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1) Inleiding
Door het bestuur is besloten om eenmalig de Algemene Ledenvergadering niet te laten plaatsvinden in
verband met het coronavirus. Als alternatief is gekozen voor een jaarverslag om daarmee terug te blikken
op het afgelopen jaar. In dit verslag wordt toelichting gegeven op dezelfde punten die normaliter ter sprake
komen tijdens de algemene ledenvergadering. Heeft u vragen naar aanleiding van dit verslag, dan kunt u
ons een e-mail sturen naar ovdekrim@hotmail.com.
2) In memoriam
Op 20 augustus 2020 hebben wij veel te vroeg afscheid moeten nemen van ons zeer gewaardeerde
medebestuurslid Gerard van Dijk. Gerard was altijd betrokken, positief en zette zich voor 200% in.
Typerend voor hem: een man een man, een woord een woord en vanzelfsprekend Gezond Boeren
Verstand. En op z’n tijd in voor een feestje. Dubbel zo wrang is het dat zijn vrouw Harriët van Dijk-Grooten,
moeder van Justin en Ruben, nog maar pas overleed op 19 oktober 2019.
3) Annulering Oranjefeest 2020
Zoals bekend is helaas het Oranjefeest 2020 dit jaar niet doorgegaan. Aanleiding daarvoor is het
coronavirus waarvoor de overheid en RIVM maatregelen hebben genomen. Daardoor werd het onmogelijk
dit feest te laten plaatsvinden. Naast het feest hebben wij ook de optocht met versierde wagens en
versierde straten moeten annuleren. Nog steeds beperkt het coronavirus de sociale gemeenschap, in welke
vorm dan ook. Wij hopen dat iedereen gezond blijft en dat spoedig zicht is op positieve ontwikkelingen
rondom het bestrijden van het coronavirus.
4) Online Slimste Krimmenees
Dit jaar hebben wij op 23 mei online de Slimste Krimmenees georganiseerd. Dit keer een bijzondere editie
omdat wij door Corona genoodzaakt waren om deelnemers vanuit hun huis hieraan online deel te laten
nemen. We kunnen oprecht zeggen dat het een zeer geslaagde avond was en wij hebben enorm veel leuke
reacties mogen ontvangen. Veel inwoners voelden hierdoor weer “extra” verbondenheid met elkaar. Na 50
vragen was uiteindelijk Joey van Dijk de eindwinnaar en daarmee de Slimste Krimmenees van 2020. Het
was leuk om te organiseren en mogelijk gaan wij in de komende maanden wederom een online dorpsquiz
organiseren.
5) Financieel jaarverslag Penningmeester
Wilt u inzicht in het financieel jaarverslag, dan kunt u hiervoor contact opnemen met penningmeester
Richard Alfring. Stuur in dat geval een e-mail naar ovdekrim@hotmail.com. Uiteraard hebben wij alle
stukken klaarliggen om u hierin inzage te geven en indien gewenst ook van toelichting te voorzien. De
financiële cijfers zijn getoetst en gecontroleerd door de kascontrole commissie.

6) Verslag Kascontrole commissie
N. Mellema en S. Ribberink hebben namens de kascontrolecommissie de kasboeken gecontroleerd en
alles is in orde bevonden. Voor N. Mellema moet nu een vervangend lid gezocht worden om, samen met S.
Ribberink, zitting te nemen in de kascontrolecommissie. Graag vernemen wij wie van onze leden zich wil
aanmelden als lid van de kascontrole commissie? Indien u hiervoor beschikbaar bent, dan vragen wij u een
e-mail te sturen naar ovdekrim@hotmail.com. Alvast dank voor uw reactie.
N. Mellema en S. Ribberink worden bedankt voor hun zitting in de kascontrolecommissie.
7) Bestuursverkiezing
Op dit moment zijn er 2 vacante plekken binnen ons bestuur. Wij kunnen mededelen dat Ilona Okken ons
bestuur gaat versterken. Daarnaast hebben wij aan de afgetreden leden van vorig jaar gevraagd het
uitloopjaar 2020 te verlengen naar 2021. Daardoor zijn wij als bestuur in staat ons wederom goed voor te
bereiden op het komende Oranjefeest 2021.
Wilt u graag toetreden tot ons bestuur of wilt u hierover meer informatie, neemt u dan contact met ons op.
In dat geval kunt zich persoonlijk melden bij één van onze bestuursleden of stuur een e-mail naar
ovdekrim@hotmail.com met daarin uw contactgegevens. Wij nemen dan contact met u op voor een eerste
kennismakingsgesprek.
8) Conceptprogramma Oranjefeest 2021
Gezien de huidige omstandigheden kunnen wij nu nog niet met een concreet conceptprogramma komen.
Indien de situatie het toelaat, dan zijn wij voornemens om in 2021 wel een echt groot feest te organiseren
zoals wij het dit jaar voor ogen hadden. Dit betekent dus inclusief versierde wagens en versierde straten
met daarbij hetzelfde thema “Back to the…..”. Wij hopen net als u dat wij er dan een dubbel zo mooi feest
van kunnen en gaan maken. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en informeren
wij onze leden zodra wij meer en concrete informatie kunnen geven over de komende feestweek. Volg ons
ook via Facebook en Instagram. Zo blijft u altijd op de hoogte!
9) Einde
Wij beseffen dat het voor ons allemaal een bijzonder en verdrietig jaar is. Zoals aangegeven is besloten om
eenmalig de algemene ledenvergadering niet fysiek te laten plaatsvinden en door middel van een
jaarverslag onze leden te informeren. Uiteraard zijn wij allemaal bereid tot het beantwoorden van eventuele
vragen. Twijfel niet en stuur gerust een e-mail wanneer u vragen heeft, maar ook als u tips of leuke ideeën
heeft voor ons als Oranjevereniging.
Nogmaals wensen wij u veel gezondheid toe en kijken alvast uit naar een mooi en gezond 2021.
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