Agenda ledenvergadering Oranjevereniging Ermelo 2 maart 2020:
1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter dhr. J.W. Urbach.
2. Vaststellen agenda.
3. Verslag van de vorige jaarvergadering 2019.
4. Jaarverslag 2019 door de voorzitter.
5. Jaarverslag 2019 door de penningmeester.
6. Verslag kascontrolecommissie / benoeming commissie voor 2020.
7. Bestuurssamenstelling.
Afgetreden en niet herkiesbaar: secretaris mevr. H.A.M. Beukers-van de Langenberg.
Aftredend en niet herkiesbaar: voorzitter dhr. J.W. Urbach
8. Programma’s voor 2020.
9. Rondvraag.
10. Sluiting vergadering door de voorzitter.

Oranjevereniging Ermelo 2019

Balans 31-12-2019

Exploitatie
2018

2019

Inventaris
Kas
Rabo courant
Rabo spaar

€ 0.00
€ 0.00
€ 4,862.70
€ 39,339.67

€ 0.00
€ 0.00
€ 4,044.47
€ 25,343.90

Totaal activa

€ 44,202.37

€ 29,388.37

Algemene reserve
Reserve eigen risico
Vervangingsreserve
Aansprakelijkheidreserve
Exploitatiereserve
Resultaat exploitatie

€ 8,548.37
€ 10,000.00
€ 5,000.00
€ 10,000.00
€ 20,000.00
€ -9,346.00

€ 202.37
€ 10,000.00
€ 4,000.00
€ 10,000.00
€ 20,000.00
€ -14,814.00

Totaal passiva

€ 44,202.37

€ 29,388.37

Inkomsten
Contributie
Free Ermelo Festival
Herdenking 4 mei
Koningsdag
Subsidies, donaties Free Ermelo
Subsidies, donaties algemeen
Subsidies reenactment

Uitgaven
Herdenking 4 mei
Free Ermelo Festival
Verenigingskosten
Koningsdag
Reenactment

Resultaat exploitatie

2018

2019

Begr. 2019

Begr. 2020

€ 4,216.00
€ 1,770.15
€ 0.00
€ 2,115.22
€ 6,009.65
€ 5,650.00

€ 4,229.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 2,251.73
€ 3,007.15
€ 5,599.98

€ 4,000.00
€ 600.00
€ 0.00
€ 2,100.00
€ 3,000.00
€ 4,000.00

€ 4,100.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 2,100.00
€ 8,000.00
€ 4,000.00
€ 12,500.00

€ 19,761.02

€ 15,087.86

€ 13,700.00

€ 30,700.00

€ 1,358.12
€ 18,780.33
€ 4,145.47
€ 4,823.10

€ 1,705.86
€ 18,005.97
€ 3,947.71
€ 6,242.32

€ 1,500.00
€ 24,000.00
€ 4,200.00
€ 5,000.00

€ 1,700.00
€ 18,000.00
€ 4,200.00
€ 6,000.00
€ 13,000.00

€ 29,107.02

€ 29,901.86

€ 34,700.00

€ 42,900.00

€ -9,346.00

€ -14,814.00

€ -21,000.00

€ -12,200.00

Oranjevereniging Ermelo 2019
Exploitatie 2019

Exploitatie 2018

Inkomsten

Inkomsten

Contributie
Subsidies, donaties Free Ermelo
Subsidies, donaties algemeen
Free Ermelo Festival
4 mei
Koningsdag
Totaal

€ 4,229.00
€ 3,007.15
€ 5,599.98
€ 0.00
€ 0.00
€ 2,251.73
€ 15,087.86

Uitgaven
Free Ermelo Festival
Verenigingskosten
Portokosten
Boxhuur
PR en Presentatie
Koningsdag
4 mei
Totaal
Naar Reserve

Contributie
€ 4,216.00
Subsidies, donaties Free Ermelo € 6,009.65
Subsidies, donaties algemeen
€ 5,650.00
Free Ermelo Festival
€ 1,770.15
4 mei
€ 0.00
Koningsdag
€ 2,115.22
€ 19,761.02
Totaal

Uitgaven
€ 18,005.97
€ 2,077.05
€ 329.38
€ 648.90
€ 892.38
€ 6,242.32
€ 1,705.86
€ 29,901.86
€ -14,814.00

Free Ermelo Festival
Verenigingskosten
Portokosten
Boxhuur
PR en Presentatie
Koningsdag
4 mei
Totaal

