Notulen van de jaarvergadering van Oranjevereniging Harderwijk, welke gehouden werd op
dinsdag 6 april 2016 in het Cultuurcafé van het Stadsmuseum Harderwijk, Donkerstraat 4 te
Harderwijk.
Afwezig met kennisgeving: de heer Dijkstra en mevrouw Heddema, de heer Van Houdt en de
heer Bilderbeek.
Aanwezig: 26 leden.
1. De voorzitter opent de jaarvergadering die we traditiegetrouw zo’n 3 weken voor
Koningsdag houden om de aanwezige leden te informeren over het reilen en zeilen
van de vereniging. De voorzitter blikt terug op het ontstaan van Koninginnedag.
Er wordt stil gestaan bij het overlijden van mevrouw Gien Sloot- Baltus die in de
periode 1995-2002 actief lid van onze vereniging is geweest.
Een speciaal woord van dank gericht aan Corien van der Meulen, directeur van het
Stadsmuseum Harderwijk, voor het beschikbaar stellen van dit mooie café en de
gelegenheid biedt aan aanwezige leden om de tentoonstelling van de Aboriginals te
bezoeken.
2. Notulen van de jaarvergadering van 7 april 2015.
Deze werden onder dankzegging en applaus aanvaard.
3. Jaarverslag van de penningmeester.
De penningmeester vertelt de aanwezigen helder en duidelijk hoe de zaken er voor
staan aan de hand van de jaarrekening 2015. Het ledenaantal is dalende en er wordt
een oproep gedaan aan alle aanwezige leden om suggesties voor ledenwerving aan te
dragen. De schadepost door het failliet gaan van de hoofdsponsor heeft ervoor gezorgd
dat er aan liquiditeit is ingeboet en dat we in 2015 een dieptepunt hebben beleefd wat
vraagt om harde maatregelen. Door Koningsnacht Live (was Swing In) niet meer in
eigen beheer te organiseren maar uit te besteden aan de HOM wordt circa € 13.000,- in
budget bespaard.
4. Verslag en samenstelling kascontrolecommissie.
De heren Pothmann en Boonen hebben met toelichting van de penningmeester alle
bescheiden over 2015 gecontroleerd. Geconstateerd werd dat alles met goed
vakmanschap en op de juiste wijze is bijgehouden. Op basis van alle gegevens hebben
zij de volgende opmerkingen:
• Zwaar jaar geweest voor de vereniging
• Compliment voor de goede financiële vastlegging.
Zijn verslag wordt met applaus vastgesteld.
De heer Boonen stelt de leden voor om de penningmeester décharge te verlenen. De
aanwezigen bekrachtigen dit voorstel met applaus.

De nieuwe leden van de kascommissie zullen zijn: de heren Boonen en de heer Van
Zundert. Reserve de heer Ter Steeg.
5. Jaarverslag van de secretaris wordt akkoord bevonden en wordt onder applaus
vastgesteld.
6. Verkiezing bestuursleden.
Aftredend en herkiesbaar zijn mevrouw Beppie Jansen en de heer Jeroen de Jong.
Beiden worden bij acclamatie herbenoemd in hun functie. Er zijn geen nieuwe
kandidaten opgegeven bij het secretariaat.
7. Afscheid van de heer Sake van de Pol.
Namens de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen komt de heer Van der Linden
Sake bedanken voor zijn inzet bij de Oranjevereniging Harderwijk. Volgens van der
Linden een Oranjevereniging die niet opvalt door het aantal leden maar wel door het
enthousiasme om ieder jaar weer een groot feest in de stad te organiseren. Sake neemt
een erespeld en een penning met certificaat in ontvangst voor 13 jaar inzet voor de
vereniging.
De voorzitter van de vereniging bedankt Sake voor zijn bijdrage in het bestuur en
geeft voor Hetty een bloemetje mee als dank voor de geleende tijd.
Natuurlijk neemt Sake als laatste het woord en dankt het bestuur voor de goede jaren
samen en spoort het bestuur aan door te gaan waar ze mee bezig zijn! De
ledenadministratie wordt overgenomen door mevrouw Joke Sels.
8. Toelichting programma Koningsdag 27 april 2016
De koningsnacht op de Markt wordt ingevuld door de HOM. Tijdens de aubade wordt
het lied van Harderwijk ten gehore gebracht door Mark Gonkel. Het Kinderpark is
uitgebreid met een prinses en prins in de tent activiteit, mogelijk gemaakt door een
bijdrage van het Burgerweeshuis. De historische hoek bevindt zich bij de molen, de
Vischafslag en Veluvia met o.a. oude ambachten, een bottertaxi en een veiling. Door
de stad klinkt overal muziek. Diverse koren en orkesten staan opgesteld in de stad.
Rond 16.00 uur is er een verrassing op de Markt. Er wordt Bingo gespeeld met het
aanwezige publiek. Een nieuwe activiteit om inkomsten te genereren.
Qua media wordt Facebook en Twitter actief gebruikt.
Gert Morren heeft de website een nieuwe, eigentijdse look gegeven.
9. Rondvraag.
De optie wordt gedaan om de snijkamer te gebruiken bij de activiteiten rond het
Hortuspark. Een praktische tip!
Om 21.05 uur wordt het officiële deel van de vergadering gesloten. De voorzitter dankt
alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en nodigt een ieder uit de tentoonstelling te
bezoeken en samen nog een drankje en een hapje te nuttigen.
Harderwijk, 5 april 2017
De secretaris.
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