
 

Notulen ALV 
 

 

 Algemene Ledenvergadering Oranjevereniging  
 

 
Vergadering gegevens 

Datum: 13-10-2021 

Aanvang: 20.00 uur Einde: 21:30    

Locatie Dorpshuis De Planeet, De Krim    

Voorzitter: T. Golstein 

Aanwezig: C. Slot D. Mulder B Kerkdijk R. Alfring I. Akgün  

  M. Kuper J. Katenberg     

Afwezig: J. Snippe  D. Vetker     

Aanwezige leden:  8 
 

 
Agenda:  
 

1) Opening 

De voorzitter (VZ) opent de ledenvergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 

2) Jaarverslag 2020  

Het jaarverslag 2020 wordt vastgesteld. 
 

3) Verslag Oranjefeest 2021 

Dit verslag wordt voorgelezen door de secretaris en ondersteunt met PowerPoint middels foto’s.  

Onderwerpen die worden genoemd zijn o.a.  

- Afscheid genomen van B. van Dijk en C. Langenberg. 

- Gedecoreerden bezocht onder leiding van muzikale begeleiding. 

- Kinderactiviteiten op het korfbalveld en het zwembad werden goed bezocht door de kinderen in de 

basisschool leeftijd.  

- De slimste Krimmenees en Tons Honeymoon Quiz krijgen een compliment van de aanwezigen uit de 

zaal. De beide online activiteiten waren van hoge kwaliteit en daardoor goed te volgen.  

- Random Live geïnitieerd door J. Katenberg en H. Folkers.  

Met dit online evenement zijn er vijf dorpen actief betrokken geraakt bij het Oranjefeest. 

 

Vanuit de aanwezigen in de zaal wordt genoemd dat het de Oranjevereniging is gelukt om een veelzijdig 

en creatief aanbod aan activiteiten voor de inwoners van de Krim te organiseren.  
 

4) Jaarverslag Penningmeester 

Het jaarverslag wordt door de penningmeester R. Alfring toegelicht en ondersteunt met PowerPoint.  

Jaarverslag Penningmeester is akkoord bevonden door de kascontrole commissie (N. Mellema en S. 

Ribberink). 
 

5) Verslag Kascontrole commissie 

Kascontrole door N. Mellema en S. Ribberink. 

N. Mellema stopt met de kascontrole commissie, voor N. Mellema wordt een nieuw lid voor de kascontrole 

commissie gezocht. Helaas is er vanuit de aanwezigen in de zaal geen animo om dit op te pakken. 

 



 

 

 

6) Bestuursverkiezing 

De volgende leden zijn aftredend en niet herkiesbaar:  

T. Golstein en H. Folkers treden af. 

 

H. Folkers heeft komend jaar een uitloop jaar. 

 

T. Golstein wordt een prachtige bos bloemen aangeboden voor zijn inzet, betrokkenheid en tijd die hij aan 

de Oranjevereniging heeft geschonken.  

 

Door het vertrek van T. Golstein is de rol van voorzitter vrij gekomen. Deze rol wordt ingevuld door C. Slot. 

De functie van secretaris wordt over genomen door I Akgün.  
 

De volgende leden hebben zich als nieuwe kandidaat aangemeld:  

- Ilona Akgün  

- Disah Vetker   

 

Er worden nu nog twee kandidaten gezocht om deel te nemen in de Oranjeverenging.  
 

 

7) Bespreking conceptprogramma Oranjefeest 2022 

Het programma wordt toegelicht en ondersteund met Power Point waarbij de volgende opmerkingen en 

vragen zijn gesteld:  

 

Komt er een tent voor het feest in 2022?  

In 2022 is het feest in de tent, reden hiervan is dat het huren van een tent wel al tijdig moet worden 

vastgelegd. De Oranjevereniging wil niet de gok nemen dat het feest in 2022 in het MFA kan plaatsvinden 

en achteraf blijkt dat het MFA niet klaar is voor een Oranjefeest.   

 

Hoe zit het met de Straatversiering, de meeste straten waren hier natuurlijk al mee gestart en hebben 

spullen in opslag.  

De Oranjevereniging heeft hierin besloten om de straatversiering weer tijdens het grote feest in 2025 op 

het programma te zetten.   

 

Er komt een vraag vanuit de aanwezigen over een “Tour van” de Oranjevereniging in samenwerking met 

Plaatselijk Belang. Onduidelijk is wanneer dit en of dit nog gaat plaatsvinden?  

 

Aanwezige in de zaal stelt de vraag of er komend jaar nog een grote klapper op het programma komt te 

staan. Want wordt gesteld doordat het feest in 2020 niet is doorgegaan vanwege corona moet er geld in de 

pot zijn.  

De Oranjevereniging heeft het idee om komend jaar uit te pakken met het inhuren van bands.  
 

8) Rondvraag 

Er worden geen vragen gesteld vanuit de aanwezige leden.  
 

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    Secretaris     

C. Slot     I. Akgün  

 


