Notulen van de Algemene Ledenvergadering
Gehouden om maandag 7 juni 2021 in de Muzenhof te Ermelo
Aanwezig tijdens de vergadering;
Voorzitter (Aantredend)
: De heer B. van der Mooren
Voorzitter (Aftredend)
: De heer J. Urbach
Secretaris (A.I)
: Mevrouw M. Mantel
Penningmeester
: De heer W. Sparling
Bestuurslid evenementen (A.I.): De heer W. Krijt
Aanwezig Leden

Mevrouw H. Beukers
Mevrouw L. Brouwer
De heer J. Hazeu
Mevrouw W. Timmer
De heer A. Tromp
Mevrouw M. Bon

Afwezig met kennisgeving

A. Versluis
N. v.d. Plas
J. Staal
R. Sietsma
A. van Leeuwen-Schoonenveld
J. Verwer
C.H. van het Hof
H.C. Griffioen
H. van Zetten
A. Baas
J. Arends
L. Poortman
C. Andraea
M. van de Brom
Dhr. Klundert

1. Opening
Om 20.03 opent de voorzitter, de heer J. Urbach, de vergadering en heet iedereen een
hartelijk welkom. Hij is blij met de wijze waarop wij de vergadering houden. Fysiek in plaats
van digitaal.

2. Vaststellen agenda
De voorzitter vraagt of iedereen zich kan vinden in de agenda en of er nog
aanvullingen zijn. Zonder reactie gaat de voorzitter verder met de vergadering
en bedankt W. Sparling voor het opstellen van de agenda.
3. Verslag van de vorige jaarvergadering 2 maart 2020

Eenieder heeft de notulen kunnen lezen op de website en is nog door de
penningmeester uitgedeeld aan de aanwezigen. Geen van hen had op- en/of
aanmerkingen dus werd het verslag ter goedkeuring ondertekend.

4. Jaarverslag 2020 door de Voorzitter
Ook voor dit verslag geldt dat men het heeft kunnen lezen via de website.
Ook deze is nog ter inzage bij de vergaderstukken gelegd. Iedereen ging
akkoord en de vergadering bedankte de voorzitter voor het opstellen van het
verslag.
5. Jaarverslag 2020 door de Penningmeester
De heer Sparling geeft uitleg over de rekening courant en spaarrekening. Hij vertelde
het volgende: "Toen ik de begroting opstelde voor het jaar 2020 was al wel bekend
dat er een virus actief was in een provincie ergens in China, maar welke gevolgen dit
zou hebben, wereldwijd, maar ook voor de begroting, kon ik natuurlijk niet voorzien.
Ik stel voor dat u mijn begroting maar negeert." Het saldo is daarom alleen maar
gestegen in plaats van gedaald. De reden hiervan is, weinig uitgegeven maar wel
subsidies binnengehaald. Naast de jaarlijkse subsidie van de gemeente Ermelo voor
het organiseren van Koningsdag en Dodenherdenking kregen we ook subsidie van de
gemeente Ermelo voor het Free Ermelo Festival en van de gemeente Ermelo en
Putten voor de re-enactment, het naspelen van de bevrijding van deze twee dorpen.
De subsidie van Putten is terugbetaald, die van Ermelo mochten we behouden mits
we in de toekomst alsnog zo'n re-enactment en/of Free Ermelo Festival organiseren.
Ook hebben wij een donatie van de Rabobank ontvangen en donaties van ANBI
leden.
Omdat de vergadering verder geen vragen had over de financiële stukken is het
woord gegeven aan de kascontrolecommissie.
6. Kascontrolecommissie
De heer A. Tromp en mevrouw M. Bon. De laatste deed in deze het woord en las ten
overstaan van de vergadering het verslag van de kascontrolecommissie voor. Deze
werd na dank overgedragen aan de penningmeester.
De nieuwe kascontrolecommissie wordt gekozen, dit zijn:
- De heer A. Tromp (2e keer)
- Mevrouw H. Beukers (1e keer)
- De heer J. Hazeu (Reserve)
7. Bestuurssamenstelling
Dan is het tijd voor de nieuwe bestuursverkiezingen.
Na 11 jaar voorzitterschap legt de heer J. Urbach de voorzittershamer neer. Hij kijkt
terug op een mooie tijd. Ook een mindere tijd met te weinig bestuursleden waarbij
hij het laatste jaar samen met de heer Sparling het bestuur vormde voor de
Oranjevereniging. Voor iedereen is de heer van der Mooren geen nieuw gezicht. Hij
loopt al even mee om te kijken hoe het bevalt bij de Oranjevereniging en om veel
informatie te verzamelen die belangrijk kan zijn voor de vereniging. Naast de heer
van der Mooren is de heer Urbach zeer verheugd dat er naast de heer van der

