Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Oranjevereniging Putten
Datum:

14 maart 2017

Verhinderd met kennisgeving:

Ton de Hosson, Jonneke Carbo

Aanwezig:
Marinus Mooijweer, Tim Kraaijenhof, Annemieke Westphal, Evert Doppenberg, Klaas
Ykema, Matine van der Haar, Arap-John Tigchelaar, Hans Mazier, Marianne Mulder, Stoffel Bos, Arie
Schreuder, Petra Bronkhorst, Marieke Posthouwer, Klaas-Jan Moltmaker, Trudy Schippers.
1. Openingen en mededelingen ingekomen stukken.
Ton de Hosson is wegens ziekte afwezig. Jonneke Carbo is twee weken geleden bevallen van
een zoon.
Ingekomen stukken: het jaarverslag van de Oranjebond en aankondiging van een nieuw lied
voor de Koning. In verband met de late publicatie is er te weinig tijd om het lied dit jaar nog
op te nemen.
2. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2016: er zijn geen opmerkingen.
3. Jaarverslag: de secretaris leest het jaarverslag voor
4. Financieel jaarverslag: de penningmeester licht de financiën toe. De inkomsten van de
Oranjevereniging dalen al enige jaren door bijvoorbeeld minder advertentie opbrengsten van
het boekje, minder leden door vergrijzing van het ledenbestand en de recessie, door dalende
rente. Tegelijkertijd blijven ook de prijzen stijgen. Daardoor daalt het besteedbare budget en
wordt de uitdaging om Koningsdag zonder verlies te draaien steeds groter. Koningsdag 2016
kan gelukkig met een kleine plus worden afgesloten.
5. Begroting volgend jaar: Het bestuur heeft inmiddels het besluit genomen om toch voor één
activiteit een bijdrage te vragen (de zweefmolen) . Bovendien wordt geïnvesteerd in de
aankoop van tweedehands opblaasspelen zodat die jaarlijkse kosten wegblijven maar ook
mogelijk inkomsten via verhuur op kunnen leveren op termijn.
Vorig jaar is ook extra aandacht besteed aan de ledenwerving, daardoor is het aantal leden
licht gestegen, hopelijk zet deze tendens door.
6. De kascommissie, bestaande uit Jola Hilhorst en Stoffel Bos keurt het jaarverslag goed. Tot
nieuwe kascommissie worden benoemd Stoffel Bos en Arap-John Tigchelaar
7. Bestuursmutaties: door tussentijdse bestuurswisselingen zouden er volgend jaar 5 leden
aftredend zijn. Na raadpleging van de statuten is gebleken dat jaarlijks twee leden aftredend
en herkiesbaar dienen te zijn en het rooster is daarop aangepast. Tevens wordt het bestuur
uitgebreid tot 8 leden. Marieke Posthouwer, die al enkele jaren de ledenadministratie
verzorgt, wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid. Alle wijzigingen worden goedgekeurd
door de ledenvergadering.
8. De voorzitter maakt het nieuwe programma bekend voor Koningsdag. Naast de bekende
elementen is dit jaar het optreden van Quattro bar nieuw. Om de muziekactiviteiten
betaalbaar te houden voor de Hertogh, die als enige meedoet dit jaar, zullen deze
activiteiten pas om 18:00 uur starten. Dit jaar zal de Stichting Welzijn Putten i.v.m. de
verbouwing van Stroud geen activiteiten voor de ouderen organiseren. Er zal dus ook geen
gebak namens de Oranjevereniging worden gepresenteerd bij de Koffie. Alle aanwezigen
vinden dit jammer. Besloten wordt om de vraag nogmaals beer te leggen bij de SWP.
9. Rondvraag en sluiting: in de rondvraag wordt de vraag gesteld of de Groene Scheg nog iets
organiseert. Deze groep neemt niet deel aan het gemeentelijke overleg over Koningsdag dus
de plannen zijn niet bekend. Het bestuur is van mening dat er voldoende ruimte in Putten is
voor meer activiteiten op Koningsdag en ziet dit niet als “concurrentie”. De optie van

samenwerking is destijds afgeketst op de locatie: de Groene Scheg wilde hun activiteiten niet
in het Centrum organiseren en dat was voor de Oranjevereniging een voorwaarde.

