
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

Vrijdag 29 januari 2016 in “de Burcht” in Wolfheze

Aanwezig: 12 leden en 6 bestuursleden en 2 jeugdbestuursleden

1.  Opening door de voorzitter (vz.)

De Voorzitter heet de aanwezigen welkom. De vergadering wordt begonnen met het 
zingen van Het Wilhelmus waarna aansluitend getoast wordt met het oranjebitter. De 
vergadering verloopt in twee delen: voor de pauze het traditionele deel. Na de pauze met 
stellingen waardoor we meer inzicht willen krijgen hoe de leden de toekomstige 
ontwikkeling van de vereniging zien.
Vz. geeft in het kort aan hoe de vergadering zal verlopen en hoopt op een snel eerste 
deel van de vergadering en daarna een vruchtbaar tweede deel.

De agenda van de vergadering wordt vastgesteld.

2.  Ingekomen stukken en mededelingen

Afmeldingen: Ad Bal, Annemarie Baas, Rien Knook, Martin de Graaf. Jozephien Milder, 
Jan-Joris van Campen en Ulbe Anema.

De website is weer actueel gemaakt en de facebookpagina wordt goed bezocht.

3.  Behandeling verslag jaarvergadering 30 januari 2015 en Jaarverslag 
2015

Het bestuur heeft ervoor gekozen om het verslag van de jaarvergadering van 2015 en 
ook het Jaarverslag over 2015 op de website te plaatsen. Daarmee verdwijnt het 
traditionele voorlezen door de secretaris, maar kan er tijd worden gewonnen voor een 
discussie over de toekomst van de Oranjevereniging.

4.  Terugblik 2015

De voorzitter evalueert daarna de activiteiten van 2015. Het was eigenlijk een heel 
bijzondere periode van bijna 3 weken. Maar liefst 14 verschillende activiteiten zijn er in 
en rond de feesttent georganiseerd. Goed bezocht: Herry in de Tent, theater, 
afterschoolparty
• Minder goed bezocht: middagprogramma, Oranjebal, Ronde van Wolfheze, 

Bevrijdingsbal
• Top: Kinderbouwdorp, theater,  Herry in de Tent, morgen- en middagprogramma, 

lunch bevrijdingsdag, danceparty op 5 mei
• Minder top: Ronde van Wolfheze, en ook een beetje het Oranjebal
• 4 mei herdenking kende weer een hoge opkomst.
Het bestuur kijkt met gepaste trots terug op wat er allemaal is neergezet.

Overige evaluatiepunten:
• Bar: bestuur tevreden, de organisatie rondom de bar was weer beter als voorgaande 

jaren, opgeruimd, meer ruimte, kwaliteit goed, minder verlies en betere inkoop.
• Opbouw erg relaxed, alles mooi op tijd klaar. Opruimen daarentegen bijna niet te 

doen met 4 personen. 
• Dank aan de bestuursleden voor het realiseren van alles. Prima sfeer binnen het 

bestuur. Wel heel hard moeten werken dit jaar. Het Bestuur weet zich bijzonder goed 
ondersteund door heel veel vrijwilligers.



5. Financieel jaarverslag met toelichting van de Kascontrolecommissie.

Penningmeester Jan  Aalderink geeft toelichting bij de jaarcijfers. 
De feestweek die een keer in de vijf jaar plaatsvindt kost in het algemeen geld. Daarin 
zijn namelijk een aantal activiteiten gepland zoals kinderbouwdorp en toneelavond die 
ons geld kosten. Ook de inkomsten uit het oranjebal waren dit jaar lager. Aan het 
programma is minder uitgegeven dan begroot op de toneelavond na deze heeft veel geld 
gekost de inkomsten uit de contributie zijn gestegen mede door het pas gestarte initiatief 
van de club van 50.  Maar door de opbrengsten  uit de reünie van de school hebben we 
gelukkig toch het jaar met een kleine winst kunnen afsluiten. 
Frans van daal vraagt waar hij de kosten van de band terug kan vinden: Deze zijn terug 
te vinden bij muziek/Buma.

De kascontrolecommissie, bestaande uit Jan-Joris van Kampen en Mariken van den Broek 
hebben op 25 januari de boekhouding gecontroleerd. Daarbij zijn geen onoorbaarheden, 
tekortkomingen of onvolkomenheden geconstateerd. De commissie bedankt de 
penningmeester en stelt de vergadering voor het bestuur décharge te verlenen, waarmee 
de vergadering met applaus instemt.
Voorzitter bedankt de kascommissie. Mariken en Jan-Joris blijven nog aan als lid van de 
kascommissie. 