Mooren ook nog 2 andere bestuursleden bij zijn. Zoals de heer Urbach het noemde;
“het is goed, nieuwe mensen, nieuwe ideeën kan zeer goed uitpakken”.
Er wordt de vergadering gevraagd hoe zij op hun nieuwe voorzitter willen stemmen,
met handopsteking of schriftelijk. Er werd gekozen voor handopsteking waarbij de
gehele vergadering akkoord ging met de benoeming van de heer Bas van der Mooren
als zijnde de nieuwe voorzitter van de Oranjevereniging Ermelo.
Naast een nieuwe voorzitter wil de heer Urbach u voorstellen aan 2 nieuwe
bestuursleden;
De heer Wijert Krijt, ingekomen als bestuurslid evenementen
Mevrouw Mirjam Mantel, ingekomen als bestuurslid evenementen maar neemt voor
1 jaar het secretariaat waar.
Beide bestuursleden zijn al begonnen als ad interim. De vergadering wordt gevraagd
of zij allen akkoord gaan met hun vaststelling als bestuurslid. Ook dit werd door de
volledige vergadering goedgekeurd.
Hiermee heeft de Oranjevereniging weer een mooi vol bestuur;
Voorzitter
De heer Bas van der Mooren
Penningmeester
De heer Wido Sparling
Secretaris (1 jaar)
Mevrouw Mirjam Mantel
Bestuurslid evenementen De heer Wijert Krijt
De heer Urbach zal nog als adviseur verbonden blijven aan het bestuur.
Ingelast
Voordat voorzitter van der Mooren naar punt 8 van de agenda gaat wil hij
graag nog even iets kwijt.
Hij is van mening dat na 11 jaar niet zomaar afscheid genomen kan worden
van de voorzitter van de Oranjevereniging. Een man die zijn hele ziel en
zaligheid erin heeft gelegd en al zijn kennis heeft gebruikt om de
Oranjevereniging sterker te maken.
Daarom heeft het bestuur besloten om de heer Urbach niet alleen een
bloemetje te geven. Voor iemand die zoveel heeft gedaan is maar 1 titel
beschikbaar en dat is de titel “erelid”

8. Programma’s 2021 en verder
Vanaf hier neemt de nieuwe voorzitter Van der Mooren het woord. Hij stelt: We
moeten realistisch blijven. We weten ook niet wat de toekomst gaat brengen. Maar
ondanks dat is het idee voor komend jaar:
Het bestaan van de Oranjevereniging te consolideren (blijven bestaan), het
ledenbestand in stand houden en vooral nieuwe leden erbij proberen te krijgen.
Verder de gebruikelijke activiteiten.
18 april. Herdacht
– de ideeën van 2020 worden dan misschien alsnog uitgevoerd.
27 april Koningsdag – ook dat wordt weer opgepakt naar wat mogelijk is.
4 mei Dodenherdenking
– ook dat krijgt zijn vaste programma. Is het anders als
dat we gewend zijn dan zorgen we dat het past bij de situatie
Mevrouw Bon vraagt of er niets met 5 mei wordt gedaan.
De Oranjevereniging besteedt aandacht aan de bevrijdingsactie van 18 april, de dag
waarop Ermelo is bevrijd. De landelijke 5 mei-viering geeft voor de Oranjevereniging
geen aanleiding tot extra activiteiten.
9. Rondvraag
Mevrouw Beukers geeft aan dat ze heeft gehoord dat de Ermelo’ers graag weer een
Free Ermelo Festival zouden willen. Vooral de horecaondernemers hebben dit
benoemd. Hier wordt komend jaar zeker aan gewerkt als alles het toelaat.
Mevrouw Bon bedankt het bestuur hartelijk voor zijn inzet van afgelopen jaar.
Mevrouw Brouwer geeft aan dat ze het oprecht fijn vindt dat er zoveel mensen zijn
opgestaan om het bestuur voor de Oranjevereniging weer te vormen. Ook brengt zij
haar lof uit naar de heer Urbach zoals hij het de afgelopen jaren heeft bestuurd. Petje
af.
Ook vraagt ze of er geen ludieke actie bedacht kan worden om leden te werven voor
de Oranjevereniging.
De heer van der Mooren noemt dat mond tot mondreclame ook goed helpt.
Mevrouw Bon stelt voor om er iets mee te doen tijdens Fête de la Musique.
10. Sluiting
Om 20.46 uur sluit de voorzitter, de heer Van der Mooren, de vergadering en
bedankt iedereen voor zijn of haar komst.
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