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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Oranjevereniging Leiderdorp gehouden op 

dinsdag 1 maart 2016 

            Bijlage 1 

Aanwezig: Jacqueline Borman (verslag), Rina Cooijmans, Hans Kruidenberg, Arno Mentink en Armando 

  Mosele (bestuursleden); de heer I. Cooijmans, burgemeester mevrouw L. Driessen en de heer 

  L. Driessen. 

Afwezig: Saskia Oudgenoeg, Didos van Dam (bestuursleden); de heer Griffioen, de heer Kerner, de  

                        heer Kruidenier en mevrouw G. Spies 

 

1. Opening 
Beste aanwezigen, leden, ereleden, belangstellenden en bestuursleden. 

 

Ik begin met te constateren dat we een mooi verenigingsjaar achter de rug hebben. De activiteiten zijn goed 

verlopen en goed bezocht er zijn nauwelijks klachten binnen gekomen en over het algemeen werkte het weer 

ook nog mee. 

We hebben afgelopen jaar ons programmaboekje weer uitgebracht en dat heeft diverse positieve reacties 

opgeleverd, zowel van bewoners als van adverteerders. 

Koningsdag werd afgesloten met een schitterende lasershow op het terrein van RCL. Echt spectaculair. En 

dan is het jammer dat daar zo weinig mensen op af komen. 

En de helikoptervluchten van afgelopen jaar maakte veel goed van de problemen die we een jaar eerder 

hadden. Er wilde zoveel mensen een vlucht maken dat het programma flink overboekt was. 

Zeer sfeervol was de 4 mei viering. Het lijkt wel of er elk jaar meer deelnemers zijn. Dit geeft aan dat de 

zorgen rond oorlog en vrede breed gedragen worden in onze samenleving. Mooi was de verbinding tussen 4 

en 5 mei via de Freedomrunners: een groep Leiderdorpers die in de nacht van 4 op 5 mei in Wageningen het 

vredesvuur zijn gaan halen en hardlopend dit vuur naar Leiderdorp gebracht hebben. Het bevrijdingsfeest 

begon op 5 mei met het overhandigen van dit vuur aan de burgemeester, die hiermee de vredesvlam in park 

de Houtkamp heeft ontstoken. Dat direct daarna een hevige regen en onweersbui los brak kon de 

feestvreugde niet echt ondermijnen. Gedurende een uur was het zeer rustig in het park, maar daarna kwamen 

de bezoekers terug en hebben we een druk bezocht feest kunnen vieren. 

 

Ik zal u zo meenemen door ons programma voor dit jaar. U zult zien dat er weer veel traditionele momenten 

in zitten, maar dat er ook weer wat nieuwe activiteiten aan zijn toegevoegd, als een puzzeltocht op 

bevrijdingsdag. 

Een paar punten uit ons programma wil ik graag nader onder uw aandacht brengen. Elk jaar organiseert de 

Oranjevereniging vredeseducatie voor leerlingen van de twee hoogste klassen van de basisschool, het ene 

jaar via een verzetstentoonstelling en het andere jaar via het programma ‘veteraan voor de klas’. Dit jaar weer 

‘veteraan voor de klas’. Dit programma valt naar buiten toe niet zo op. Het houdt in dat we in samenwerking 

met de basisscholen van Leiderdorp voor elke groep 7 en 8 een veteraan uitnodigen om te vertellen over zijn 

of haar periode van uitzending. Het kunnen oude veteranen zijn, maar we zien steeds meer relatief jonge 

veteranen, die uitgezonden zijn geweest naar Afghanistan, Mali of het midden oosten. Met zeer verschillende 

verhalen over hun ervaringen, maar over het algemeen wel verhalen die indruk maken en uit de eerste hand 

de verschrikkingen van oorlog en geweld weergeven, leren zij scholieren het belang van verdraagzaamheid, 

begrip en respect. 

 

Een relatief nieuw onderdeel is “Unity on tour’. Vorig jaar voor het eerste georganiseerd door Unity FM en 

restaurant Hofplein. Een muzikale middag op de Florijn, naast Winkelcentrum Winkelhof. Hetzelfde plein 

overigens waar ook dit jaar weer de aubade gehouden wordt. Het programma van Unity duurt de gehele 

middag met optreden op een podium met vooral Nederlandstalige muziek. 

 

Een punt van zorg wil ik nog wel met u delen. Het wordt steeds moeilijker om financieel gezond te blijven. 

Tot nu toe hebben we het goed kunnen bolwerken. We hebben zelfs afgelopen jaar, na vele jaren sparen, een 

nieuw toneel kunnen aanschaffen. Maar voor de toekomst wordt het lastiger. Het aantal leden van de 

vereniging en daarmee de contributie inkomsten, neemt steeds verder af. En dat zal de komende jaren alleen 

maar door gaan. De meeste leden van de Oranjevereniging beginnen op leeftijd te raken en de groep die het 
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meest gebruik maakt van onze activiteiten, jonge gezinnen, jongeren en kinderen, worden geen lid van de 

vereniging. Daarnaast zien we dat subsidiestromen binnen de gemeente onder druk komen te staan (al zijn we 

nog steeds gespaard), het moeilijker wordt om sponsoring te verkrijgen en de kosten toenemen. 

Lidmaatschapsacties in de afgelopen jaren hebben niet veel nieuwe leden opgeleverd, maar we moeten hier 

serieus mee aan de gang. 

 

Ook het invullen van bestuursfuncties is lastig. Vandaag verlaat een bestuurslid, onze secretaris, het bestuur 

en gelukkig hebben we een nieuwe bestuurskandidaat. Maar het organiseren en bemensen van zoveel 

activiteiten met een kleine groep is lastig en uitbreiding van het bestuur met één of twee leden is zeer 

welkom. Zegt het voort!! 

