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Notulen 79ste jaarvergadering Oranjevereniging “Beatrix” Nieuw-Vennep, 

gehouden op dinsdag 31 januari 2017 in het Trefpunt te Nieuw-Vennep.  

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

Bokhorst, Ben Ham, Birgit Suidgeest, Sanne Bakker, Rob van Rossum, Rob Blom, Piet van 

Maris, Esther Kroon.  

Afwezig bestuur: Piet Verkuijl.  

Aanwezig: Desiree Bokhorst, Nel van Iperen, Lia Blom, John van der Meij, Gerrit van den 

Berg, Kees de Jong, Jeroen Stammes, Rene van Maris, Remco Suidgeest, Paul Munsterman, 

Leon Bakker, Petra Stroomer, Raad van Kerken, Andre Kranenburg, Bert den Elzen, John van 

Zanten, Maarten Treep, Desiree van Ommen, Henk en Esther Bakker, Mario Wouters, Ronnie 

van der Knaap, Piet van Sprang, Margreet van Riel, Frank Langenkamp, Jaco vastenhout, 

Aad van Staveren, Sandra Louter, Wietse Tates, Cor Bouterse, Pieter Bas van Straalen, M. 

Turk, Tjeerd van der Spa, Norman en Toos Pollemans, Annelies Groenewoud, Jan Lange, 

Ron Sengers, mw. Steffens, Gerrit Tates, Marcel de Jong, Hans de Jong sr., Lano Jansen, 

Mandy Kuijk, Rosa Kuijk en Thomas Hendriksen 

Afwezig: Ben van Staveren, Corrie van Breemen, Jan van Grondelle, Betty van Maris, 

Vincent de Jong, Ed Oudhuizen, Tea Roubos, Gerrie Verkuijl, Nynke Bosma en Barend van 

Groeningen.  

1. Opening door de voorzitter 

 

a) De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en verwelkomt alle aanwezigen. 

Diverse ereleden, oud-bestuursleden, de loco burgemeester en voormalig 

koninginnen worden specifiek welkom geheten.  

b) Ook heet de voorzitter de aanwezige pers welkom: Desiree van Ommen, Ronnie 

van der Knaap, Robert Joore (fotograaf).  

c) Iedereen wordt gevraagd om de presentielijst te tekenen en tevens na te gaan of 

het opgegeven email adres klopt. 

 

Peter Bokhorst neemt plots het woord: loco-burgemeester Steffens is er 

voor een verraste John Stassen. Zij neemt het woord en overhandigt hem de 

oorkonde, de gemeentelijk erespeld en bloemen. 

 

d) De vergadering wordt voortgezet door het gezamenlijk zingen van het eerste 

couplet van het Wilhelmus. De voorzitter vraagt iedereen te gaan staan.  

 

2. Ingekomen stukken 

 

a) Kerstkaart van Richard de Vos, wat John direct de gelegenheid geeft om Richard 

in het zonnetje te zetten. Namens de OVB krijgt Richard bloemen en ingelijst, het 

stuk over hem in de krant. 

b) VOG ESther Kroon. 
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c) In samenwerking met Loogman kan men voor € 10,- wasbonnen kopen (waarde 

€ 14,50) bij OVB. Birgit en Sanne zullen deze vanavond verkopen: alle bonnen 

worden deze avond verkocht. 

d) Rabobank leden worden opgeroepen hun stem uit te brengen bij de Rabobank 

Bloeiende Leden Actie op OVB, OA4D, Stichting Paraat, IJsbaan club, en EHBO. 

 

3. Korte terugblik 2016/Nieuwjaarsspeech 2017 

 

a) Het Oranjecongres van 7-8-9 oktober kan als geslaagd beschouwd worden. De 

Haarlemmermeer is goed op de kaart gezet met onder andere een bezoek aan 

Looije, Schiphol behind the scenes, bowlen en een receptie in Claus. Een mooi 

stuk geschreven over onze juniorleden Birgit en Sanne in het Jaarboek van de 

KBOV. 

b) De volgende partijen worden in het bijzonder bedankt voor de samenwerking in 

2016: OA4D, Stichting Paraat voor Nieuw-Vennep, OVHZ, De Dorpsraad, EHBO, 

Motorcross, Autocross, Feestweek Nieuw-Vennep, Raad van Kerken, de gemeente 

Haarlemmermeer, Horeca de Jong, Meerlanden, Speakers, Petanque ver. De 

Spaanse Ruiter, Activiteitenteam Getsewoud, Meervaart notarissen, HVC, IJsclub 

en Bedrijventerrein Nieuw-Vennep Zuid.  

c) Extra wordt nog genoemd 100 jaar KLM, 100e Vierdaagse van Nijmegen, 100 jaar 

Rabobank. 

d) De nominatie van het Oranjecongres voor de Haarlemmermeerprijs, geëindigd als 

tweede achter G-Hockey. 

e) John spreekt een nieuwjaarswens uit voor 2017, het jaar waarin onze koning 50 

jaar wordt en onze koning en koningin hun 15-jarig huwelijk vieren. 

