een gospelkoor, 3 prominente Vennepers en alles onder de bezielende leiding van
Rob van Rossum, we mogen terugkijken op weer een zeer geslaagd evenement.
U ziet ook voor 2021 gold: Oranjevereniging Beatrix vernieuwt vermaakt en zit
nooit stil!

5.

Vooruitblik 2022

Esther vervolgd de vergadering met een vooruitblik op 2022.
Eind november onthulde OVHZ een bord met de tekst: Nieuw-Vennep heeft alles:
Ontmoeten Ontdekken Ondernemen. Wij sluiten ons graag aan bij deze woorden, want
we mogen met zijn allen best heel erg trots zijn op dit dorp. Voor 2022 wensen wij; elkaar
veel te ontmoeten, dat nog meer Vennepers ons ontdekken en dat wij als Oranjevereniging
veel kunnen ondernemen.
Afgelopen maand namen wij deel aan een webinar van de Koninklijke Bond van
Oranjeverenigingen. Daarin bespraken wij als Oranjeverenigingen met elkaar hoe we
Koningsdag 2022 zouden kunnen invullen. Er is nog geen enkele zekerheid i.v.m. Corona,
maar dat Corona helaas een blijver is, is realistisch te noemen. Met dit in ons achterhoofd
maken wij onze plannen. Waar wij de afgelopen 2 jaren onze plannen moesten afschalen,
zien wij het positief in dat we dit jaar onze plannen kunnen opschalen. In samenspraak met
Gemeente zullen wij er ook dit jaar weer voor zorgen dat Nieuw-Vennep samen
Koningsnacht en Koningsdag viert en dat we proosten op de Koning. Ons bekende normale
programma staat in de steigers en u kunt ervan uitgaan dat zodra het sein op groen gaat of
in ons geval het sein op oranje, dan gaan wij! Blijft het sein rood dan hebben wij daar de
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afgelopen 2 jaar genoeg ervaring in opgedaan om u geheel binnen de dan geldende regels
een mooi Koningsnacht en -dagprogramma aan te bieden.
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 2022 is:
Vrijheid in verbondenheid. Positief en indrukwekkend was onze Herdenking in 2021. Wij
mochten met een relatief kleine groep bij elkaar komen bij het Monument. Fijn als dat dit
jaar ook zo mag zijn, maar we hopen uiteraard op meer. We houden u op de hoogte!
AJK Haarlemmermeer heeft zaterdag 21 mei in de agenda staan voor weer een dag
Fun en Power dus hopelijk kan deze 25e editie dan eindelijk na 2 jaar door gaan en zijn wij
weer getuige van veel brullende en rokende tractormotoren. Houd hun website en Facebook
site in de gaten voor het laatste nieuws.
Vanaf dinsdag 7 juni hopen wij weer 4 avonden grote slierten kinderen door de Vennepse
straten te zien lopen, want dat betekent dat Oranje Avond 4 Daagse het startschot heeft
kunnen geven.
Motocross Nieuw-Vennep staat gepland voor 17 en 18 juni. Dan gaat op het
crossterrein aan de Oosterdreef de 31e editie van start. Houd de website en Facebook site
van Motocross Nieuw-Vennep in de gaten!
De Feestweek zal dit jaar van 18 juni t/m 26 juni zijn. Het programma is in de
Feestweek als vanouds! Nieuw dit jaar is dat we als Oranjevereniging Beatrix en Feestweek
Nieuw-Vennep de handen nog meer ineen geslagen hebben en gezamenlijk de
vergunningsaanvraag indienen bij Gemeente. Daar zijn niet alleen wij maar ook de
Gemeente en Veiligheidsdiensten erg blij mee.
Programma feestweek
Zaterdagavond 18 juni
Zondag 19 juni
Woensdag 22 juni

