Notulen Jaarvergadering Oranjevereniging Ermelo 27 februari 2017
Aanwezig:
- Dhr. J. Urbach Voorzitter
- Mw. H. Beukers Secretaris (notulist)
- Dhr. A. Tromp Penningmeester
- Dhr. W.D. Sparling Bestuurslid
- Mw. M. v.d. Brom lid
- Dhr. A. Klunder lid
- Mw. L. Brouwer lid
- Mw. W. Timmer lid
- Mw. A. Aartsen lid
- Mw. J. Oosterhof lid
- Dhr. R. Sietsma lid
- Dhr. J. Oostindie lid
- Dhr. IJdo lid
- Dhr. Scholten lid

Afwezig met kennisgeving:
- Dhr. A. van Heuvelen bestuurslid
- Dhr. J. van Leeuwen lid
- Dhr. en Mw. R. Hoeve lid
- Mw. J. Staal-Doppenberg lid
- Dhr. H. van Zetten lid
- Dhr. H. Ligtermoet lid
- Dhr. G. Aschman lid
- Mw. A. Scholten lid

1. Welkom door Voorzitter
Jan Urbach heet alle aanwezigen welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld zoals gepresenteerd.
3. Verslag jaarvergadering 29-02-2016
De Voorzitter leest de notulen voor.
Vraag n.a.v. notulen. Punt 7 Programmaboekje. Hier wordt gesproken over een 2 jarig
contract. Hoe is dit in 2017 geregeld. De voorzitter legt uit dat dit contract voor dit jaar
stilzwijgend verlengd is en dat de onderhandelingen voor komend jaar opgepakt worden.
Binnen het huidige contract ontvangt de Oranjevereniging een vergoeding van € 500,00. Dhr.
Scholten merkt op dat de Oranjevereniging er goed aan doet om met de deelnemende
adverteerders contact op te nemen / te netwerken om zo de loyaliteit in stand te houden.
Verder wordt opgemerkt de teksten taalkundig te laten controleren voor uitgave. Het
bestuur gaat dit uitvoeren.
De notulen worden verder aangenomen met dank aan de notulist Mw. Heleen Beukers.
4. Jaarverslagen 2016
Van de Voorzitter Jan Urbach;
De Voorzitter leest het verslag voor. Verslag wordt gepubliceerd op de website van de
Oranjevereniging. Verslag wordt bijgevoegd bij dit verslag.
Conclusie 2016. Een prima verlopen verenigingsjaar met dank aan Defensie, Irmin Taweb en
de medeleden binnen het bestuur.
Van de Penningmeester Arnold Tromp;
- De Penningmeester geeft een digitale prestentatie van de cijfers. Er is een negatief resultaat
van
€ 1658,35. Dit negatief resultaat is veroorzaakt door het mislopen van subsidie in
2016. Voor de komende 3 jaren is een hogere subsidie afgesproken omdat de
Oranjevereniging de inkomsten van de kermis mist.
- De tegoeden van de Oranjevereniging zijn overgemaakt naar een nieuwe rekening bij de
Rabobank.
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De Penningmeester brengt onder de aandacht dat de inkomsten van de Oranjevereniging in
de toekomst teruglopen. De oorzaak daarvan is het teruglopend ledenaantal. Dit blijft voor
het bestuur een zorg.
- Voorstel uit de vergadering is om kosten te besparen door geen mailing meer te gebruiken
maar de uitnodiging en het betalingsverzoek via de mail te verzenden. Helaas is dat met ons
ledenbestand bestaande uit voornamelijk ouderen niet mogelijk.
Er wordt geopperd een ledenwerfactie op te zetten b.v. via Facebook.
- De penningmeester geeft aan dat de Oranjevereniging zijn ANBI status kwijt geraakt is . Dhr.
Scholten verzoekt de penningmeester bij de belastingdienst aan te dringen op herstel van
deze status.
- Het complete financiële overzicht is op te vragen bij de penningmeester.
5. Verslag kascommissie / benoeming kascommissie 2018
De kascommissie bestond dit jaar uit Dhr. J. Oostindie en Dhr. G. Aschman.
Bij afwezigheid van dhr. Aschman brengt dhr. Oostindie verslag uit en leest de opgestelde
verklaring voor. Hij stelt de vergadering voor de het bestuur te déchargeren en
complimenteert de Penningmeester A. Tromp.
De voorzitter Jan Urbach bedankt de kascommissieleden voor hun werk en gaat over tot de
Benoeming van de kascommissie 2018.
Benoemd worden: Dhr. G. Aschman. Mevr. L. Brouwer Dhr. IJdo is reserve.