€ 18,780.33
€ 2,748.66
€ 315.83
€ 636.18
€ 444.80
€ 4,823.10
€ 1,358.12
€ 29,107.02

Naar Reserve

€ -9,346.00

Notulen Jaarvergadering Oranjevereniging Ermelo 18-02-2019
Aanwezig:
- Dhr. J. Urbach Voorzitter
- Mw. H. Beukers Secretaris (notulist)
- Dhr. W.D. Sparling Penningmeester
- Dhr. A. Tromp
- Mw. M.Klunder- v.d. Brom lid
- Dhr. A. Klunder lid
- Mw. L. Brouwer lid
- Mw. W. Timmer lid
- Mw. A. Aartsen lid
- Dhr. IJdo lid
- Dhr. H.B. Scholten lid
- Mw. A.T. Scholten – Knot lid
- Dhr. C. Andreae lid
- Dhr. J. van Leeuwen lid
- Dhr. A. Berends lid
- Dhr. A. Versluis lid
- Dhr. R. Sietsma lid
- Mw. J. Oosterhof lid
- Mw. M.E. Bon

Afwezig met kennisgeving:
- Dhr. J. Oostindie lid
- H.J.M. Vermeulen

1. Welkom door Voorzitter
Jan Urbach heet alle aanwezige welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld zoals gepresenteerd.
3. Verslag jaarvergadering 12-03-2018
Punt 5. Moet zijn: Mw. Brouwer leest de verklaring voor en stelt de vergadering voor het
bestuur te dechargeren en te bedanken voor het gedane werk.
Vragen n.a.v. notulen.
Vraag mevrouw Bon.
- Is het gelukt om een flyer van de Oranjevereniging toe te voegen aan het welkom pakket van
de gemeente Ermelo voor nieuwe inwoners.
- Antwoord; nee dat is nog niet gelukt
- De notulen worden verder aangenomen met dank aan de notulist Mw. Heleen Beukers.
4. Jaarverslagen 2018
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.
Opmerking van dhr. Tromp. Als in het verslag sponsoren genoemd worden dan alle
sponsoren noemen of ze allemaal weglaten.
Van de Penningmeester Wido Daniel Sparling;
- De Penningmeester geeft een digitale prestentatie de cijfers.
- We hebben op dit moment 395 leden.
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De subsidie van de gemeente is in één bedrag overgemaakt. Er wordt geen verdeling meer
gemaakt tussen Koningsdag en Dodenherdenking. Het is aan de vereniging waar het geld aan
uitgegeven wordt.
- De verwachting voor komend jaar(2019) is een negatief saldo. Dit wordt mede veroorzaakt
door het evenement Free Ermelo. Hier is een begroting/post van ongeveer
€ 18.000 voor opgesteld. De gemeente is gevraagd voor een extra stimuleringssubsidie van
€ 3000,00 het is tijdens de jaarvergadering nog niet bekend of dit wordt toegewezen. Van
het Rabobank Stimuleringsfonds ontvangen we in 2018 geen bijdrage. De overige kosten zijn
voor rekening van de Oranjevereniging.
- De jaarcijfers worden gepubliceerd op de website. Wie behoefte heeft aan een dieper inzicht
in de cijfers kan het totale jaarverslag opvragen bij de penningmeester.
- Tip van mevrouw Bon. Benader de eigenaren van recreatieve bedrijven voor sponsoring. Zij
hebben baat bij de activiteiten in het dorp voor hun recreanten.
5. Verslag kascommissie / benoeming kascommissie voor komend jaar
- De kascommissie bestond in 2018 uit Mw. Loes Brouwer en Dhr. IJdo.
Mw. Brouwer leest de verklaring voor en stelt de vergadering voor het bestuur te
dechargeren en te bedanken voor het gedane werk.
Aanvullende tip van de kascommissie; Laat verkeerregelaars die een vrijwilligersvergoeding
ontvangen hebben tekenen voor ontvangst.
- De kascommissie voor 2019 bestaat uit;
- Dhr. Ron IJdo en Marianne Bon
Reserve is dhr A. Tromp
6. Bestuurssamenstelling
- De voorzitter spreekt zijn zorgen uit over de bestuurssamenstelling. Er hebben zich geen
nieuwe bestuursleden gemeld. Dit is een zorgelijke situatie. Het bestuur bestaat nu nog uit 3
leden, Voorzitter Jan Urbach, Secretaris Heleen Beukers en Penningmeester Wido Daniel
Sparling.
- Heleen Beukers heeft aangegeven dat 2018 voor haar het laatste jaar is. Heleen is niet meer
herkiesbaar
- Jan Urbach geeft aan te stoppen als voorzitter na het seizoen 2020. Jan is dan ook niet meer
herkiesbaar.
- De voorzitter verzoekt de leden met klem om rond te kijken / rond te vragen naar nieuwe
