NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 24-11-2015
Aanwezig: De heer R. den Uijl, de heer M.I. Scherpenhuijzen, de heer Rick Vaarkamp, de
heer B. Bruins, mevrouw M.E. Poel-Bronkhorst, de heer M. Boeve, mevrouw G.
Livestroo, mevrouw N. v/d Groef, mevrouw M. Krol, de heer G. van Leeuwen,
mevrouw W. Mulderij
Plaats:

Dorpshuis De Koepel

Datum:

24-11-2015

1. Opening door voorzitter
Om 20:00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het
bijzonder ons erelid, de heer M. Boeve.
2. Mededelingen/ingekomen stukken
In verband met ziekte is onze penningmeester Mariska Ernsten-Bronkhorst vanavond
afwezig. De twee nieuwe bestuursleden: Angela Verkade-Verhoef en Sandra Mouw-van
Essen konden vanavond niet aanwezig zijn omdat zij moesten werken. Aansluitend aan haar
werk zal Sandra vanavond doorgaan naar het Schaffelaartheater in Barneveld waar de
uitreiking naar aanleiding van de Rabobank Clubkasactie gehouden wordt.
Er zijn geen ingekomen stukken.
3. Zaken naar aanleiding van de notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden
op 25 november 2014
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen van vorig jaar.
De notulen van de ledenvergadering van 25 november 2014 worden goedgekeurd.
4. Jaarverslag secretaris
De voorzitter leest het jaarverslag van het verenigingsjaar 2015 voor. Tegelijkertijd wordt er
een PowerPointpresentatie getoond met de verschillende foto’s per activiteit.
Naar aanleiding van de contributie geeft de voorzitter aan dat we nadenken over hoe we het
ledenaantal omhoog kunnen krijgen. De optie voor het opnieuw invoeren van de acceptgiro is
overwogen maar daar wordt vanaf gezien. De kosten die dit met zich meebrengt zullen
waarschijnlijk niet opwegen tegen het nieuwe aantal leden. Gonny Livestroo oppert de optie
om de contributiebrieven mee te sturen met de Darpsproat.
5. Jaarverslag penningmeester
Het financiële jaarverslag 2015 lag voor de vergadering ter inzage. De voorzitter geeft een
korte toelichting op het verslag. Net als voorgaande jaren hebben wij netjes gedraaid. Zoals
onze kascommissie, de heer Hoogeveen en de heer Van Leeuwen, ook noemden tijdens de
controle van de boeken, gaan wij altijd zuinig met het geld om! Bij alle evenementen hebben
wij geprobeerd de kosten zo laag mogelijk te houden en tevens hebben wij geprobeerd meer
opbrengsten te genereren. Dat genereren van meer opbrengsten zullen wij ook het komende
jaar intensiever gaan doen! Voor Koningsdag worden natuurlijk de meeste kosten gemaakt,
gezien de grote van het evenement. De contributie is licht aan het stijgen, dit kan o.i. nog
beter en daar zijn wij dan ook druk mee bezig, zoals onze voorzitter net al noemde. Al met al
is het een goed jaar geweest!
Miranda Krol vraagt of er contacten zijn met andere Oranjeverenigingen in de omgeving. De
voorzitter geeft aan dat er contacten zijn gelegd met de Oranjevereniging Speuld om te
bekijken of we mensen uit Speuld meer bij onze activiteiten kunnen betrekken.
Martijn van Scherpenhuijzen, inmiddels zelf woonachtig in Speuld, adviseert meer reclame te
maken in Speuld.