Donderdag 23 juni

Vrijdag 24 juni

Kris Kross Amsterdam aantreden.
De gezamenlijke Tent-Kerkdienst.
1e dag dat de Kermis
De Oranje6Kamp
Bridgedrive
DJ Jim Heineman in de Feesttent
Polsstokspringen en Sprietlopen aan de Zuiderdreef.
2e Oranje Postduivenrace/ uitzwaaien postduiven
’Snollebollekes in de feesttent
Muziekmiddag in de Feesttent met Ronny Tober
Beachvoetvolleybal Rustende Jager
Autocross Nieuw-Vennep op het Crossterrein
Mart Hoogkamer in de Feesttent
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Zaterdag 25 juni

Zondag 26 juni

Beachvolleybal en de Autocross,
Vliegronde met de helikopter,
De Jaarmarkt
Wandelen met uw hond tijdens de Oranje Kwispelloop.
Q Music in de Feesttent
De Prutloop.
Kermis is dan nog tot 20.00 uur open

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. Maar wij kijken positief uit naar deze Feestweek!
Het Oranjeboekje zal niet zoals u van ons gewend bent, begin april op de mat vallen.
Koningsnacht, Koningsdag en 4 Mei zijn voor ons nog te onzeker v.w.b. We hebben 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 kijken uit naar een mooi Oranje jaar!
6.

Financiën

Ton neemt de leden mee in de financiële huishouding, waar staan wij nu na twee corona
jaren en wat gaat de verwachting zijn voor 2022?
Op voorhand geeft Ton aan dat vergelijkingen met de begroting en toch ook met vorig jaar
lastig te maken zijn. Hij heeft in de presentatie deze cijfers wel meegenomen ter informatie,
maar bij nagenoeg alle posten is het vergelijk niet te maken, omdat dit wederom een jaar is
geweest wat op zichzelf stond.
Realisatie 2021
De inkomsten van het afgelopen jaar zijn uitgekomen op € 55.728,-, tegenover uitgaven van
€ 49.168, heeft dit geresulteerd in een positief saldo van € 6.561,- wat is toegevoegd aan
ons Eigen Vermogen.
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De Inkomsten zijn als volgt onder te verdelen

•
•
•
•

Inkomsten van Bedrijven bestaan uit een bijdrage van de Rabobank voor een bedrag
van in totaal € 2.446,- en van het Meerlandenfonds ad. € 224,De Contributie inkomsten liggen iets lager dan voorgaand jaar, dit heeft onze
aandacht voor 2022.
De post Overig betrof vorig jaar de laatst verschuldigde betaling van Kermis
exploitant Sterrenberg.
De Bingo is te verdelen naar de Muziekbingo, inkomsten € 13.224,- en de Kerstbingo,
inkomsten € 20.474,-.

Dan de Uitgaven, deze zijn als volgt onder te verdelen
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Balans
Onze Balans positie per eind van het jaar ziet er als volgt uit.