 6.  Bestuurssamenstelling
 
De Oranjevereniging neemt afscheid van Jan Aalderink als bestuurslid.
De voorzitter bedankt Jan voor de enorme inzet in een lange periode van 15 jaar! van 
s,morgens vroeg tot s, avonds laat. Met name op het gebied van de logistiek is er een 
enorme vooruitgang geboekt door de handige opslag en het gebruik van de trekker. 
Daarnaast heeft Jan ook altijd actief meegedacht met creatieve ideeën, Heeft hij 
jarenlang nauwgezet de financiële kant van de vereniging behartigd en vele activiteiten 
gesponsord. Dit ondanks dat dit in combinatie met het runnen van de camping soms erg 
lastig was. Gelukkig is er een nieuwe penningmeester gevonden in de persoon van 
Sandra Schiebelhout. De vergadering stemt in met haar benoeming en begroet haar met 
luid applaus.
Vz. stelt ook een aspirant bestuurslid voor. Dit is Leoni Staal, sinds november 2015 
woonachtig in Wolfheze. Zij kijkt en loopt mee. Vz. hoopt dat ook zij besmet zal raken 
met het oranjevirus. Vz. wenst beiden succes en veel plezier in het bestuur.
Overigens zoekt het bestuur nog kandidaat-bestuursleden.

7.  Bespreking (concept) programma 2016.

• Opbouwen tent   woensdag 20 april
•Kinderdisco   vrijdag 22 april
•Herry in de tent   zaterdag 23 april
•Familieactiviteit   zondag 24 april
•Koningsdag   woensdag 27 april
•Jeugdavond   vrijdag  29 april
•Afbreken Tent   zaterdag 30 april
• Dodenherdenking   woensdag 4 mei

Een aantal bijzonderheden:
• Thema van Herry in de tent wordt: “zoals de oudjes zongen…”. 
• Koningsdag start met rondgang onder begeleiding van de Mystiekshowband uit 

Arnhem. Ochtendprogramma is met het maken en versieren van cake cupjes. 
Middagprogramma wordt een soort levend tafelvoetbal. We hopen stratenteam 
enthousiast te krijgen 

• Voor het oranjebal is een nieuwe band gecontracteerd, Blind Date Music. Er wordt 
met de school nog overleg gevoerd dat de kinderen op 28 april pas op 09.30 uur 



hoeven te beginnen, waardoor ouders een beetje kunnen uitslapen en niet om 11 uur 
de tent verlaten, of helemaal niet komen. Het bestuur roept tevens op een keer vroeg 
naar de tent te komen. De band start om 09.00 uur, en waarom er niet vanaf het 
begin een feest van maken?

• Familie activiteit is Wie is de Wolf? Deze zal bestaan uit een tocht door/om Wolfheze 
waarbij er opdrachten moeten worden uitgevoerd om de wolf te raden.

• Het Jeugdbestuur gaat op de Jeugdavond een dropping en een filmavond organiseren.
• Op 30 april zal de tent weer uitgeruimd en afgebroken worden. Dit is op een 

zaterdag. Bij deze een oproep om het bestuur te komen helpen zodat aan het eind 
van de middag de tent kan worden afgebroken.

Al met al niet zo druk en ambitieus programma als in 2015, maar toch weer verschillende 
leuke activiteiten voor jong en oud.. 

De aanwezigen stemmen in met de voorstellen van het bestuur.

8. Begroting 2015

Voor de begroting zijn de ervaringscijfers van 2014 gebruikt. De begroting heeft kort op 
de website gestaan, maar kopieën worden uitgereikt
Het bestuur kiest wederom voor een zuinige en voorzichtige begroting. Waar we in 
voorgaande jaren de begroting sluitend wilden krijgen, is er nu een voorzichtige ambitie 
om een kleine winst te maken. De financiële buffers zijn niet zo groot. 
Er worden initiatieven ontwikkeld voor sponsoring.
De club van 50 biedt verder mogelijkheden. Er zijn nu 10 aanmeldingen, maar eigenlijk 
hoopt en verwacht het bestuur dat hiervoor nog meer inwoners te vinden zijn. Het 
bestuur hoopt het buffer zodanig groot te maken dat over 4 jaar er weer een 
theaterprogramma opgevoerd kan worden, en weer een kinderbouwdorp.
Mia Diekema geeft aan dat vereniging meer een beroep moet doen op andere financiën 
zoals stichtingen.
Verder wordt vanuit de zaal aangegeven dat de wijn te goedkoop is. VZ. antwoord dat 
het bestuur dit al onderkend heeft en er kleinere wijnglazen komen De begroting wordt 
door de vergadering met algemene stemmen goedgekeurd.

