Notulen ALV
Algemene Ledenvergadering Oranjevereniging

Vergadering gegevens

Datum:
Aanvang:
Locatie
Voorzitter:

16-10-2019
20.00 uur
Einde: 21:30
Dorpshuis De Planeet, De Krim
T. Golstein

Aanwezig: R. Alfring

Afwezig:

B. van Dijk

D. Wolterink

C. Langenberg D. Mulder
G. van Dijk
H. Folkers

S. Ribberink

J. Snippe

J. Katenberg

Aanwezige leden: 15 leden

Agenda:
1) Opening
De voorzitter (VZ) opent de ledenvergadering en heet iedereen van harte welkom.
2) Notulen 2018
Er zijn geen vragen over de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2018 en de notulen worden
aangenomen.
3) Verslag Oranjefeest 2019
Dit verslag wordt voorgelezen door de secretaris en ondersteunt met PowerPoint middels foto’s.
Enkel een vraag hoever de ballonnen kwamen. Deze zijn niet verder gekomen dan De Krim. En direct
toelichting wat betreft ballonnen oplaten 2020, waarbij ballon en touwtje biologisch afbreekbaar zijn.
4) Jaarverslag Penningmeester
Het jaarverslag wordt door de penningmeester R. Alfring toegelicht en ondersteunt met PowerPoint.
Tijdens de vergadering worden wij door H. Folkers, aanwezig bij Rabo Club Support, op de hoogte gesteld
dat de Oranje Vereniging De Krim een bedrag van € 772,40 ontvangt. Een heel mooi bedrag.
5) Verslag Kascontrole commissie
N. Mellema en H. Guichelaar hebben namens de kascontrolecommissie de kasboeken gecontroleerd en
alles is in orde bevonden. Tijdens de vergadering was N. Mellema aanwezig en heeft nogmaals bevestigd
dat alles keurig en verzorgd eruit zag.
H. Guichelaar was niet aanwezig en voor hem wordt een vervangend lid gezocht om zitting te nemen in de
kascontrolecommissie in samenwerking met N. Mellema. Hiervoor heeft S. Ribberink zich aangemeld. Dit
is mogelijk omdat zij aftreed uit het bestuur. Dit is akkoord bevonden. Voor het jaar 2020 vormen S.
Ribberink en N. Mellema de kascontrolecommissie voor 2020.
N. Mellema en H. Guichelaar worden bedankt voor hun zitting in de kascontrolecommissie.
Koffie pauze

6) Bestuursverkiezing
De volgende leden zijn aftredend en niet herkiesbaar:
D. Wolterink
S. Ribberink
B. van Dijk (secretaris)
De volgende leden hebben zich als nieuwe kandidaat aangemeld:
M. Kuper
B. Kerkdijk
C. Slot (secretaris)
Tijdens de vergadering hebben zich verder geen nieuwe kandidaten voorgesteld. De aanwezige leden
hebben geen bezwaar tot toetreding van de nieuwe leden. C. Slot neemt als secretaris zitting in het
bestuur en wordt hierbij in het uitloopjaar 2020 ondersteunt door B. van Dijk.
7) Bespreking conceptprogramma Oranjefeest 2020
Het programma wordt toegelicht en ondersteund met Power Point waarbij de volgende opmerkingen en
vragen zijn gesteld:
- In het programma staat zondag 3 april 2020 dit moet zijn zondag 3 mei 2020.
- Voorgesteld wordt om de tentdienst niet op zondag 3 april te laten plaatsvinden, maar op zondag 26
april 2020. Reden hiervoor is dat op 26 april 2020 een jeugddienst plaatsvindt.
Dit vinden wij als bestuur een goede reden en nemen het in principe voor akkoord aan.
- Voorgesteld wordt om het programmadeel KookClinic van Gewoon Gezond De Krim voor senioren te
ruilen met het onderdeel mini-touwtrekken voor (basisschool)kinderen en kinderen van het voortgezet
onderwijs. Reden hiervoor is de activiteiten voor senioren niet op 2 dagen achter elkaar plaatsvindt en
meer verspreid wordt over de feestweek. Dit wordt voor akkoord aangenomen door het bestuur.
- De voorzitter stelt de vraag of de aanwezige leden bezwaar hebben dat op zondagmiddag 3 mei 2020
de tent opengesteld wordt voor het kijken van Formule 1 op groot scherm. De aanwezige leden hebben
geen bezwaar. Daarbij vindt de tentdienst een week eerder plaats en ook de kerstmarkt heeft
plaatsgevonden op een zondag. Mensen kunnen zelf besluiten om wel of niet heen te gaan. Beide
keuzes worden gerespecteerd.
- Plaatselijk Belang neemt de organisatie van 4 mei 2020 met betrekking tot Dodenherdenking voor zich.
- De sportverenigingen organiseren een obstaclerun op 5 mei 2020. Op deze dag wordt een groot feest
georganiseerd i.v.m. 75 jaar bestaan van de Oranje Vereniging. Ook ontvangen wij loopgroep.
- Als programma definitief is zal dit zo spoedig mogelijk middels social media bekend worden.
8) Rondvraag
- Wat te doen met het archief? Er zijn verschillende (oud)bestuursleden die diverse archiefstukken
hebben zoals programma’s, foto’s, oude notulen uit de beginjaren van deze vereniging etc. Er is veel
digitaal beschikbaar, maar ook dat is verspreid in beheer door verschillende mensen. Voorgesteld
wordt om hiervoor een aparte werkgroep samen te stellen. Dit wordt meegenomen als agendapunt
tijdens de eerstkomende bestuursvergadering.
- Wordt het Oranjefeest in de toekomst in het MFA georganiseerd of blijft het in de tent? Doelstelling is
dat het Oranjefeest in de toekomst in het MFA plaatsvindt.
- Is er ook een programma voor de pubers? Aan de groep die aanwezig zijn voor de bijeenkomst inzake
jeugdhonk zal gevraagd worden wat hun willen qua artiest? Als bestuur gaan we kijken wat mogelijk is.
- Uitnodigen Koning en Koningin i.v.m. opening MFA? Dit wordt overlegd met MFA over hoe en wat.
9) Sluiting
De voorzitter sluit rond 21.30 uur de vergadering en bedankt iedereen voor hun komst en nodigt de
aanwezige leden uit voor een consumptie.
Voorzitter
T. Golstein

Secretaris
B. van Dijk

