Notulen Jaarvergadering Oranjevereniging Ermelo 12 maart 2018
Aanwezig:
- Dhr. J. Urbach Voorzitter
- Mw. H. Beukers Secretaris (notulist)
- Dhr. A. Tromp Penningmeester
- Dhr. W.D. Sparling Bestuurslid
- Mw. M.Klunder- v.d. Brom lid
- Dhr. A. Klunder lid
- Mw. L. Brouwer lid
- Mw. W. Timmer lid
- Mw. A. Aartsen lid
- Dhr. J. Oostindie lid
- Dhr. IJdo lid
- Dhr. Scholten lid
- Mw. Scholten – Knot lid
- Dhr. J.W. Kooistra lid
- Dhr. C. Andreae lid
- Dhr. M. de Hussauet
- Dhr. J. van Leeuwen lid

Afwezig met kennisgeving:
- Dhr. R. Sietsma lid
- Mw. J. Oosterhof lid
Dhr. W. Ruis
- Dhr. H. van Zetten lid
- Dhr. A. Baars Beschermheer
- Dhr. V. Zetten

1. Welkom door Voorzitter
Jan Urbach heet alle aanwezige welkom.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld zoals gepresenteerd.
3. Verslag jaarvergadering 29-02-2016
Er zijn geen opmerkingen over de notulen.
Vragen n.a.v. notulen.
Vraag dhr. Scholten.
Wat is de stand van zaken m.b.t. de ANBI status van de vereniging?
- De ANBI status is weer toegekend we hebben zelf een Culturele ANBI status verkregen.
Dit geeft mogelijkheden voor meerjarige donateurs om een contract met de vereniging aan
te gaan en deze donatie af te trekken van de belasting.
- Als deze mogelijkheid bestaat zou dit kenbaar gemaakt moeten worden op de website en in
het programmaboekje
De penningmeester gaat uitzoeken of dit een toegevoegde waarde heeft voor de vereniging.
- Opmerking Dhr. Hussauet
Er kan actiever geflyerd kan worden b.v. bij Fête de la Muziek of bij Groevenbeek Klassiek.
Mw. Brouwer geeft aan dat dit geen charmante oplossing is omdat de Oranjevereniging geen
binding met een van de twee evenementen.
Wel is het mogelijk om contact op te nemen met de Gemeente om te kijken of nieuwe
inwoners bij hun welkompakket een flyer van de Oranjevereniging uitgereikt kunnen krijgen.
- Vraag mw. Timmer.
Wat is uitgekomen van het voornemen om een Koningsnacht te organiseren?
Dit plan is niet doorgegaan omdat de Oranjevereniging de concurrentie met de ondernemers
niet wilde aangaan.
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De notulen worden verder aangenomen met dank aan de notulist Mw. Heleen Beukers.
4. Jaarverslagen 2017
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.
Van de Penningmeester Wido Daniel Sparling;
- De Penningmeester geeft een digitale prestentatie de cijfers. Hij geeft aan dat de
administratie iets anders is ingericht dan anderen jaren om e.e.a. inzichtelijker te maken en
de kosten per evenement duidelijk te maken.
- 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(2018) is een negatief saldo. Dit wordt mede veroorzaakt
door het nieuw geplande evenement Free Ermelo. Hier is een begroting/post van ongeveer
€ 18.000 voor opgesteld. De gemeente geeft een extra stimuleringssubsidie van € 2500,00 en
een tegemoetkoming in de kosten van de Dialoog van € 500,00. Van het Rabobank
Stimuleringsfonds ontvangen we € 3500,00. De overige kosten zijn voor rekening van de
Oranjevereniging.
Voor de toekomst hopen we meer sponsoren aan ons te binden.
- 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.
5. Verslag kascommissie / benoeming kascommissie voor komend jaar
- De kascommissie bestond in 2018 uit Mw. Loes Brouwer en Dhr. Jobert Oostindie.
Mw. Brouwer leest de verklaring voor en stelt de vergadering voor de penningmeester te
dechargeren en te bedanken voor het gedane werk.
Dhr. Jobert Oostindie geeft de penningmeester nog extra complimenten voor de
inzichtelijkheid van de administratie.
- De kascommissie voor 2018 bestaat uit;
Mw. Loes Brouwer
Dhr. Ron IJdo
Reserve is dhr. Cock Andreae
6. Bestuurssamenstelling
- Zoals in 2017 al aangekondigd neemt dhr. Arnold Tromp afscheid van het bestuur.
De voorzitter bedankt hem voor zijn grote inzet en overhandigd hem een fles wijn.
- 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. E is dringend behoefte aan aanvulling liefs in de
leeftijd categorie 35 – 50 jaar.
6a. Namens de vereniging worden mevrouw A. Scholten -Knot en de heer H. Scholten benoemd
als erelid van de Oranjevereniging. Hun grote inzet als vrijwilliger en als bestuurslid (mw.
Scholten) wordt zeer gewaardeerd. De voorzitter overhandigd beide een oorkonde en een
versnapering.
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7. Programma 2017
- Free Ermelo 14 april 2018
Mevrouw Brouwer legt, als lid van de organiserende commissies, de vergadering het doel uit
van dir nieuwe evenement.
Free Ermelo is tot stand gekomen op initiatief van de Oranjevereniging in samenwerking met
diverse muziekverenigingen uit Ermelo. Doel een gratis toegankelijk festival voor en door
Ermelo in alle leeftijdscategorieën.
Er is gekozen voor 14 april omdat dit de zaterdag het dichts bij 18 april is en die het verste
weg is van 27 april. Op 18 april 1945 vond de bevrijding van Ermelo plaats. De organisatie is
in volle gang en we hopen dat het een succes mag worden. Bij succes is het de bedoeling om
er een jaarlijks terugkerend festijn van te maken dat verenigingen bindt en de
Oranjevereniging voorziet van een frisser imago.
- Koningsdag 27 april.
Aubade.
Tijdens de Aubade van 2017 werd het nieuwe Dorpslied gepresenteerd. 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.
Gekeken wordt of er een koor beschikbaar is om het volume te ondersteunen.
Braderie.
De braderie en de kleedjesmarkt .
Gelijk aan vorig jaar i.s.m. het VVV
Horeca.
Er is weer overleg met de horeca geweest en er zijn duidelijke afspraken gemaakt. De horeca
lift die dag weer mee op de vergunning van de Oranjevereniging
Oranjeplein.
De doelstelling is om meer jongeren te trekken naar het Oranjeplein van vorig jaar wordt
verder uitgebouwd. Daarom zal in 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. De container met zand moet dit jaar een betere plek krijgen.
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.
- Spreker is dit jaar mevr. Sonja Kaen – Hoekstra uit Israël . Mevrouw heeft als joods kind de
oorlog in Ermelo beleefd en vertelt over haar herinneringen.
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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.
- Dhr. Oostindie vraagt wanneer de maximale hoeveelheid bezoekers bereikt wordt. Volgens
de voorzitter is dat nog niet aan de orde en is er nog genoeg ruimte voor meer bezoekers.
- De verkeerregelaars moeten vooraf gebriefd worden over mensen die slecht ter been zijn.
Deze mensen kunnen doorrijden tot aan het monument om de bezoeker met een beperking
uit te laten stappen en de auto later elders parkeren .
Programmaboekje.
Het programmaboekje wordt ook dit jaar weer verzorgd door MDA. De proefdruk is
inmiddels gereed.
8. Rondvraag.
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
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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