gegadigden.
7. Programma 2017
- Free Ermelo 13 april 2019
Loes Brouwer doet, als lid van de organiserende commissies, verslag van de vorderingen en
het programma van Free Ermelo 2019
Free Ermelo is tot stand gekomen op initiatief van de Oranjevereniging in samenwerking met
diverse muziekverenigingen uit Ermelo. Doel een gratis toegankelijk festival vóór en dóór
Ermelo in alle leeftijdscategorieën.
Adriaan Versluis ligt als voorzitter van de regiecommissie van Free Ermelo toe dat er leden
van diverse verenigingen in de regiecommissie zitten zodat er gebruik gemaakt kan worden
van de organisatie capaciteiten van deze personen.
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Doelstelling van Free Ermelo; Het de bedoeling om d.m.v. dit jaarlijks terugkerend festival
verenigingen aan elkaar te binden en de Oranjevereniging een frisser imago te geven.
Opmerking van dhr. Van Leeuwen.
Het Free Ermelo festival kost veel te veel geld. Mevr. Aartsen is het hier mee eens en stelt
voor een concert voor ouderen te houden.
Het bestuur legt uit dat Free Ermelo wordt beschouwd als redmiddel voor de
Oranjevereniging om op deze manier jongere generaties warm te laten lopen voor de
vereniging als lid, vrijwilliger of bestuurslid. Mocht dit niet lukken dan zal het voortbestaan
van de vereniging ernstig onder druk komen staan.
Voorstel; ga flyeren op Groevenbeek om jongeren te enthousiasmeren voor het festival.
Het voorstel wordt overgedragen aan de PR commissie van Free Ermelo
Koningsdag 27 april.
Aubade.
Tijdens de Aubade van 2019 werd het Dorpslied opnieuw gezongen. Dit lied blijft de
komende jaren een vast onderdeel van de aubade.
De aubade wordt dit jaar ondersteund door een combinatieorkest van Christelijke Harmonie
Crescendo, Chr. Harmonieorkest Excelsior, het blaasensemble van Drumfanfare EDG.
Raadhuisplein.
Er wordt gekeken of er in 2019 springkussens geplaatst kunnen worden op het Raadhuisplein
Braderie.
De braderie en de kleedjesmarkt .
Gelijk aan vorig jaar i.s.m. het VVV
Horeca.
De horecaondernemers hebben een brief ontvangen over deelname onder de vergunning
van de Oranjevereniging. Bij deelname betalen ze hiervoor een vergoeding.
Er is een ontheffing aangevraagd voor de geluidsnormering. Deze ontheffing is nog niet
binnen te tijden van deze vergadering
Oranjeplein.
Oranjeplein is als voorgaande jaren.
Dodenherdenking 4 mei.
Dodenherdenking wordt steeds beter bezocht. Er zijn steeds meer kinderen aanwezig.
De Dodenherdenking zal uitgevoerd worden volgens het draaiboek.
Thema voor spreker is “ervaringen van een vluchteling”
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.
Luitenant-Kolonel b.d.. Drs. B. v.d. . Mooren zorgt voor het militair – burger contact. Hij is
intermediair tussen de aanvrager (Oranjevereniging) en Defensie.
Deze samenwerking werkt prima. De KMS verzorgt dit jaar weer een erewacht bij het
monument.
Ron IJdo geeft aan dat Defensie beschikt ver een eigen geluidsinstallatie. Bij beschikbaarheid
drukt dit evt. de kosten.

3

-

Jan Urbach vraagt dit na maar geeft tevens aan dat er juist afgelopen jaar meer luidsprekers
geplaatst zijn omdat er steeds meer publiek komt en iedereen voldoende moet kunnen
horen.
Programmaboekje.
Het programmaboekje wordt ook dit jaar weer verzorgd door MDA. Alle kopij is inmiddels
binnen en wordt binnenkort opgestuurd naar de drukker.
8. Rondvraag.
Marianne Bon.
Is het mogelijk om mensen die al lid zijn te laten weten dat ze ook meer mogen geven dan de
gevraagde € 10,00.
Wido Sparling geeft aan dat dit al genoemd staat in de uitnodigingsbrief.
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.
 Henk Scholten vraagt de aanwezige te applaudisseren voor het bestuur.
Waarvoor dank.
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