Jaarverslag Oranjevereniging 2018
Het jaar 2018 ligt weer achter ons. Het was een rustig tussenjaar en is weer
goed verlopen. Het driekoppige bestuur weer het nodige werk verzet. Samen
zijn wij zo het dagelijkse bestuur en dan komt er toch wel veel werk op je af.
Na de vorige jaarvergadering hebben wij ons toegelegd op de laatste
voorbereidingen voor Free Ermelo, 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 heeft als tussenpersoon voor defensie het
burger/militaircontact en de Oranjevereniging weer voor de nodige afspraken
met defensie gezorgd voor 2018. In december zijn Bas en ik samen naar de
brigadecommandant geweest voor de bespreking omtrent het 75 jarig feest in
2020. Het lijkt ver weg, maar ook defensie werkt met planningen en dan moet
je er vroeg bij zijn. Het is de bedoeling dat we gebruik kunnen maken van de
inzet van de opleidingsschool en hun mensen. Elk jaar hebben we contact met
elkaar voor afspraken, maar nu even wat extra tijd en zorg er aan besteed. Elk
jaar weer met name voor de contacten rond de Dodenherdenking en de
afspraken die wij dan maken met betrekking tot erewacht en verdere
ondersteuning bij het monument.
Voordat het bestuur de vergunning voor Koningsdag heeft aangevraagd is er
eerst een overleg geweest met alle betrokken horecaondernemers voor
Koningsdag. In de vergunningsaanvraag moet komen te staan wie, wat op
welke locatie zal organiseren. Ook de veiligheid brengen wij dan altijd onder de
aandacht van de ondernemers. Er moest weer een veiligheidsplan bij de
vergunning ingediend worden. We kunnen achteraf zeggen dat we weer op
een prettige wijze samen konden werken in 2018. Fijn dat we zo elkaar helpen
kunnen met het organiseren van een feest.
Ook de samenwerking met de harmonieorkesten en de drumfanfare, was dit
jaar goed. Samen mochten we afspraken maken over hun bijdrage voor 2018.
De inzet van de scouting Taweb is ook elk jaar bijzonder te noemen. Met de
leider Eco Haverlag maken we afspraken en de scouts doen vervolgens hun
taak.
Voor het bevrijdingsfestival Free Ermelo is een aparte commissie samengesteld
uit leden van muziekgezelschappen en ondersteuning van ons bestuur. De

leden hebben zich bijzonder hun taak verstaan. De medewerking van veel
muziekverenigingen uit Ermelo hebben er een feest van gemaakt voor de
Ermelo-ers. Jammer dat het eerste jaar er wat minder publiek aan het begin
aanwezig was.
Tijdens de Koningsdag 2018 zijn geen onregelmatigheden gebeurd. Alles verliep
in een prettige sfeer. Inzet van veel vrijwilligers en optredens van 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 en bands die een
optreden verzorgen. Elk jaar weer een podiumwagen van transportbedrijf St.
van de Brink. Geweldig zulke sponsoren. Het schatgraven voor de kinderen in
een container van fa. Kamphorst met speelzand was weer een succes. Muntjes
zoeken in de zandberg en dan een prijsje ophalen, de kinderen genoten ervan.
Verder was het schaken opnieuw een leuke activiteit. Al met al een leuke en
geslaagde Koningsdag.

De Dodenherdenking nieuwe stijl trekt elk jaar veel bezoekers. Met name de
toestroom van steeds meer kinderen, maar ook vluchtelingen.
Eerst de bijeenkomst met herdenking in de kerk. Als spreekster hadden we dit
jaar mevrouw Sonja Khan Hoekstra uit Israël. Zij heeft ons meegenomen in het
leed van een joodskind dat op de vlucht moest voor haar veiligheid. Na al die
jaren heeft ze nog momenten waarin zij zich afvraagt : wie ben ik, en waar is
zo’n oorlog voor nodig. Het was in indrukwekkende overdenking. Luisteren
naar muziek, zang en een gedicht gaf een rust tot nadenken.
Daarna de stille tocht naar het monument met ondersteuning van twee
omvloerste trommels, die een extra dimensie aan het geheel gaven. 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. Dit alles gevolgd door een indrukwekkende lange
stoet die een prachtig defilé vormde. De bloemenkransen laten we altijd zolang
mogelijk staan. Ook deze avond is weer goed verlopen door de inzet van velen.
Ook in 2018 hebben vrijwilligers van de vereniging zich weer ingezet om het
verkeer te regelen bij het bierfeest op de eerste zaterdag van augustus. Het

begint al op vrijdag middag en avond en vervolgens de zaterdagmiddag en
avond. Dit levert de vereniging een leuk bedrag op om in de kas te doen.
Voor het nieuwe verenigingsjaar heeft het bestuur alweer de contacten gelegd
voor Koningsdag 2019 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 Free Ermelo op 13 april
2019 en voor Koningsdag op 27 april met de bijbehorende veiligheidsplannen
zijn ingediend en de vergunningen zijn ondertussen alweer verleend onder
voorwaarde van geluidsbeperking tot 70 dBa/c
Afgelopen maanden heeft ook de commissie voor Free Ermelo zich weer volop
ingezet voor een geheel nieuw evenement “FREE ERMELO 2019”. De commissie
is weer samengesteld uit diverse verenigingen die hun medewerking hebben
toegezegd voor de organisatie en uitvoering van het festival dat zal
plaatsvinden op zaterdag 13 april van 13.00 uur tot 23.00 uur.
Free Ermelo is voortgekomen uit de gedachte dat het imago van de
Oranjevereniging opgefrist moet worden.
De krappe samenstelling van het bestuur baart ons nog steeds veel zorgen.
Door middel van het festival tracht de Oranjevereniging nieuwe mensen aan
zich te binden en zo het voortbestaan van de vereniging te waarborgen.

U hoort het, we doen meer als KONINGSDAG organiseren.

Dank u wel.