6. Bestuursverkiezing
Aftredend;
Penningmeester.
Dhr. A. Tromp treedt af als Penningmeester maar blijft nog een jaar aan als bestuurslid.
Dhr. W.D. Sparling treedt aan als penningmeester. Dhr. Sparling was al bestuurslid.
De voorzitter bedankt Dhr. Tromp voor de jarenlange inzet als penningmeester van de
vereniging en overhandigt hem een bon voor een te consumeren cadeau.
Aantredend;
n.v.t.
7. Programma 2017
Thema Koning Alexander 50 jaar.
Het programma 2017 is nog in ontwikkeling.
Koningsdag 27 april.
- Koningsnacht.
Onderzocht is of de Oranjevereniging i.s.m. de diverse muziekverenigingen een koningsnacht
spektakel voor de oudere “jeugd” kan organiseren op het Raadhuisplein. Uitkomst. Voor
2017 is dit nog niet haalbaar maar voor 2018 worden de plannen opgepakt in de loop van het
jaar.
- Aubade.
Tijdens de Aubade van 2017 wordt het nieuwe Dorpslied gepresenteerd. De tekst van het
lied is gemaakt door onze Dorpsdichter Fiet van Beek.
De aubade wordt dit jaar ondersteund door een combinatieorkest van Christelijke Harmonie
Crescendo, Chr. Harmonieorkest Excelsior, het blaasensemble van Drumfanfare EDG en een
delegatie van het Ermelo’s Mannenkoor.
- Braderie.
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De braderie en de kleedjesmarkt .
Gelijk aan vorig jaar i.s.m. met het VVV.
- Horeca.
Er is overleg met de Horeca geweest en er zijn duidelijke afspraken gemaakt. De
ondernemers rondom de molen zullen hun activiteiten hoofdzakelijk houden op en rondom
het weitje.
- Oranjeplein.
De doelstelling is om meer jongeren te trekken naar het Oranjeplein van vorig jaar wordt
verder uitgebouwd. Daarom zal de middag ingevuld worden door jong Ermelo’s Talent. De
ochtend wordt ingevuld door het Shantykoor Ermeluiden en het blaasensemble van EDG.
Voor de kinderen komt er weer een kleurplaat in het programmaboekje die op 27 april
ingeleverd kan worden. Kinderen ontvangen bij inlevering een presentje. Een jury zal de
winnaars kiezen, de winnaars krijgen later bericht. Het schatgraven was vorig jaar een succes
dat dit jaar wordt doorgezet. Nog een doelstelling is om het Oranjeplein meer aan te kleden
als plein en de versieringen uit te breiden.
Dodenherdenking 4 mei.
- De Dodenherdenking zal uitgevoerd worden volgens het draaiboek van 2016.
- Bij de samenkomst vooraf wordt er een spreker gevraagd die iets kan vertellen over een
recente uitzending.
- Waarschijnlijk worden er omfloerste trommels ingezet bij de stille tocht.
- Voor de ouderen en mensen die slecht ter been zijn worden er weer bankjes geregeld zodat
ze tijdens de herdenking kunnen zitten. We hopen dat er dit jaar beter gebruik van zal
worden gemaakt.
- Er wordt gewerkt aan een betere geluidinstallatie. Dhr. IJdo merkt op dat Defensie ook
beschikt over geluidsinstallaties die misschien inzetbaar zijn. De Voorzitter neemt dit op met
Luitenant-Kolonel bd. Drs. B. v.d . Mooren.
Programmaboekje.
Het programmaboekje wordt ook dit jaar weer verzorgd door MDA.
8. Rondvraag
- Dhr. J. Oostindie merkt op dat hij het bedankje naar de vrijwilligers heeft gemist in het
verslag van de Voorzitter. De Voorzitter biedt hiervoor zijn excusses aan en merkt op dat de
vrijwilligers heel belangrijk zijn voor de vereniging.
- Mw. A. Aartsen merkt op dat er nog steeds klachten zijn over de bezorging van het
programmaboekje. Het bestuur is zich ervan bewust. De boekjes worden niet bezorgd bij
bewoners die een nee-nee sticker op de deur hebben.
Voorstel vergadering een advertentie in de plaatselijke krant en op de website te plaatsen
waar de boekjes indien gewenst af te halen zijn.
- Mw. Aartsen stelt voor een collectebus te plaatsen op de kraam van de Oranjevereniging
voor vrijwillige donaties.
9. Sluiting
De Voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezige leden en nodigt iedereen uit om,
onder het genot van een hapje en een drankje, te blijven napraten.
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