Na de presentatie van de cijfers 2021 vraagt Ton of er nog vragen zijn, deze zijn er niet.
Vervolgens volgt door middel van een filmpje het verslag van de Kascommissie, bestaande
uit Jasper van der Eijk en Ben Perdaan. In het filmpje doet Jasper van der Eijk namens de
commissie verslag van hun kascontrole, welke 20 januari jl. heeft plaatsgevonden.
Na dit verslag vraagt Ton de leden om decharge van de cijfers 2021, welke door alle
aanwezige leden wordt gegeven. Ton dankt de leden voor het vertrouwen.
Jasper van der Eijk is aftredend lid Kascommissie, Esther bedankt hem hiervoor. Er zal nu
dan ook een nieuw lid van de Kascommissie moeten aantreden. Aangezien vorig jaar naast
Ben Perdaan ook Lano Jansen zich aangemeld heeft, hebben wij eerst Lano gevraagd, of hij
deze rol nog steeds zou willen vervullen. Lano antwoordde hier positief op. Esther vraagt via
een stemming de leden om goedkeuring, waar iedereen mee akkoord gaat.
Begroting 2022
Ton neemt het woord weer over en presenteert de Begroting 2022.
De vooruitblik naar volgend jaar laat zich lastig vertalen in een Begroting, gelet op de vele
onzekerheden die er nog zijn. Dit is de reden geweest dat wij in de begroting alles hebben
opgenomen, zowel de fysieke evenementen, als de online evenementen. Dit is gelijk aan de
wijze waarop wij dit vorig jaar hebben gedaan. Op vele vlakken is de begroting dan ook
gelijk aan 2020.
Begrote Inkomsten van € 97.100, als volgt onder te verdelen
• Contributie
€ 20.000
• Kermis
€ 16.000
• Bingo
€ 27.600
• Bedrijven
€ 33.500
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Begrote Uitgaven van € 94.625, welke als volgt zijn onder te verdelen
• Algemene kosten
€ 23.250
• Koningsdag
€ 7.350
• Nationale Herdenking 4 mei en Bevrijdingsdag
€ 600
• Trekkertrek en OA4D
€ 775
• Muziekbingo en Kerstbingo
€ 27.600
• Feestweek
€ 35.050
Na aan de leden gevraagd te hebben of er nog vragen zijn vanuit de leden, welke er niet
waren, vraagt Ton de leden om goedkeuring. Deze goedkeuring wordt door alle aanwezige
leden gegeven.

7.

Koningin van Nieuw-Vennep 2021 - 2022

Op 31 januari 2020 werd Astrid Kwaaitaal gekozen als de 15e Koningin van Nieuw-Vennep.
Zoals u weet ging Astrid begin 2021 akkoord met een contractverlenging van een jaar.
Daarmee schreven we geschiedenis in het Nieuw-Vennepse Koninginnen-bestaan. Ook
afgelopen jaar was geen normaal Koninginnen jaar. We startten met een online
Koningsnacht, waarin Astrid en onze vice-voorzitter Ben op de klanken van de hit “Dancing
Queen” de avond openden. Koningsdag was een zeer gezellige dag met bezoeken aan de
verzorgingshuizen en de Ons Tweede Huis vestigingen. Een kleine ingetogen Herdenking op
4 Mei en een Oranje Feestweekend met super mooi weer en een Koningin Astrid duif die als
3e over de finish kwam. Het waren 2 niet normale, maar op hun manier toch mooie jaren.
Astrid namens ons allemaal bedankt voor jouw bijdrage!
Afgelopen zaterdag werd de nieuwe Koningin van Nieuw-Vennep door Koningin Astrid
“geïnstalleerd”. Astrid overhandigde de sjerp, de kroon en de oranje fiets. We hebben
hiervan een filmpje opgenomen die we tonen tijdens de ALV
Onze nieuwe Koningin is Juliette Molenaar! Beter bekend als Jet. Deze echte Vennepse
is geboren in 1994. Dochter van Heleen en Dirk Molenaar en zus van Vivianne. Vanaf haar
jonge jaren werd Jet met de figuurlijke schop onder haar kont van vader Dirk, al aan het
vrijwilligerswerk gezet. Mee naar de Rotary en helpen, koffie schenken in de kerk, actief in
GJV en PJG en in het schoolbestuur. Uiteraard werden hand en spandiensten verwacht bij
allerhande activiteiten op de boerderij. Al jaren helpt Jet op de vrijdagmiddag in de
Feestweek, bij de Seniorenmiddag in de tent; koffie schenken, borreltjes inschenken en met
blokjes kaas en bitterballen in de rondte. Vanaf de 1e Oranjevereniging Prutloop is Jet 1 van
de vrijwilligers met name op het gebied van PR/communicatie. Jet studeert in Utrecht en
woont daar ook. In de weekenden is ze of op de boerderij te vinden of in Korteraar waar
haar vriend Ijsbrand woont. Jet was verbaasd, genomineerd te zijn voor Koningin van
Nieuw-Vennep, het is toch heel normaal dat je wat doet voor je dorp? Met wederom een
enthousiaste en blije Koningin gaan wij weer samen een mooi jaar tegemoet.
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8.

