NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 25-11-2014
Aanwezig: De heer R. den Uijl, de heer M.I. Scherpenhuijzen, de heer Rick Vaarkamp, de
heer B. Bruins, mevrouw M.E. Poel-Bronkhorst, mevrouw H. Bronkhorst, de heer
A. Bronkhorst, de heer C. Hoogeveen, de heer Ronald Vaarkamp, de heer J.
Burger, de heer M. Boeve, mevrouw A. Teunissen, mevrouw G. Livestroo,
mevrouw C. den Uijl.
Plaats:

Dorpshuis De Koepel

Datum:

25-11-2014

1. Opening door voorzitter
Om 20:00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het
bijzonder onze ereleden, de heer M. Boeve en de heer J. Burger
2. Mededelingen/ingekomen stukken
De heer Maas Boeve (erelid) brengt de officiële eerste statuten van de Oranjevereniging van
9 februari 1978 in en vertelt het verhaal hierachter. De voorzitter geeft aan het erg leuk te
vinden deze statuten te mogen ontvangen.
3. Zaken naar aanleiding van de notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden
op 26 november 2013
-Welkomstmap voor nieuwe bewoners Garderen
Naar aanleiding van het punt Welkomstmap deelt de voorzitter het volgende mee. Er werd in
de vorige vergadering geopperd een Welkomstmap te maken voor nieuwe inwoners van
Garderen waarin onder andere de verschillende verenigingen zich zouden kunnen
presenteren. Dit is niet tot stand gekomen. Binnen de Oranjevereniging is hier overleg over
geweest. In verband met de privacy is het moeilijk om adressen te achterhalen. Daarnaast
zou het maken van zo’n Welkomstmap een gezamenlijke inspanning moeten zijn van
verschillende verenigingen en niet alleen van de Oranjevereniging.
De notulen van de ledenvergadering van 26 november 2013 worden goedgekeurd.
4. Jaarverslag secretaris
De voorzitter leest het jaarverslag van het verenigingsjaar 2014 voor. Tegelijkertijd wordt er
een PowerPointpresentatie getoond met de verschillende foto’s per activiteit.
5. Jaarverslag penningmeester
Het financiële jaarverslag lag voor de vergadering ter inzage. De penningmeester geeft een
korte toelichting op het jaarverslag. Dit jaar hebben we net quitte gespeeld wat eigenlijk
verontrustend is. Dit jaar was het bij activiteiten als dauwtrappen en Koningsdag erg mooi
weer waardoor de opkomst groot was. Als dit niet het geval is, zou er zeer waarschijnlijk
ondanks redelijk minimale uitgaven verlies gedraaid gaan worden. We krijgen geen subsidie
meer en het ledenaantal is dit jaar fors teruggelopen ondanks dat de contributiebrief huis aan
huis verspreid is. Als vereniging overleggen we hoe we de ledenaantallen omhoog kunnen
krijgen. Op Facebook is een oproep geplaatst. We hebben tijdens de Lampionnenoptocht
mensen actief benaderd en flyers uitgedeeld en blijven dit ook doen bij onze andere
activiteiten. Ook in de Band is er een artikel aan gewijd. Mevrouw Alice Teunissen informeert
naar automatisch incasseren. Ook dit is besproken. Voordelen zijn dat je waarschijnlijk meer
betalende leden krijgt. Nadelen: er zijn leden die (fors) meer betalen dan het minimum
bedrag. Dit valt bij automatische incasso weg. Daarnaast moeten we dan huis aan huis
langsgaan wat erg tijdrovend is. Met een klein bestuur is zijn we daarin wel beperkt.
Zullen er blijvend minder leden zijn dan is er geen andere mogelijkheid dan schrappen van
activiteiten wat ontzettend jammer zou zijn en wat we willen voorkomen.

De heer Cees Hoogeveen geeft aan dat er in Garderen een sociëteit is die mogelijk ook wel
een keer willen sponsoren bijvoorbeeld voor Koningsdag.
6. Verslag kascommissie
De heren Cees Hoogeveen en Gert van Leeuwen hebben de kas gecontroleerd. De heer Gert
van Leeuwen is het nieuwe lid van de kascommissie die mevrouw E. van de Langemeen
heeft opgevolgd. De heer Cees Hoogeveen geeft aan dat alles er keurig uitzag. Er is
decharge verleend door de kascommissie. De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun
werk en vraagt of de heer Cees Hoogeveen dit ook wil overbrengen aan de heer Gert van
Leeuwen.
7. Verkiezing Kascommissie
De heer Cees Hoogeveen blijft aan. De voorzitter bedankt de heer Cees Hoogeveen hiervoor.
8. Vaststellen contributie 2014: voorstel handhaving van de contributie.
De contributie blijft gehandhaafd.
9. Bestuursverkiezing
Martijn Scherpenhuijzen is aftredend en niet herkiesbaar. Martijn is 4 jaar verbonden geweest
aan de Oranjevereniging. In eerste instantie als voorzitter en later als penningmeester.
Voorzitter René den Uijl neemt het woord. Het is erg jammer dat we een ervaren bestuurslid
als Martijn moeten gaan missen. Zijn grote inzet voor de vereniging wordt heel erg
gewaardeerd. Aan Martijn wordt een mooi bier- en lekkernijpakket overhandigd. Martijn geeft
aan met plezier terug te kijken op zijn tijd in het bestuur.
Vorig jaar is Rick Vaarkamp aangesloten bij de Oranjevereniging. Rick houdt zich onder
andere bezig met onze website, foto’s en social media. We zijn erg blij dat Rick zich bij de
Oranjevereniging heeft aangesloten. Daarnaast heeft Mariska Ernsten-Bronkhorst recentelijk
aangegeven het bestuur te willen komen versterken. Ook heeft zij aangegeven het
penningmeesterschap op zich te willen nemen. We zijn erg blij met Mariska als nieuw
bestuurslid. Helaas kan Mariska wegens ziekte vanavond niet aanwezig zijn.
Tot slot geeft de voorzitter aan dat Nikita van der Groef bij de Oranjevereniging stage is
komen lopen via het Maatschappelijke stage project van het Christelijk College Groevenbeek.
De voorzitter bedankt Nikita voor haar inzet en hulp.
10. Programma 2015:
• 6 april
• 27 april
• 4 mei
• 5 mei
• 14 mei
• 5 juni
• 30 oktober
• Medio november