9.  Rondvraag en sluiting

Ten slotte bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng tot zover en biedt een 
drankje aan als dank, maar ook als aanmoediging voor het 2e deel van de 
jaarvergadering. 

Deel 2

Opzet:
In 2022 bestaat de Oranjevereniging 100 jaar. Een mooie stip op de horizon als het gaat 
om praten over de toekomst. Hoe ziet de vereniging er dan uit? Welke activiteiten 
organiseren we nog steeds? Welke niet meer, en welke zijn aangepast?
 
Thema's:
A. Vereniging
B. Vrijwilligers
C. Programma
D. Financiën
 
De "workshop" op de jaarvergadering wordt richting gegeven met de volgende stellingen:
 
A1. De Oranjevereniging is ook in 2022 nog steeds van de inwoners van Wolfheze.
A2. Andere generaties hebben andere behoeftes. Weg met oubolligheid!



A3. In 2022 vieren we voor het laatst Koningsdag. De Oranjevereniging wordt 
omgevormd tot een activiteitencommissie van Dorpsbelang.
A4. In verband met allerlei veiligheidseisen durft het bestuur geen activiteiten meer te 
organiseren.
A5. In 2022 zijn de Oranjeverenigingen van Wolfheze, Renkum en Heelsum gefuseerd. 
Om de 3 jaar wordt in één van de dorpen iets georganiseerd.
 
B1. Omdat vrijwilligers zo moeilijk te vinden zijn, moeten we het programma er maar op 
aanpassen.
B2. Meedoen met activiteiten is in 2022 niet meer van de tijd. Er moet gewoon veel te 
zien zijn.
B3. Liever een kwalitatief goed programma voor een kleinere doelgroep dan kneuterig 
gerommel in de marge.
B4. Vrijwilligers krijgen een kleine vergoeding per dagdeel dat ze actief zijn.
B5. Ook in 2022 is het nog steeds relatief gemakkelijk om vrijwilligers te vinden, als je ze 
maar vraagt.
B6. De charme van kleinschaligheid, en meedoen met activiteiten, is in 2022 nog steeds 
de kracht van de Oranjevereniging.
 
C1. Ik hoop dat het volgende programma-onderdeel ook na 2022 behouden blijft:... , 
omdat...
C2. Ik hoop dat we in 2022 het volgende onderdeel niet meer terug te vinden in het 
programma: .... omdat ...
C3. In 2022 zijn de volgende activiteiten nieuw in het programma: ...
C4. Bij Koningsdag hoort een Oranjebal.
C5. Zo'n optocht is zo oubollig.
C6. Er moeten activiteiten georganiseerd worden voor alle doelgroepen onder de 
inwoners van Wolfheze.
C7. Waar is de waterbak?
 
D1. De Club van 50 bleek de redding van de Oranjevereniging te zijn.
D2. Activiteiten moeten kostendekkend zijn, bijvoorbeeld door entree te heffen.
D3. In 2022 heeft de Oranjevereniging een club van sponsors die de vereniging van de 
ondergang hebben gered.
D4. Bij een aantrekkende economie kregen de mensen weer meer te besteden. Tussen 
2016 en 2022 zijn de omzetten aan de bar gestegen.
D5. De bar wordt verpacht aan een professionele horecaondernemer. Met de pacht 
kunnen de activiteiten worden georganiseerd, en het scheelt het bestuur een hoop 
stress.

De eindconclusie van de overigens zeer gezellige en actieve workshop is dat de 
aanwezige leden vooral willen dat het op dezelfde wijze verder gaat met kreten zoals: bij 
een koningsdag hoort een oranjebal, vrijwillig is vrijwillig dus geen vergoeding hiervoor 
je hebt toch een vrijwilligersavond. Het samenhorige en kneutigere in combinatie met het 
actief meedoen aan de programma,s moet behouden blijven! enz.  Wel staat vast dat we 
in de toekomst andere bronnen moeten vinden om hieruit geld te generen om dit 
betaalbaar te houden.

Om 22.04 sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.


