Jaarverslag OV 2020
Terugkijken op 2020 is vooral een terugblik op alles wat er niet kon, en dat is natuurlijk een
verdrietige constatering.
Het jaar start met een succesvolle algemene ledenvergadering in januari. De samenstelling van ons
bestuur wijzigt. Dirk vertrekt als co-voorzitter en Jonathan wordt lid als jongste bestuurslid. Hierbij
nogmaals dank aan Dirk voor je energie en het op de rit helpen van de nieuwe voorzitter. We weten
zeker dat we nog meer van je diensten gebruik zullen en kunnen maken. En natuurlijk een hartelijk
welkom voor Jonathan. Met zijn komst is de broodnodige verjonging van ons bestuur dan ook echt
ingezet.
De financiële situatie van de vereniging wordt toegelicht en de kascommissie geeft zijn fiat zodat we
de boeken weer mooi kunnen afsluiten (al kwam de verklaring van de kascommissie dit jaar pas na
de jaarvergadering).
We hebben voor 2020 een uitgebreid Oranjefestijn op stapel staan met dit jaar weer het 5-jaarlijks
kinderbouwdorp met het thema ‘Wollywood’. Er staan veel vrijwilligers klaar staan om alle
activiteiten te begeleiden. Kortom we zijn er helemaal klaar voor.
Met de gemeente is de samenwerking goed en ook de vergunning lijkt dit jaar geen enkel probleem.
De enige aanpassing die we moeten maken is vanwege het verbod op gebruik van glaswerk. We
hebben dan ook als bestuur besloten om vanaf 2020 met kunststof glazen te werken. Dit duurdere
glaswerk kunnen we aanschaffen, mede door de hulp van een aardige donatie van 2 fervente
Oranjevereniging aanhangers. Dank daarvoor.
Helaas begint het in het verre oosten te rommelen. Wuhan wordt een bekende plaatsnaam en het
duurt niet lang voordat via wintersport en carnaval ook hier Corona zich in alle hevigheid laat gelden.
Half maart krijgen we allemaal de oproep om thuis te werken en contacten te beperken. In het begin
hebben we als bestuur nog de hoop dat we toch iets kunnen organiseren. Maar al snel gaat het
gesprek over niet wat er nog zou kunnen, maar vooral ook over wat je nog zou moeten willen. Je wil
als OV uiteindelijk niet in de krant komen als ‘super verspreider’. Onze overwegingen blijken al snel
niet meer nodig; de gemeente heeft besloten: op last van de veiligheidsregio mogen er geen
evenementen georganiseerd worden. We krijgen geen vergunning en het Oranjefestijn 2020 is van
de baan, alle mooie plannen ten spijt. Alleen de kranslegging met Dodenherdenking kan (onder regie
van de gemeente) in aangepaste vorm plaats vinden.
Los van de teleurstelling en ‘zonde van alle energie’ geeft het ook opluchting. Het besluit van de
gemeente is helder en duidelijk en we hoeven als bestuur geen lastige en pijnlijke besluiten te
nemen.
In de zomer neemt het bestuur zoals gewoonlijk reces, maar dit keer zonder een gezellige
bestuursactiviteit. Gelukkig is een gezamenlijk etentje in de tuin nog wel mogelijk, zij het op 1,5
meter afstand.
In de zomer neemt onze secretaris Saskia Giesbers helaas afscheid van het bestuur. Inmiddels is die
plek onder voorbehoud opgevuld door Annette Nederkoorn, die nu proefdraait in ons bestuur.
De hoop op een kinderbouwdorp in het najaar vervliegt al snel als blijkt dat de Covid-besmettingen
niet afnemen en over een uitgesteld dorpsfeest hoeven we als bestuur al helemaal niet na te
denken.

Na de zomer gaan we ons weer oriënteren op het nieuwe seizoen. Ook nu zitten we nog midden in
de Corona maatregelen, die eigenlijk alleen maar strenger worden. De verwachting dat we met
Koningsdag een oud en vertrouwd Oranjefestijn kunnen organiseren lijkt dan ook niet realistisch. In
april 2021 zitten we naar alle verwachting nog minimaal in een anderhalve-meter-samenleving en
met de ontwikkelingen van de afgelopen weken is het nog maar de vraag wat er wel en niet kan.
Gelukkig is hierover goed en constructief overleg met de gemeente en hoewel zij ook niet in de
toekomst kunnen kijken, zien we toch een aantal mogelijkheden
Die mogelijkheden zitten met name in een kinderprogramma op Koningsdag, met daarbij een aantal
coronaveilige activiteiten voor het gezin. En als de maatregelen het toelaten, dit jaar toch echt een
kinderbouwdorp.
Het volledige programma zullen we presenteren op de algemene ledenvergadering. Een voorproefje
hebben jullie al in de Heraut van januari kunnen lezen.
Het was een bewogen jaar waarbij er voor velen ook veel pijn en verdriet is geweest en wellicht nog
steeds is. Daarbij is het gemis van een Oranjefestijn natuurlijk niet het ergste. We blijven ons als
bestuur met veel energie inzetten voor ons dorp. Hopelijk wordt dan, na een wat soberder festijn in
2021, 2022 met ons 100-jarig bestaan echt een knaller van een feest.
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