Jaarverslag Oranjevereniging Ermelo 2017
Het afgelopen jaar is weer goed verlopen. Het bestuur heeft haar taken weer
verstaan. Er is door het voltallige bestuur weer het nodige werk verzet. Samen
het dagelijkse bestuur gevormd en dan komt er toch wel veel werk op je af.
Na de vorige jaarvergadering hebben wij ons toegelegd op de laatste
voorbereidingen voor Koningsdag en de Dodenherdenking. Ook hier werken
we met een draaiboek, dat we dan ter hand nemen en controleren of alle
vergunningen en afspraken wel op tijd geregeld zijn.
de heer Bas van de Mooren is als tussenpersoon tussen burgerij en defensie.
Als militair buitendienst is hij gevraagd om deze functie te gaan bekleden. Dit
jaar hebben wij als bestuur daar de winst al van mogen ervaren. Hij is
ingeburgerd bij defensie en weet dat goed te vertalen naar de burgerij. Met
name voor de contacten rond de dodenherdenking en de afspraken die wij dan
maken voor de erewachten en verdere ondersteuning bij het monument.
Voordat ik namens het bestuur de vergunning voor Koningsdag had
aangevraagd is er eerst een overleg geweest met alle betrokken horeca
ondernemers voor die dag. In de vergunningsaanvraag moet dan komen te
staan wie, wat op welke locatie zal organiseren. Ook de veiligheid breng ik dan
altijd onder de aandacht van de ondernemers. Er moest voor het eerst een
veiligheidsplan bij de vergunning ingediend worden. We mochten weer op een
prettige wijze samenwerken in 2017.
Ook de samenwerking met de harmonieorkesten en de drumfanfare, was dit
jaar goed. Samen mochten we afspraken maken over hun bijdrage voor 2017.
De inzet van de scouting Taweb is ook elk jaar bijzonder te noemen. Met de
leider Remco van ‘t Hout maken we afspraken en de scouts doen vervolgens
hun taak. Tijdens de Koningsdag 2017 zijn geen onregelmatigheden gebeurd.
Alles verliep in een prettige sfeer. Inzet van veel vrijwilligers en muzikanten
hebben wederom gezorgd voor een geslaagde dag. Het Oranjeplein met de
medewerking van Johan van Leeuwen , samen met zijn assistenten is elk jaar
weer een hoogtepunt op zich. Arthim van Heuvelen regelt de muziek op de
podiumwagen en maakt zelf de afspraken met de muzikanten die voor een
optreden zorgen. Elk jaar hebben we weer een vrachtwagen van St. van de
Brink bv tot onze beschikking als podium. De schatgraverij voor de kinderen in
een container van fa. Kamphorst met speelzand was weer een succes. Door
omstandigheden stond de zandbak helaas wat uit het zicht. Muntjes zoeken in

de zandberg en dan een prijsje ophalen, de kinderen genoten ervan. Verder
was het schaken opnieuw een leuke zet. Al met al een leuke en geslaagde dag
weer.

De dodenherdenking nieuwe stijl trekt elk jaar meer bezoekers. Wat met name
te zien is , zijn de toestroom van de kinderen. Eerst de bijeenkomst met
herdenking in de kerk. De heer majoor Jos Schepers hield zijn overdenking met
ondersteuning van beelden over zijn recente uitzendingen voor defensie.
Luisteren naar muziek, zang en een gedicht gaf een rust tot nadenken. Daarna
de stille tocht naar het monument. De erewacht door de militairen,
ceremoniemeester die het geheel in goede banen stuurde door op tijd de
signalen te geven voor , het dodenappel en de toespraak van burgemeester
Baars . Daarna een indrukwekkende lange stoet die het defilé volgde. De
bloemenkransen hebben we dit jaar meer dan een week kunnen laten staan.
Ook deze avond is weer goed verlopen door de inzet van velen. Verder heeft
het bestuur al weer de contacten gelegd voor Koningsdag 2018 en de
dodenherdenking. Elke maand vergaderen , overleggen en afspraken maken
samen om het nieuwe programma weer vast te stellen. Met de gemeente is
gesproken over de inzet van de werf omtrent de dranghekken en wegafzetting.
De vergunning voor Koningsdag met het veiligheidsplan voor op 27 april 2018 is
ingediend en de vergunning is verleend onder voorwaarde.
Afgelopen maanden heeft er ook een commissie zich volop ingezet voor het
bevrijdingsfestival FREE ERMELO 2018. Een commissie die is samengesteld uit
de diverse verenigingen die hun medewerking hebben toegezegd voor het
festival. Als bestuur volgen we de verrichtingen van de commissie op de voet.
U hoort het, we zitten niet stil af te wachten tot het weer KONINGSDAG is.
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