Samenstelling bestuur

Hans den Ouden en Rob Blom hebben aangegeven dat zij per 31 januari 2023 zullen
aftreden als bestuurslid van Oranjevereniging Beatrix. Wij zijn daarom al druk bezig
vervanging te zoeken en we zien dit positief slagen. Eventuele nieuwe bestuursleden zullen
komend jaar met ons meelopen. We hopen dat zij, maar ook Odette en Andre eindelijk een
normale Feestweek mee kunnen maken.
Bestuurssamenstelling voor 2021;
Rob Blom volgens schema aftredend, maar heeft zich direct voor 1 jaar hernoembaar
gesteld. Remco Suidgeest volgens schema aftredend, maar heeft zich direct hernoembaar
gesteld.Middels stemming wordt hier unaniem goedkeuring aan verleend.
Esther
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

neemt de bestuurssamenstelling voor 2022 met ons door. Deze is als volgt:
Esther Kroon
voorzitter
Ben Ham
vicevoorzitter
Odette Eelman
secretaris
Ton Vervaart
penningmeester
Yvonne Duivenvoorden
bestuurslid /vergunning aanvragen
Brenda Ippel
bestuurslid / PR en ledenadministratie
Hans den Ouden
bestuurslid / ICT
Rob Blom
bestuurslid
Piet van Maris
bestuurslid
Remco Suidgeest
bestuurslid
Andre van Staveren
bestuurslid

Esther feliciteert onze jubilaris Hans den Ouden! We zetten gezamenlijk het lied in.
Daarna richt Esther het woord tot Hans. Woorden zijn toegevoegd als bijlagen bij deze
notulen. Hans krijgt een oranje horloge, een cadeaubon voor een festival en een mooie bos
bloemen.
De Oranjebond wilde ook graag het woord richten aan Hans. Helaas lukt het Wendy Verkleij
niet tijdig aanwezig te zijn maar overhandigt Esther namens hen een oorkonde en
legpenning. Er volgen mooie felicitaties voor Hans in de chat. Deze lezen we voor.
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 Muziekmiddag 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
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9.

Rondvraag

Er volgen geen vragen voor de rondvraag in de chat. Eerdere vraag tijdens punt 6 wordt
beantwoord door Esther. Vraag ; parkeerproblemen die ontstaan door flexwoningen, hoe
gaan we daarmee om?
Er komen 60 flex-woningen met 9 Parkeerplaatsen. Het wordt nu gebruikt als bij
Rennerskwartier. OV-B vraagt Vennepers zoveel mogelijk om op de fiets te komen,
parkeermogelijkheden voldoende bij het station of bij tennisvereniging de Kikkers. Er is al
een nieuwe oplossing bij Kvernerland en dat wordt als Rennerskwartier het alternatief en
eigenlijk is dat nog beter dan voorheen.
Theo en Nel hopen op een snel weer normaal. Wij beamen dat met elkaar !!
Lano Jansen meldt ons dat de Trekker-optocht voor Kerst, welke georganiseerd door AJK
echt mooi was.
Cor van der Lans laat ons weten dat hij het jammer vindt dat er maar zo weinig mensen
on-line waren voor het vele werk wat voor de ALV is verzet. Dank Cor namens het bestuur
en vrijwilligers!

10.

Sluiting

Esther sluit de vergadering en bedankt het bestuur voor haar inzet en enthousiasme.
Zij eindigt met de woorden

Als niets zeker is, ontstaan er nieuwe mogelijkheden.
Mocht iemand de vergadering willen terug zien dan is hij opvraagbaar.
Esther bedankt de aanwezigen en we zien elkaar graag bij 1 van onze evenementen.
Einde vergadering 21:34
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