Notulen Algemene Ledenvergadering Oranjevereniging Noordwijk
27 maart 2019, 20.00 uur
VV Noordwijk – Business – Duinwetering 105 Noordwijk

Aanwezig
Krijn van der Bent, Hans Bierman, Corry Knijnenburg, Jan van Leeuwen, Hans van der Meer,
Theo Meeuwenoord, Ton Schild, Ria Verhoeven
John Asselbergs (voorzitter), Iwan Hoogervorst, Robin van Maris, Piet de Ridder, Marijke van
Sas (notulist), Gerard Warmenhoven (penningmeester).
Afwezig met voorbericht Lydia Haveman (secretaris).

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Geen.

4. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 28 maart 2018
Deze worden zonder opmerkingen of aanvullingen goedgekeurd.
5. Benoeming nieuwe commissieleden bestuur Oranjevereniging
Voorgesteld worden de nieuwe leden van het bestuur zijnde, Iwan Hoogervorst, Robin van
Maris, Piet de Ridder en Marijke van Sas. Allen worden met applaus ontvangen en zonder
protest geïnstalleerd. Extra aandacht voor Robin. De voorzitter zegt blij te zijn met dit
jeugdige lid in het bestuur. Voorts feliciteert hij Robin met zijn 32 ste verjaardag.
Alle nieuwe bestuursleden nemen plaats aan de bestuurstafel.
6. Financiële jaarstukken 2018
Gerard Warmenhoven deelt de stukken uit. Geeft uitleg over de posten 4992, 7300 (inkoop
horeca) en 8310 (barinkomsten) uitgaven en inkomsten najaarsfeestweek. Verder licht hij de
balans toe.
Geen vragen ten aanzien van deze stukken.
7. Verslag kascommissie 2018
Hans van der Meer geeft uitleg over het werk van de kascommissie. Samen met Jan van
Leeuwen, twee bankmannen zoals hij het stelt, is er gedegen onderzoek gedaan en de
commissie verklaart alle stukken en bescheiden betrekking hebbende op de administratie

over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 van de Oranjevereniging
Noordwijk op 19 maart 2019 te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden. Het bestuur
wordt door de vergadering decharge verleend. Getekende verklaring wordt overhandigd. Jan
en Hans blijven samen de kascommissie vormen.
8. Begroting 2019
Gerard zegt dat de begroting in grote lijnen gelijk is aan die van 2018. Hij wil een
kanttekening plaatsen bij koningsdag 2019. Dat budget is gehalveerd door het niet inzetten
van de kindershow en het springkussen.
Er is 2.500 euro in opgenomen voor de 5 mei route waar John Asselbergs actief mee bezig is.
Opmerking: Contributie loopt terug, geen nieuwe leden, afname door overlijden en
opzeggingen. Er moet een nieuwe impuls aan gegeven worden.
Verder is er nog een eenmalig subsidiebedrag van 2.000 euro gereserveerd voor het
opknappen van het oranjepodium wat op koningsdag voor de aubade geplaatst wordt. Dat
gebeurt dit jaar nog niet, volgende jaar. Geld blijft dus gereserveerd.
Verder zijn er geen vragen of opmerkingen over de begroting 2019.
9. Programma 2019
- Koningsdag
Programma als vanouds: koraalmuziek, optocht, aubade, kindervrijmarkt en dit jaar een djjeugdshow. Vanaf 14.00 neemt Grentpop het over.
John Asselberg licht de wat moeilijke situatie rond Grentpop toe. Even zag het ernaar uit dat
de Stichting Grentpop dit jaar de organisatie niet op zich ging nemen. De Oranjevereniging
heeft overwogen dit te doen, maar al vergaderend is besloten dit niet te doen. Er zaten aan
de organisatie van een dergelijk evenement te veel haken en ogen met name op het vlak van
vergunningen, controle op het alcoholgebruik door minderjarigen, veiligheid in het
algemeen. Stichting Grentpop geeft ook dit jaar op koningsdag dus weer invulling aan het
programma.
Bij de aubade zijn burgemeester en wethouders aanwezig. Met uitzondering van de heer
Van den Berg, hij is met vakantie.
Gezien het feit, dat de Oranjevereniging dit jaar 110 jaar bestaat en om te proberen het
ledenaantal te vergroten heeft John zogenaamde pins laten maken. Deze worden op een
kaartje bevestigd en als collector’s item ‘verkocht’ aan nieuw te werven leden. De voorzitter
roept alle aanwezigen zich in te zetten deze pins aan de man/vrouw te brengen. Het ligt in
de bedoeling vanaf koningsdag actief leden te gaan werven.
Hans Bierman vraagt zich af of de contributie van 5 euro niet wat aan te lage kant is. John
Asselbergs licht toe dat het lidmaatschap voor iedere beurs weggelegd moet zijn. Als
compromis wordt besloten het lidmaatschap VANAF 5 euro te maken. Op het kaartje waar
de pin op bevestigd wordt zal dit ook komen te staan.

