Jaarverslag Oranjevereniging Ermelo 2020
Het jaarverslag van 2020 kan heel kort zijn, maar loopt door tot 7 juni 2021. We begonnen
met een jaarvergadering op 2 maart 2020 en toen kwam het corona covid 19 virus. Na twee
weken zat Nederland al echt op slot. Er mocht niet veel meer. Wij waren met al de
voorbereidingen voor de feesten helemaal op de rit en konden zo gaan draaien. Maar wat
besluit je dan als er een virus uitbreekt. Al vrij snel na 2 weken hebben we (Wido Sparling en
Jan Urbach) de knoop doorgehakt en de vergunningaanvraag voor Koningsdag 2020 niet
gedaan. Later bleek dat hij ook zeker na verlenen, ook weer zou worden ingetrokken. Dus
tijd en onkosten bespaard met niet indienen, terwijl hij klaar lag om de deur uit te doen.
De complete teksten voor het Oranjeboekje 2020 lagen bij de uitgeverij. Maar ook mailen
met de uitgever MDH en alles stopzetten om het boekje uit te gaan geven. Dan samen alles
voor 4 mei gaan bespreken. Ook dit zou in 2020 waarschijnlijk niet kunnen. Na 4 weken was
al gauw duidelijk dat er niets zou gaan lukken in 2020. De directeur van de uitgeverij belde
met de mededeling, dat er voldoende sponsering was om toch een Oranjeboekje te gaan
uitgeven. Hij zou graag nieuwe teksten hebben en alsnog een boekje het licht laten zien in
2020. Met inspanning van velen hebben we voldoende tekstvulling bij elkaar gekregen en
zelf geschreven om de uitgave een mooie vulling te geven. 2020 is per slot van rekening ook
weer een bijzonder jaar van herdenken en vieren.
Eind april had ik contact met burgemeester Baars omtrent het niet doorgaan van alle
activiteiten, en kwamen we tegelijk tot het plan om wel de Nationale Herdenking op 4 mei te
houden. Hoe dat te gaan doen waren we het snel over eens, want we leefden met de zelfde
gedachte. Samen de vlaggen halfstok hangen op 4 mei bij het monument, de kransen leggen,
de taptoe laten spelen door een trompettist en een kort toespraakje van de burgemeester.
Dit opnemen en op internet zetten. De burgerij is op 4 mei en de dagen daarna ook langs het
monument gekomen en hebben daar hun bloemen bij gelegd. Op 5 mei 2020 de vlaggen bij
het monument in top gehangen en zo toch de bevrijding zichtbaar herdacht. De film op
internet heeft veel waardering gehad van de bevolking.
Het jaar 2020 was echt een jaar van wat kan er wel, wat mag en wat willen we daar voor
doen. Voor de bewoners van “de Ameniet” zijn de Oud Hollandsche spelen nog uitgeleend.
De bewoners konden zo weer genieten van de spelen, die ze duidelijk herkenden. Ze hadden
zo feestelijke dagen samen met personeel, zonder familie.
In 2020 is ons oud bestuurslid Karel Bakker overleden. Hier hebben we aandacht aan
besteed en Ilona Bakker zijn vrouw daarmee gecondoleerd.
Als bestuur hebben Wido Sparling en Jan Urbach meerdere malen overleg gehad, maar geen
officiële bestuursvergaderingen gehouden.
Vanaf januari 2021 werd duidelijk dat ook 2021 nog geen festiviteiten gehouden kunnen
worden. Bas van der Mooren is ondertussen aangeschoven aan de bestuurstafel. Zij het
virtueel. Via teams zijn we gaan vergaderen. Ook een overleg met ambtenaren gaf
duidelijkheid, dat er ook voor Koningsdag en dodenherdenking nog geen versoepeling
zouden komen. Ook een jaarvergadering in de Muzenhof zou in februari of maart nog niet

mogelijk zijn. Vanaf maart zijn toegetreden tot het bestuur voor overleg, Mirjam Mantel en
Wijert Kruijt. Zij zijn kandidaat bestuurslid voor de taak evenementen. Op de komende
ledenvergadering in juni zal Bas van der Mooren het voorzitterschap gaan overnemen, en
kunnen de anderen aan de leden worden voorgesteld.
Ondertussen is in maart ook weer een nieuwe editie van het Oranjeboekje 2021 gemaakt. In
april is het weer verspreid.
Op 26 april hebben we een filmopname gemaakt voor de aubade, het vlaggen voor het
gemeentehuis, ook hierin een toespraak van de waarnemend burgemeester, mevr.
Burmanje, en het spelen van het Wilhelmus door een koperselectie van EDG. Arend-Jan
Westerik heeft dit opgenomen en gemonteerd, waarna het door ons is verspreid via
internet.
Voor de dodenherdenking hebben we net als vorig jaar ook weer een sobere herdenking
gehouden. Het was 4 mei slecht weer, veel regen en harde wind. De toespraak van de
burgemeester dus binnen opgenomen. Bij het monument de vlaggen halfstok gehangen
samen met 2 veteranen , naar de taptoe geluisterd die door Mirjam Mantel dit jaar werd
geblazen, en vervolgens de kransen gelegd bij het monument.
Op 5 mei de vlaggen in top gehangen bij het monument. Er komen de eerste dagen na 4 mei
nog steeds mensen naar het monument om hun dierbaren te gedenken.
Zo is er al weer een jaar voorbij van organisatie van evenementen. Vreemd voelt het aan om
zonder publiek iets te organiseren, opname te maken en dan live te zetten. We hopen dat
het volgend jaar weer meer normaal kan zijn.
Op 7 juni 2021 tot slot de jaarvergadering met bestuursverkiezingen.
Jan W. Urbach. voorzitter.