 

4. Notulen vorige jaarvergadering 

 

De notulen van de 78e jaarvergadering van maandag 1 februari 2016 zijn alleen 

digitaal aanwezig tijdens de ALV en zullen gepubliceerd worden op de website. De 

notulen worden bij dezen goedgekeurd met de kanttekening dat er na publicatie nog 

op gereageerd kan worden. 

 

5. Bedanken koningin/bestuurslid/nieuwe koningin 

 

a) John bedankt Annelies Groenewoud voor haar inzet gedurende het hele jaar 

tijdens alle OVB-evenementen. Annelies geeft aan dat zij het erg leuk heeft 

gevonden. Annelies ontvangt van John bloemen en een ingelijste foto. 

b) John bedankt Rob van Rossum voor zijn inzet de afgelopen 2 jaar. Helaas is het 

voor Rob in verband met drukke werkzaamheden niet meer mogelijk om een 

bestuursfunctie bij OVB te vervullen. Wel zal Rob op de achtergrond aanwezig 

blijven. Hij zal het geluid verzorgen bij dodenherdenking en op 23 juni zal hij 

aanwezig zijn bij In de Orangerie. Rob neemt het woord en spreekt zijn 

waardering uit voor en bedankt het bestuur. 
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c) Thomas Hendriksen heeft als juryvoorzitter, samen met de oud koninginnen, uit 

15 inzendingen unaniem gekozen voor Petra Stroomer als nieuwe koningin. Hij 

geeft aan dat zij actief is bij OA4D, EHBO, iets doet met dansen en midden in de 

maatschappij staat, maar bovenal is zij gewoon een leuke koningin! John huldigt 

en feliciteert Petra en overhandigt haar bloemen. 

 

6. Verslag penningmeester/kascontrolecommissie 

 

a) Jaarcijfers 2016 

Hans legt aan de aanwezigen uit dat we de jaarrekening van 2016 hebben 

afgesloten met een negatief resultaat van 2221 euro. Als OVB sluiten we positief 

af, maar in verband met hoge kosten naar aanleiding van het Oranjecongres 

moet we negatief afsluiten.  

Lano Jansen: was er geen subsidie te behalen voor het congres? En het 

Oranjecongres kent toch ook inkomsten, niet alleen uitgaven? 

Frank Griekspoor: waren er geen inkomsten bij het congres? 

John geeft hier toelichting op: er was een budget van Koninklijke Bond van 

Oranjeverenigingen, subsidie vanuit de gemeente voor de receptie bij Claus, 

sponsoring van rekening Witte Kerk en lunch op zaterdag, sponsoring in natura 

doordat Looije weinig toegangskosten berekende en een tegemoetkoming in de 

kosten voor het bowlen bij Claus. Er was gerekend op 250 mensen, daar zijn de 

locaties zoals zalen ook op geboekt, maar dit zijn helaas 170 mensen geworden, 

dus diende OVB voor 70 mensen bij te leggen. Ook zijn er kosten gemaakt voor 

kleding. De bussen die nodig waren om de mensen van Witte kerk naar Looije, 

Schiphol en Claus te brengen zijn zeer goed benut. 

  

b) Kascontrolecommissie 

Esther Bakker en Ron Sengers worden gevraagd om verslag uit te brengen over 

de financiële administratie van OVB. Zij geven aan controle te hebben uitgevoerd 

over alle stukken, en dat er een correcte vorm en inhoud is. Wel zijn zij zeer 

kritisch over het Oranjecongres en de motorcross, maar verder zijn er geen 

onregelmatigheden. Zij vragen het OVB-bestuur dechargé te verlenen.  

 

c) Verkiezing kascontrolecommissie 

John overhandigt bloemen aan de kascontrolecommissie en vraagt een nieuwe 

geïnteresseerde voor deze commissie, omdat de termijn van Ron Sengers erop 

zit. Hiervoor wordt Bert den Elzen voorgesteld en hij reageert positief. Bert den 

Elzen en Esther Bakker vormen voor 2017 de kascommissie. 

 

d) Ledenadministratie 

René van Maris geeft toelichting op de ledenadministratie. Er zijn iets meer leden 

bijgekomen, in tegenstelling tot 2015. Om leden te werven is er een idee om de 

nieuwe leden een sleutelhanger te geven, maar dit is nog niet van de grond 

gekomen in verband met de vraag: wat te doen als ze opzeggen? 
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De ledenadministratie is geïmplementeerd in eBoekhouding wat meerdere 

bestuursleden toegang geeft tot de administratie en er meerdere back-ups zijn, 

zo wordt de overdraagbaarheid van de ledenadministratie vergroot. 

 

7. Contributieverhoging en begroting 2017  

John informeert de aanwezigen over het voorstel van de contributieverhoging van € 10 

naar € 15. Deze is nodig omdat er in 2017 geen sponsorbijdrages zullen zijn van 

Rabobank, gemeente en Meerlandenfonds.  