Innen van de contributie gebeurt nu door Ria Verhoeven en Corry Knijnenburg, zij gaan langs
de deuren en via automatische incasso.
Krijn van der Bent merkt op dat geprobeerd moet worden het innen van de contributie zo
veel mogelijk via automatische incasso (sepa) te laten plaatsvinden.
Op de vraag van Krijn waarom er geen springkussen was antwoordt Gerard Warmenhoven
dat deze beslissing in overleg met Grentpop uit veiligheidsoverwegingen is genomen.
Gerard meldt nog dat er dit jaar op Grentpop ook geen foodtrucks zullen staan.
Theo Meeuwenoord stelt dat wellicht meer Nederlands(talige) muziek sfeer verhogend zou
kunnen werken. Volgens Krijn krijg je de handen ook prima op elkaar met Engelstalige
muziek.
Er wordt nog wat heen en weer gepraat over Grentpop en het niet doorgaan van de
samenwerking met de Stichting Grentpop. Samenvattend kan worden gezegd, dat de situatie
ronduit vaag te noemen is en er (mede) daardoor voor ons als Oranjevereniging geen
samenwerking mogelijk is.
Krijn van der Bent merkt op dat er na de aubade niets gebeurt in de Hoofdstraat. En dat er
vroeger altijd naar Noordwijk Binnen werd gegaan na de aubade. En hij vraagt zich af of het
een uur later beginnen met het programma tot grotere belangstelling zou leiden. Besloten
wordt het bij de oorspronkelijke tijd te houden.
- 4/5 mei viering
Na twee overlegrondes met de gemeente en wat andere partijen is besloten dat wij als
Oranjevereniging dit jaar geen organisatorische rol spelen op 4 mei. De gemeente leidt
hierin. Wellicht volgend jaar.
Met als leidraad het thema ‘Cultuur verbindt’ heeft John Asselbergs- met financiële
ondersteuning in de vorm van een subsidie en diverse sponsors - een 5 mei route
ontwikkeld. De documentatie hiervan ligt ter inzage op tafel. Dit jaar wordt deze route op 5
mei groots gepresenteerd. Eddy Jonker, Nederlands Engelandvaarder, zal de eerste kaart
officieel overhandigen aan wethouder Roberto ter Hark.
De ambitie is om dit initiatief van een plaatselijke aangelegenheid uit te breiden naar de
Bollenstreek en vervolgens zelfs er landelijk bekendheid aan te geven.
Als extra oranjegevoel-impuls heeft onze voorzitter in het kader van deelname door onze
voetbalvrouwen aan het WK dat dit jaar gehouden wordt in Frankrijk, een advertentie
ontworpen en die gratis weten te plaatsen in diverse lokale kranten.
- Najaarsfeesten
De najaarsfeestweek 2018 was weer een succes. Onzekerheid voor de Oranjevereniging op
dit moment is de plaats waar onze tent moet komen. Het kerkplein ondergaat namelijk een
herinrichting. Op dit moment is het dus een onzekere situatie. Er is een aantal alternatieven.
Kleinere tent op een andere plek, samen (niet tegelijkertijd) met Proef Noordwijk de tent op
het Verkadeplein gebruiken. Maar ook hieraan kleven onduidelijkheden. Of Proef Noordwijk
doorgaat moet nog duidelijk worden. Op dit moment is er dus geen vastomlijnd plan, alles
hangt af van de tent.

De programmering zal zoals altijd worden verzorgd door de commissie bestaande uit Gerard
Warmenhoven, Hans van der Meer en Hans Turenhout.
Het programmaboekje regelt John Asselbergs. Hij gaat proberen het boekje iets eerder in de
bus te hebben dan vorig jaar.
10. Rondvraag
Ton Schild vraagt zich af waarom hij nooit iets op zijn e-mail over de bouw en exploitatie van
een muziektent op de boulevard heeft gehoord. John Asselbergs zegt toe dat we een e-mail
zullen sturen waarin we stellen enthousiast te zijn over dit idee. Actie: Marijke!
Corry Knijnenburg vraagt of er oranje viooltjes geplant mogen worden rond onze
oranjeboom op het plein bij de kerk. Nieuw voor de Oranjevereniging, wist niet dat het onze
boom was. Natuurlijk mag dit, geweldig initiatief!
Daarnaast willen de dames graag de lijst voor het ophalen van contributiegelden. Gerard
belooft dat ze deze lijst op donderdag 4 april in de e-mailbus hebben.
Krijn van der Bent wil graag weten hoeveel leden we hebben (Gerard: zo’n 1.350) en wat we
met het spaargeld doen (Gerard: alle ideeën zijn welkom).
Ria Verhoeven zou graag zien dat we de oranjebaby van destijds (geboren in het jaar dat de
vereniging 100 jaar bestond) dit jaar met koningsdag en het 110-jarig bestaan in het
zonnetje zetten. Zij geeft de gegevens van het meisje door aan Marijke.
Hans Bierman wil graag weten waar de 13.000 euro, beschikbaar voor de 5 mei route, aan
besteed gaat worden.
John geeft een overzicht van de activiteiten (ergo kosten) rondom de lancering van de kaart.
Er zijn activiteiten in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk in horecagelegenheden die iets
aanbieden bij de koffie bij de lancering en uitreiking van de kaart. Foto Van Kampen
Noordwijk heeft een expositie, er is een website van de 5 mei route, de kaart zelf maken
kost geld.
Leden werven op 5 mei lijkt geen goed idee, wel komt er informatie in de vorm van een flyer
bij de uitgiftepunten met o.a. informatie hoe lid te worden van de Oranjevereniging.
Einde van de vergadering om 20.55 uur. John Asselbergs nodigt de aanwezigen uit voor een
drankje.