Paaseieren zoeken
Koningsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsvuur binnenhalen, 70 jaar bevrijding
Dauwtrappen
Jubileumfeest Oranjevereniging
Lampionnenoptocht
Algemene Ledenvergadering

Koningsdag: Thema is Games en spellen.
Dit thema is heel breed van videogames tot bijvoorbeeld ganzenborden.
Dodenherdenking:
Op 4 mei zal de Dodenherdenking weer plaatsvinden. Dit jaar zal de commandant van de
Nationale Reserves in verband met zijn leeftijd afscheid nemen. De Oranjevereniging zal
aandacht besteden aan een gepast afscheid.

Bevrijdingsdag:
Gewoonlijk organiseert de Oranjevereniging geen activiteiten op bevrijdingsdag. In verband
met 70 jaar bevrijding willen wij hier dit jaar aandacht aan besteden door in samenwerking
met Loopgroep Garderen het bevrijdingsvuur binnen te halen.
Jubileum Oranjevereniging
Dit punt wordt in het volgende agendapunt verder besproken.
Lampionnenoptocht
Dit jaar ontstond er een redelijk gevaarlijke situatie bij de Lampionnenoptocht omdat kinderen
voordat de optocht begon zomaar de straat overstaken bij de Putbrink. De voorzitter geeft
aan dat we ons erover beraden hoe dit in vervolg voorkomen kan worden. Afzetten met lint of
dranghekken, meer vrijwilligers inzetten of zelfs een andere locatie. Mevrouw Den Uijl oppert
of het grasveld bij de Koepel een mogelijkheid zou zijn.
11. Jubileum Oranjevereniging 2015, 70 jarig bestaan
De Oranjevereniging is in 1945 opgericht (bevrijdingsjaar). Komend jaar bestaat de
Oranjevereniging 70 jaar. Om dit te vieren wil de Oranjevereniging een dorpsfeest
organiseren voor (oud) dorpsbewoners. Een aantal oud bestuursleden hebben
plaatsgenomen in een zgn. feestcommissie die dit feest willen gaan organiseren. De
feestcommissie bestaat uit: Willie Mulderij, John Heimgartner, Hetty Bronkhorst, Teun Bouw
en Miranda Krol. Vanuit de Oranjevereniging is René aangesloten. Het feest zal plaatsvinden
op 5 juni 2015. De locatie is het terrein van de Veluwse Boys. Het programma is in
voorbereiding. Gedacht wordt aan een programma met muziek, spelletjes, hapje, drankje en
nog veel meer. Er zal een tent aan de kantine gekoppeld worden. Het feest zal ’s middags al
starten.
De wintermarkt van 28 november a.s. is door de Garderense Ondernemingsvereniging
afgelast in verband met te weinig kramen. Op de wintermarkt zou er door de
Oranjevereniging/Feestcommissie een veiling gehouden worden. De opbrengst van deze
veiling zou bestemd zijn voor het jubileumfeest. Om dit toch door te laten gaan hebben Hetty
Bronkhorst en Willie Mulderij het op zich genomen toch een Wintermarkt met de veiling te
organiseren op 28 november a.s. Verschillende (klein) ondernemers zullen hun producten
aanbieden. Diverse verenigingen zullen zich presenteren. Daarnaast is er dus de veiling, een
dweilorkest, schminken en springkussen en nog veel meer.
12. Rondvraag
De heer Burger geeft aan 2 legervoertuigen beschikbaar te willen stellen in verband met de
70 jarige bevrijding. De voorzitter bedankt de heer Burger hier heel hartelijk voor en geeft aan
hier zeker op terug te komen.
De heer Boeve spreekt zijn waardering uit voor de Oranjevereniging en wat er weer gedaan is
dit jaar.
De heer Bronkhorst wil toch adviseren om de Lampionnenoptocht te organiseren op de
Putbrink en dan met dranghekken te gaan werken.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering. Hij bedankt iedereen hartelijk voor zijn/haar aanwezigheid
en iedereen wordt uitgenodigd om een drankje te nuttigen.