Piet van Sprang: pas op dat er met deze verhoging geen leden opzeggen! Hij heeft dit 

namelijk bij de senioren aan den lijven ondervonden. 

Lano Jansen: waarom zoveel verhoging? Waarom geen subsidie meer? John geeft aan 

dat OVB bestuur alle mogelijke fondsen aan blijft schrijven en dat Hans, Sanne en John 

ideeën hebben over een eventueel sponsorpakket. Het voorstel wordt door de 

vergadering aangenomen. 

Hans geeft toelichting op de Begroting 2017. De inkomstenbron kermis is nog niet 

definitief, daar de overeenkomst tussen OVB en Duursma wel besproken, maar nog niet 

getekend is.  

John geeft aan dat er gekozen is om van de Autocross een stichting te maken. Hier is 

voor gekozen omdat de vroegere constructie RangPang-Frank &  

Marjon – OVB een moeizame structuur was onder andere inzake aanvraag vergunningen. 

Het bestuur van de Stichting Autocross Haarlemmermeer bestaat uit Ben Ham, Peter 

Bokhorst, John Stassen en Frank Langenkamp.  

 

8. Samenstelling bestuur 

 

- De aanvraag voor verlenging van 4 jaar voor John, Rob en Hans wordt goedgekeurd.  

- Esther Kroon wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid, secretaris. Zij wordt welkom 

geheten door John en krijgt bloemen. 

 

9. Voorlopig programma 2017 

Afgelopen week was er een gesprek geweest tussen OVB en Feestweek Nieuw Vennep. 

Er komt vernieuwing in 2017. Er komt een open tent, een circustent en men is wederom 

bezig Dre Hazes jr. te contracteren. Verder zal er een terraszone zijn waar mensen wel 

iets kunnen drinken, maar niet in het bezit hoeven te zijn van een toegangskaart voor de 

tent. De roofvogelshow wordt geannuleerd dit jaar en OVB is druk om nieuwe 

wateractiviteiten te verzinnen bij het polsstokspringen. De feestweek zal woe-do-vrij-zat-

zon zijn met op zondag de oecumenische dienst. 

John licht ook de samenwerking toe tussen de OVB en de IJsclub in verband met 

organiseren van activiteiten bij vorst als de ijsbaan open is. 
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Paul Munsterman: trekkertrek zal op 27 mei zijn. 

Frank Griekspoor: de motorcross zal 16-17 juni zijn. 

Frank Langenkamp: de autocross zal 23-24 juni zijn. 

John Stassen: de OA4D zal van 13 -16 juni zijn en in de Orangerie 23 juni. 

10. Verkeersregelaars 

Stichting Paraat geeft aan dat er een toezegging is vanuit de gemeente voor het 

faciliteren van de verkeersregelaars. 

11.  Rondvraag/einde 

Ronnie van der Knaap: zijn er nieuwe programma onderdelen?  

Nog niet, de ambiance van de feesttent wordt anders in verband met het buitenterras, 

vrachtwagen trekken gaat door, touwtrekken vervalt. Het programma van de feestweek 

verschijnt deze week op de site. 

Ronnie van der Knaap: wanneer is er zekerheid met betrekking tot de kermis? 

Er is geen deadline met Duursma: we staan op de planning, maar het contract is nog niet 

getekend. 

Ronnie van der Knaap: hoe informeren jullie de leden?  

De OVB heeft app opgeheven, informatie komt via website, emailberichten, 

pushberichten voor aanvang evenementen, maar vooral via Facebook. De informatie met 

betrekking tot de contributieverhoging zullen de leden zelf moeten opzoeken. 

Piet Sprengers: geeft aan geen email gekregen te hebben?  

Birgit zoekt emailadres op lijst en controleert direct, deze klopt, dus moet er een email 

verstuurd zijn. 

Lano Jansen: gaat de wielerronde door?  

Jazeker: op zondag 25 juni. De vaste verzetgroep rijdt niet mee en de Vennepers Fun 

gaat gesplitst worden in nieuw en amateur. Organisatie de Bataaf verzorgt de informatie 

verspreiding aan omwonenden en belanghebbenden. 

Leon Bakker: nu we de notulen van 2016 niet kunnen inzien, kan deze op de website 

geplaatst worden? Zodat we deze als nog kunnen nazien? Is het een idee om de notulen 

volgend jaar mee te sturen met de uitnodiging voor de ALV?  

Deze week zullen de notulen op de website komen te staan en OVB zal de notulen 

volgend jaar met de uitnodiging meesturen. 

 

 

John van der Meij: mag de ijsbaan weer een stop zijn tijdens de OA4D?  

Ja! 
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John van der Meij: nu er een andere tent geplaatst wordt, wordt er rekening gehouden 

met drainage tijdens het inslaan van de haringen?  

De tent zal voorzien zijn van balasten en geen haringen, maar mocht er toch haringen 

gebruikt gaan worden, wordt daar zeker rekening mee gehouden! 

 

 

- De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor het bijwonen van de 

vergadering en sluit de vergadering om 22.25 uur- 

 


