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De Oranjevereniging kijkt terug op een geslaagde Koningsda6;20i.5. Van reveille om g.15 tot en met
de afsluiting door de Plusband om 24.00 uur: het was een groot festijn voor iedereen. Het mooiste
compliment ontvingen we na afloop van een echtpaar uit Amstelveen dat jaarlijks Koningsdag in
Putten viert: "hier wordt tenminste nog een ouderwets gezeillig feest gevierd" . Het weer, de meest
onzekere factor, zat mee. Het was fris maar de zon scheen en bracht veel nrensen op de been.
Tijdens de aubade zong iedereen onder leiding van Gijs Evers uit volle borst mee. Wie toen nog niet
"warm" was gelopen werd dat zeker van de optocht die dit jaar 38 prachtige wagens telde. De
Stentor redactie had naar aanleiding van een tip besloten de Puttense optocht te bezoeken en er
kwam een mooi positief stuk in de krant. Na de optocht barste het Oranjefeest los op het
Fontanusplein en op het Marktplein. In de programmering zoals gebruikelijk veel vertrouwde
onderdelen zoals het muziekfeest, de kindermarkt, de poppenkast, de kinderspelen, de zweefmolen,
de lampionoptocht en niet te vergeten het schitterende vuurwerk. Maar er is ook ieder jaar iets
nieuws. In 2015 was dat de DJ wedstrijd en het ponyrijden. Beide onderdelen waren drukbezocht en
zorrdermeer geslaagd te noemen, we kijken terug op een zeer geslaagde Koningsdag.

Achter de schermen gebeurt er veel om Koningsdag ieder jaar weer te laten slagen. Van mei tot en
met augustus heeft het bestuur rust maar al vroeg in de herfr;t vindt de eerste vergadering al weer
plaats' Dat betekent dat eind 20L5 de contouren van het programma van 2016 al bekend waren.

De oranjevereniging is in het afgelopen jaar een actiever beleid gaan voeren op
communicatiegebied. Zo werd de website opgefrist en Facebook werd actiever ingezet. Het
oranjeboekje kreeg ook een vernieuwde lay-out die positief werd ontvangen.

Het bestuur heeft nieuwe Oranje kleding gekregen en is nu nog beter herkenbaar. De "oude" kleding
blijft beschikbaa r voor vrijwilligers.

In 2015 is na goed overleg met de groep onder leiding van Ery Hazeleger besloten dat een
samenwerking weinig zinvol was omdat de uitgangspunten toch te zeer uiteerr liepen. Deze groep
heeft in 2015 voor de eerste maal een programma georganiseerd in de groene Scheg.

Het bleek in het afgelopen jaar lastig te zijn om vrijwilligers te vinden voor bijvoorbeeld de
begeleiding bij de kinderspelen. Alhoewel er op het laatste moment nog volldoende mensen bereid
werden gevonden, verdient dit punt in 20i.6 extra aandacht.

Het ledenbestand blijft zoals ieder jaar een belangrijk punt op de agenda. Nu het niet meer mogelijk
is om een acceptgiro te verzenden, blijken veel leden zonder automatische incasso af te haken.
Bovendien wordt de Oranjevereniging vaak vergeten bij verhuizing en overlijden en is het lastig om
het ledenbestand up to date te houden. Het werven van nieuwe leden vormt echter de grootste
opdracht.

Putten, 15 moart 20L6


