Jaarverslag van de secretaris van Oranjevereniging Harderwijk over het jaar 2016.
Het bestuur
Het bestuur van de Oranjevereniging bestond op 31 december 2016 uit de volgende leden:
De heren P.Sels (voorzitter) , G.W.Kaasschieter (secretaris) en W.Hees (penningmeester)
samen vormend het Dagelijks Bestuur. De overige bestuursleden zijn: mevr. B. Jansen, G.
Morren, E. Nijboer en de heren J. de Jong, R. Klopman, E. A. Mol en J. de Vries. Mevrouw J.
Sels verzorgde de ledenadministratie.
Jaarvergadering
Op de jaarvergadering van 6 april 2016, welke gehouden werd in het Cultuurcafé van het
Stadsmuseum Harderwijk, Donkerstraat 4, waren 26 leden aanwezig. Er werd op gepaste
wijze afscheid genomen van de heer S.van de Pol, na ruim 13 jaar inzet voor onze vereniging.
Leden
De vereniging telde op 31 december 2015 het aantal van 524 leden. Het ledenaantal blijft
dalen doordat oudere leden overleden zijn en de werving van nieuwe leden tegenvalt.
Er is besloten om Koningsnacht live (voorheen Swing In) niet meer in eigen beheer te
organiseren maar over te dragen aan de HOM (Harderwijkse Ondernemers Markt). Hierdoor
is een forse besparing in kosten ontstaan.
Activiteiten
Koningsdag 2016
De festiviteiten starten op dinsdagavond met Harderwijk Live. Het weer is spelbreker en wind
en kou zorgen voor een beperkte opkomst. De sfeer is goed.
Koningsdag 2016 vond op woensdag 27 april plaats.
Storm en kou en dreigende buien bepaalde het weerbeeld van deze dag.
De aubade werd goed bezocht. De Stedelijke Harmonie zat op het podium om instrumenten te
ontzien en Mark van Gonkel zong het live “Het lied van Harderwijk”. Ook de Kinderdans op
het podium o.l.v. Sportcentrum Iedema was het kijken en meedoen waard. Diverse
raadsleden en onze burgemeester waren aanwezig om de aubade af te nemen.
Ondertussen was het op de vrijmarkt al een grote drukte. Op de Vischmarkt was het de gehele
dag een drukte van belang.
Op diverse locaties in de stad waren muziekoptredens te horen. Koren en dweilorkesten
zorgden voor muzikaal entertainment.
Rondom Molen de Hoop en Veluvia waren diverse nieuwe activiteiten. Er werd een
sloepenrace gehouden en oude ambachten lieten zich aanschouwen. Het is er de hele dag een
gezellige drukte geweest. De molen zelf was natuurlijk te bezichtigen, ernaast stond voor de
kinderen een springkussen en kon men heerlijke pannenkoeken eten.
Het Hortuspark werd een speelparadijs voor kinderen in de leeftijd tot 10 jaar. Circa 600
kinderen, een aanzienlijk kleiner aantal kinderen dan vorig jaar, genoten van alle activiteiten
zoals de springkussens, de draaimolen, de pony’s en allerlei oud-Hollandse spelletjes. De
activiteit “Prinses/Prins in de tent” was grootser opgezet mede door een bijdrage van het
Burgerweeshuis uit Harderwijk. De snijkamer bood warm onderdak voor verkleden en

opmaken van de kinderen. Er was een fotowedstrijd op Facebook aan dit onderdeel
verbonden.
In De Grote Kerk heeft het Harderwijks Mannenkoor weer een prachtig concert gegeven. Een
vaste waarde voor een vast publiek. De Grote Kerk was overvol. De aanwezigen luisterden
ademloos naar dit schitterende koor.
Op het podium op de Markt werd een bingo georganiseerd met tal van praktische prijzen.
“Onze prins Willem Alexander” veroverde enthousiast het publiek.
Ondanks de uitdagingen en het erg wisselvallige weer zijn we trots dat we dit fraaie
programma ten uitvoer hebben kunnen brengen.
In september 2016 is ons oud-bestuurslid Evert Ten Hove overleden. Evert was van 1984 –
2011 bestuurslid van de Oranjevereniging Harderwijk. We hebben de familie onze
condoleances overgebracht en sterkte gewenst bij het dragen van dit verlies. We hebben als
bestuur van de Oranjevereniging Harderwijk onze deelneming betuigd d.m.v. een
rouwadvertentie in de lokale krant.
Dankzij de bijdragen van onze leden, de financiële ondersteuning van onze sponsoren, de
collectebussen die op diverse plekken stonden, de inzet van de vele muzikanten, de vaste
medewerking van scouting, de onvoorwaardelijke inzet van de personeelsleden van de
gemeente Harderwijk, maakte het feest tot wat het vorig jaar weer was. Een echt
Koningsfeest.
Door een forse beperking in kosten is de financiële positie van onze vereniging stabiel en
kunnen we verantwoord voortuitkijken naar komende Koningsdag.
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