Mensen in Speuld weten niet altijd dat zij mee mogen doen met de activiteiten georganiseerd
door de Oranjevereniging Garderen. Hij geeft aan dat de activiteiten van de beide
Oranjeverenigingen elkaar niet ‘bijten’. Wij gaan in gesprek met Oranjevereniging Speuld
hierover. Daarnaast is er het jaarlijkse Stampottenbuffet, georganiseerd door de gemeente
Barneveld. Tijdens dit buffet komen alle oranjeverenigingen/stichtingen bij elkaar om hun
programma te presenteren en ideeën en ervaringen uit te wisselen.
6. Verslag kascommissie
De heren Cees Hoogeveen en Gert van Leeuwen hebben de kas gecontroleerd. De heer Gert
van Leeuwen is vanavond namens de kascommissie aanwezig. Hij geeft aan dat alles er
goed uitzag. Er is decharge verleend door de kascommissie. De voorzitter bedankt de
kascommissie voor hun werk en vraagt of de heer Gert van Leeuwen dit ook wil overbrengen
aan de heer Cees Hoogeveen. De voorzitter vraagt of beide heren de controle volgend jaar
ook weer willen uitvoeren. Dit is het geval.
7. Vaststellen contributie 2015
De contributie blijft gehandhaafd op € 10,00 per gezin per jaar. Ideeën om het
ledenaantal/contributie te verhogen zijn van harte welkom.
8. Bestuursverkiezing
Bas Bruins is aftredend en niet herkiesbaar. Bas is 4 jaar verbonden geweest aan de
Oranjevereniging als algemeen bestuurslid. De voorzitter bedankt Bas voor zijn inzet. We
nemen afscheid van Bas met een mooi cadeau. Bas heeft toegezegd onze vaste vrijwilliger te
willen worden en daar zijn we erg blij mee!
Zoals reeds aangegeven zijn er twee nieuwe bestuursleden die onze vereniging komen
versterken te weten: Angela Verkade-Verhoef en Sandra Mouw-van Essen. Inmiddels bestaat
het bestuur uit 6 bestuursleden en zijn wij weer een redelijk volledig bestuur aan het worden.
9. Programma 2016
• 28 maart
• 27 april
• 4 mei
• 5 mei
• 28 oktober
• Medio november

Paaseieren zoeken
Koningsdag
Dodenherdenking
Dauwtrappen
Lampionnenoptocht
Algemene Ledenvergadering

Thema Koningsdag: Pretparken
Dit thema is heel breed van bijvoorbeeld Disneyland Parijs tot de Efteling.
10. Rondvraag
Dodenherdenking
Bij Dodenherdenking zullen de natressen dit jaar gewoon aanwezig zijn. Bart van de Broek is
afgetreden maar zijn zoon gaat dit overnemen. De Wethouder gaf aan de herdenking
indrukwekkend te vinden. Er is altijd veel belangstelling ook van jongeren/kinderen.
Daarnaast komen er ook mensen uit omliggende dorpen naar de Dodenherdenking.
Verenigingen
De voorzitter heeft het plan om in gesprek te gaan met andere verenigingen in Garderen. Dit
om te bespreken of we elkaar kunnen ondersteunen/helpen. Daarnaast wordt bekeken of we
gezamenlijk met andere verenigingen ook een banner kunnen aanschaffen. De bedoeling is
dan om het frame gezamenlijk aan te schaffen en dat daarnaast elke vereniging zijn eigen
banner aanschaft. Dit om meer bekendheid te geven aan de verschillende activiteiten.
De voorzitter bedankt de secretaris met een bloemetje omdat zij zich door omstandigheden
extra heeft ingezet het afgelopen jaar. Martijn Van Scherpenhuijzen wil graag alle
bestuursleden bedanken voor alle inzet afgelopen jaar.
Dorpsfeest 2015

De voorzitter geeft aan dat er volgend jaar weer een dorpsfeest zal komen. Dit zal
georganiseerd worden buiten de Oranjevereniging om.
Miranda Krol benoemd nog dat de foto’s op Facebook mooi zijn en ook veel bekendheid
geven. Bestuurslid Rick Vaarkamp doet hier heel veel voor. Hij maakt de foto’s en doet veel
publicaties op social media en dat is heel positief.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering. Hij bedankt iedereen hartelijk voor zijn/haar aanwezigheid
en iedereen wordt uitgenodigd om een drankje te nuttigen.

