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Beste 
Wolfhezenaren,
Het bestuur van de 
Oranjevereniging Wolfheze 
wenst alle bewoners van 
Wolfheze, maar ook alle 
leden buiten het dorp, een 
heel gelukkig en feestelijk 
2017!

De Heraut is als vanouds de 
aankondiging dat het bestuur 
weer is begonnen met het 
bedenken van activiteiten.

Participeren, meedoen en gezamenlijk iets oppakken, 
daar staat Wolfheze bekend om. Dat kenmerkt ook de 
Oranjevereniging, en dat koesteren we.
In deze Heraut willen wij u graag oproepen om 
aanwezig te zijn bij onze jaarvergadering op vrijdag 27 
januari in De Burcht. We willen u graag deelgenoot 
maken van onze plannen. Maar we willen er ook 
gewoon een gezellige avond van maken, met een 
fotoshow. Daarnaast geeft uw aanwezigheid het 
bestuur de nodige morele steun. U bent daarom van 
harte welkom!
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Vrijwilligers gevraagd
Het bestuur van de Oranjevereniging heeft nieuwe 
bestuursleden nodig. Maar op korte termijn zijn we ook 
op zoek naar personen die mee willen helpen een 
activiteit te organiseren zonder in het bestuur te zitten. 
Je hoeft hiervoor geen vergadertijger te zijn. Praktisch 
iets bedenken, iets regelen, dat kan toch iedereen? Heb 
je een beetje tijd, en energie om iets leuks voor 
Wolfheze te organiseren, dan zijn wij naar jou op zoek.
Concreet zijn we op zoek naar vrijwilligers voor:
• Ochtend-programma op Koningsdag
• Middag-programma
• Familie-programma
Daarnaast zijn we op zoek naar jongeren die met het 
jeugdbestuur de activiteiten als de kinderdisco en de 
jongerenavond gaan ondersteunen.
Heb je zin, tijd en energie om ons mee te helpen, stuur 
dan een mail naar Frans Kappen (kappen@hetnet.nl), 
of bel: 06-13543078.

Contributie
Gewoonlijk halen we de contributie huis-aan-huis op in 
de maand april, samen met het rondbrengen van het 
programmaboekje. U kunt het ons en u gemakkelijk 
maken door bij voorbaat de contributie over te maken 
(8 euro per adres). Dit kan naar 
IBAN NL47 RABO 0355 0092 18 van de 
Oranjevereniging Wolfheze. Vergeet niet uw naam 
en adres te vermelden.

Facebook 
Volg onze voorbereidingen van de festiviteiten rond 
Koningsdag op Facebook. “Liken” mag ☺ "
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Algemene Ledenvergadering
Hierbij nodigt het bestuur u uit voor:

De Algemene Ledenvergadering op vrijdag 27 januari
in “De Burcht” in Wolfheze

Aanvang van de vergadering:20.30 uur. De agenda is als volgt:

Deel 1:
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag jaarvergadering 2016 en het Jaarverslag 2016
4. Financieel jaarverslag met toelichting van de 

kascontrolecommissie
5. Bestuurssamenstelling. Geen wijzigingen in het bestuur.
6. Bespreking (concept) programma 2017
7. Begroting 2017
8. Rondvraag en sluiting

De (concept) notulen van de ledenvergadering van 29 januari 
2016, het jaarverslag, de jaarrekening 2016 en de begroting 
voor 2017 zijn te vinden op de website van de 
Oranjevereniging. Tevens ter inzage voorafgaand aan de 
vergadering.

Deel 2:
Tijdens de vorige jaarvergadering hebben de aanwezigen aan 
de hand van stelling nagedacht over de toekomst van de 
Oranjevereniging. Boodschap: behoud het goede en blijf 
nadenken over nieuwe en aantrekkelijke programma’s. 

Dit jaar willen we een foto-show laten zien met een keur aan 
foto’s van de activiteiten van de afgelopen jaren. We zijn dus 
op zoek naar foto’s uit heden en verleden. Deze zijn digitaal 
aan te leveren aan: bokuiper1@hotmail.com. 

Of u nu aanwezig bent om het bestuur te steunen, of om de 
foto’s: we hopen veel leden op onze ledenvergadering te 
mogen verwelkomen.
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Club van 50
De Oranjeverenging is de afgelopen 2 jaar substantieel 
ondersteund door de “Club van 50”, een groep private 
donateurs.

Voor de Oranjevereniging zijn de sponsormogelijkheden 
beperkt, de gemeente Renkum verstrekt geen subsidies 
meer, en daarom is het voor de vereniging een hele 
klus om financieel gezond te blijven, en de ambities in 
het programma te blijven waarmaken.

Leden van De Club van 50 krijgen, naast het goede 
gevoel om de Oranjevereniging te kunnen steunen, er 
ook iets voor terug: een gezinslidmaatschap, en een 
pasje voor gratis entree bij Herry in de Tent en het 
Oranjebal.

U kunt zich aanmelden voor De Club van 50 door een 
mail te sturen naar de penningmeester, Sandra 
Schiebelhout (f.schiebelhout@uwnet.nl), of door 
gewoon 50 euro over te maken op IBAN NL47RABO 
0355009218, onder vermelding van uw naam en adres 
en uiteraard “Club van 50”.

Reacties
Voor reacties op deze Oranje Heraut, of vragen over de 
Oranjevereniging: Frans Kappen, kappen@hetnet.nl
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