
 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Oranjevereniging Putten  

Datum:  12 maart 2019 

Verhinderd met kennisgeving: Jonneke Carbo, Marianne Mulder 

Aanwezig: Stoffel Bos, Andries Priem, Marijn ten Hoeve, Henk van der Heer, Annemieke 
Westphal, Tim Kraaijenhof,  Arap-John Tigchelaar, Arie Schreuder, Petra Bronkhorst, Marieke 
Posthouwer, Klaas-Jan Moltmaker, Trudy Schippers 

 

1. Openingen en mededelingen ingekomen stukken.  
Er zijn geen mededelingen en geen ingekomen stukken. 
 

2. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2018 
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van vorig jaar. 
 

3. Jaarverslag: de secretaris leest het jaarverslag voor. De vergadering stemt hiermee in met 
dank aan de secretaris. Het jaarverslag 2018 zal op de website worden gepubliceerd. 
Vragen n.a.v. het Jaarverslag:  
- Ervaart het bestuur het ontbreken van het muziekfeest op het plein ook als een gemis ? 

Arie Schreuder licht toe dat een dergelijk feest te duur is geworden en dat er ook veel 
concurrentie is van omringende gemeenten die meer bekende artiesten kunnen inhuren. 
Ook de horeca werkt daar beter samen en men kiest voor een andere opzet (bijv. de 
verkoop van entreekaarten). Het is dus geen kwestie van iets anders willen maar van een 
andere keuze moeten maken en het feest wordt zeker gemist. Ook Koninginnenacht is 
hier niet mogelijk in verband met een gemeentelijke regel. 

 
4. Financieel jaarverslag: de penningmeester licht de financiën toe. Was er vorig jaar nog sprake 

van een verlies, dit jaar eindigt  € 3.690,-  in de plus. Het relatieve oudere ledenbestand blijft 
een punt van zorg omdat daar meer verloop in zit dan in een wat jonger bestand. Het 
programmablad laat een lichte plus zien door de goede advertentieopbrengsten.  Het 
voorstel om de positieve opbrengst van € 3.690,- toe te voegen aan het Eigen Vermogen 
wordt aangenomen. 
 

5. De kascommissie, bestaande uit  Arap-John Tigchelaar en Stoffel Bos keurt het jaarverslag 
goed. Er worden drie welkome aanbevelingen gegeven (afstorten kasgeld, 
boekstukkennummering, en kascommissieverklaring) Indien de statuten het toestaan is de 
heer Tigchelaar bereid om nog een keer zitting te nemen in de kascommissie volgend jaar. 
Dat wordt uitgezocht. Ook Stoffel Bos is hiertoe bereid. Het financieel verslag wordt met 
algemene stemmen en complimenten van de kascommissie aan de penningmeester 
aangenomen. 
 

6. Begroting 2019. Er zijn weinig afwijkingen ten opzichte van 2018.   
 
 



7. De voorzitter maakt aansluitend het nieuwe programma bekend voor Koningsdag. Door de 
verbouwing van het gemeentehuis zal dit jaar de reveille, die gebruikelijk plaatsvindt op het 
dak van het gemeentehuis, niet plaatsvinden. Het Koningsplein en het Fontanusplein worden 
zo goed mogelijk opnieuw ingedeeld en er wordt ook van de ruimte achter de Aker gebruik 
gemaakt. De optocht zal dit jaar een aangepaste route rijden. De route wordt langer en leidt 
via de Calcariaweg en de Garderenseweg terug naar het dorpscentrum, waarbij ook Stroud 
wordt meegenomen. Bijzonder aandachtspunt zijn de brommertjes en de quads. Er zal op 
dringend verzoek van de politie door de Oranjevereniging streng gecontroleerd worden op 
leeftijd, rijbewijs en helm. Tijdens de optocht zal ook gelet worden op veilig rijgedrag. 
Houden de bestuurders zich niet aan de regels, dan worden de motortjes en quads volgend 
jaar niet meer toegelaten. Het Marktplein wordt ook dit jaar weer gevuld met foodtrucks 
voor een hapje en een drankje en de Hertogh verzorgt de muziek. Bijzonder dit jaar is de 
Fiepbus en de bellentuin. Tenslotte zal er een treintje rijden tussen het Koningsplein en de 
Oranje Scheg.  
 

8. Bestuursmutaties: Aftredend en niet herkiesbaar is Errie Hazeleger, de dubbelfunctie is geen 
noodzaak gebleken. Tim Kraaijenhof is aftredend en herkiesbaar. Marijn ten Hoeve wordt 
voorgedragen als nieuw bestuurslid, zij zal zich met name bezig houden met het boekje. Tim 
wordt herkozen en Marijn wordt gekozen als bestuurslid.  
 

9. Rondvraag en sluiting: er zijn geen punten voor de rondvraag.  

 

Putten, 24 maart 2019 


