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Agenda:  
 
1. Opening 

De voorzitter (VZ) opent de ledenvergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
2. Jaarverslag 2021  

Het jaarverslag 2021 wordt vastgesteld. 
 

3. Verslag Oranjefeest 
Er wordt een fotocollage getoond met foto’s van het Oranjefeest 2022.  

De secretaris verteld over het feest en benoemd enkele hoogtepunten.  

- De bingoavond was een groot succes door het grote aantal aanwezigen als ook de mooie prijzen.  

- Koningsdag werd door de vele aanwezige kinderen op versierde fietsen, hun ouders en de vele 

overige inwoners uit De Krim feestelijk geopend in het bijzijn van Burgemeester Offinga. Het 

peuter- en kleuterentertainment moest worden geïmproviseerd wegens omstandigheden van de 

geboekte act. Dit is goed gelukt! 

- Als Oranjevereniging hebben wij alle gedecoreerden uit De Krim en Gramsbergen mogen 

ontvangen in het Dorpshuis van De Krim. Dit werd zeer gewaardeerd en er werden mooie verhalen 

met elkaar gedeeld.  

- Het koningsfestival met veel muziek de gehele dag bleek een groot succes. Er kwam veel publiek 

uit ons dorp als ook buiten ons dorp. De sfeer was geweldig en dat was mede te danken aan het 

optreden van De Kisjes Kearls, Harten 10, Henk Wijngaard en dat waren grote publiekstrekkers.    

- Puur de Krim was op de donderdag een mooie evenement in de tent. De jeugd was in de tent druk 

met het koken en de gasten smulden van de heerlijke gerechten. Mooi om te zien hoe jong en oud 

voor elkaar staan.  

- De Krimse Revue had zoals we dat gewend zijn een goed optreden met de Vrijbuiters 2.0. als 

afsluiter op deze avond.   

- De color run op vrijdag was zeker voor herhaling vatbaar. Er deden heel veel kinderen en 

volwassenen mee met deze run. In de avond was de welbekende quiz “De slimste Krimmenees”. 

De tent was afgeladen vol die allen streden voor de felbegeerde prijs. Deze avond werd afgesloten 

met onze huis DJ Jorrin Hulst en wist na het quizspel de sfeer er goed in te houden. 



- De receptie 75 jarig bestaan van Oranjevereniging De Krim werd ook druk bezocht door vele oud 

bestuursleden en sponsoren. Ook willen wij iedereen bedanken voor hun cadeaus die wij 

overhandigd hebben gekregen.    

- Op zaterdag hadden wij ter afsluiting de band Papa di Grazzi. Ook deze avond was de tent 

helemaal gevuld met inwoners uit De Krim. Het was hard werken voor alle vrijwilligers, waarvoor 

onze grote dank.   

 

Nogmaals bedankt aan alle vrijwilligers die dit feest mogelijk hebben gemaakt. Grote bewondering 

hebben wij voor jullie. 

 
4. Jaarverslag Penningmeester  

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

Het jaarverslag is akkoord bevonden door de kascontrole commissie bestaande uit Dave Wolterink en 

Berry van Dijk.  

 
5. Verslag kascontrolecommissie 

Dave Wolterink en Berry van Dijk worden gevraagd om volgend jaar ook de kascontrole uit te voeren. 
Dave stemt daar mee in en Berry van Dijk wordt door Richard Alfring gevraagd.  

 
6. Bestuursverkiezing  

Aftredend en niet herkiesbaar:    Doreen Mulder 
       Bianca Kerkdijk 
Toegetreden 2022     Willem-Jan van Beesten 
 
Nieuwe kandidaten 2022:    Sjantine Potgieter 
       Caylee Centen 
 
1 Vacante plek 
 

7. Introductie en kennismaking bestuursleden Jong Oranje  
De voorzitter Camiel Slot vraagt Jong Oranje plaats te nemen en overhandigd een voorzittershamer 
aan Tristan Reefman. Tristan neemt het woord en stelt de leden van Jong Oranje voor. Tristan legt uit 
dat Jong Oranje als doel heeft om voor de jeugd activiteiten te organiseren. Ze zijn allen erg 
enthousiast en creatief.  

 
8. Bespreking conceptprogramma 2023  

De eerste opzet voor het programma 2023 wordt getoond aan de aanwezige leden.  
 

9. Rondvraag 
Uit de aanwezigen komt de vraag hoe het zit met de 55+ middag, komt deze terug in het programma? 
Er wordt hieraan zeker aandacht besteed. Ook in 2023 komt er een middag voor de 55+. Afgelopen 
jaar was Puur de Krim ook voor deze doelgroep.  

 
10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit om nog een drankje te drinken in de 
Krimse Huiskamer.  
 
Voorzitter    Secretaris     

H.C. Slot     I. Akgün  

 