 

U hoort het: op wat kleine problemen na, maar wat is het leven zonder uitdagingen, gaat het goed met onze 

vereniging en met de activiteiten. Dit natuurlijk mede door de brede ondersteuning die we elkaar jaar weer 

krijgen van onze, partners, als het Oude Dorp, buurtvereniging Zijlkwartier, Hollandsche Tuyn, Brasserie 

Park, scouting, SCw, de gemeente, medewerkers van de gemeentewerf, de hulpdiensten, onze vrijwilligers, 

en vooral ook onze sponsoren en adverteerders. Elk jaar weer bedank ik hen. Dat is niet uit gewoonte, maar 

omdat het zo bijzonder is dat we dit jaarlijks met elkaar tot stand weten te brengen. Mijn, onze dank hiervoor. 

Dit gezegd hebbende open ik de jaarvergadering 2016 van de Oranjevereniging Leiderdorp. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
De voorzitter noemt de afmeldingen voor deze vergadering op. De heer Griffioen meldde dat in 2014 de 

Ambi-status voor de OVL is opgeheven, vermoed wordt dat we niet aan de voorwaarden voldaan hebben. De 

penningmeester gaat dit na en probeert opnieuw de Ambi-status te krijgen. 

Er zijn voor deze vergadering geen relevante stukken binnengekomen. 

 

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 4 maart 2015 
N.a.v. pagina 4: de veteranen zijn voor de kranslegging op 15 augustus uitgenodigd, maar blijkbaar was 

niemand in staat om dit bij te wonen. 

Het verslag kan zonder op- en/of aanmerkingen en zonder wijzigingen worden vastgesteld. 

 

4. Secretarieel jaarverslag 2015 

De voorzitter licht extra toe dat afgelopen jaar en volgend jaar de tentoonstellingsbus weer wordt ingezet, dit 

jaar komen veteranen in de klas vertellen. Dit gebeurt op basisscholen in  het kader van de vredeseducatie. 

Hiermee is het secretarieel jaarverslag gelezen en wordt het vastgesteld. 

 

5. Verslag penningmeester 2015 

De heer Mosele, penningmeester, merkt eerst op dat na 2015 de OVL financieel gezond is. 

Wel zij er wel wat verschuivingen te zien. 

 

Balans 

Er zijn podiumdelen aangeschaft waardoor de liquiditeit en reserves er nu anders uitzien. 

 

Resultatenrekening 

Deze podiumdelen zorgen ook in de resultatenrekening voor een verschuiving. Er staat een positief resultaat 

vermeld maar in de exploitatie is dit negatief, wel is de inventaris nu gegroeid met podiumdelen.  

De lasershow was wat hoger dan de post van andere jaren voor de afsluiting van Koningsdag. Ook is een 

extra concert gegeven voor Koningsdag. De penningmeester zegt toe dit specifieker te maken (uit te splitsen)  

zodat de verantwoording hiervoor duidelijker is.  

De vergadering heeft hier verder geen vragen over. 

 

6. Verslag kascommissie 2015 

De heer Cooijmans en de heer Driessen voerden de kascontrole uit. Dit jaar werkte het banksysteem wel 

zodat ook deze gecontroleerd kon worden. Alles is in orde bevonden. 
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De kascommissie adviseert de vergadering akkoord te gaan met deze stukken en de penningmeester te 

dechargeren. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

De voorzitter bedankt de kascommissie voor het gedane werk.  

 

7. Verkiezing kascommissie 2016 

In 2017 zullen de heren Griffioen en Driessen de controle over 2016 uitvoeren. De heer Cooijmans is daarbij 

eerste reserve. 

  

8. Bestuursverkiezingen 

Tussentijds aftredend is Saskia Oudgenoeg. De voorzitter bedankt haar alvast voor al haar werk, omdat zij 

met vakantie is zal haar afscheid later plaatsvinden. 

Als nieuw lid wordt benoemd Tineke Zonneveld. Zij stelt zichzelf kort voor. 

De vicevoorzitter meldt dat het bestuurslid Arno Mentink aftredend is, hij stelt zich herkiesbaar. De 

vergadering stemt in met zijn herverkiezing voor een nieuwe periode van drie jaar. 

 

9. Vaststelling werkprogramma 2016 
De voorzitter licht een aantal activiteiten toe. 

Allereerst komen vanaf volgende week 6 veteranen op een aantal basisscholen vertellen in het kader van 

vredeseducatie. 

De drie ouderensoozen worden weer georganiseerd; de kermis komt weer in Leiderdorp; Oranjeklaverjas en 

ook de Oranjelezing van de Kunstkring vinden plaats. De prestatieloop staat gepland, misschien dat de 

Culturele manifestatie door verbouwing Dorpskerk niet door kan gaan. Het Oude Dorp organiseert 

festiviteiten, het Zijlkwartier doet dit niet meer. Koningsdag eindigt met een flyboarder op de Rijn. 

Er staat weer een Bevrijdingsconcert gepland. 

Op 4 mei is na de bijeenkomst in de Dorpskerk, weer de stille tocht naar de begraafplaats. 

Op 5 mei vinden gebruikelijke activiteiten plaats, alleen de scouting zal op 5 mei beperkt aanwezig zijn 

vanwege hun zeilweekend. 

 

10. Behandeling en vaststelling van de begroting 2016 

De begroting houdt de lijn aan van afgelopen jaar. Geopperd wordt om de gemeentesubsidie, de 4 mei en de 

5 mei subsidie uit elkaar te houden. De penningmeester merkt op dat de OVL dit als één bedrag ontvangt, 

niet uitgesplitst. 

Met sponsorgelden kan het programmaboekje kostenvrij worden gemaakt. Ook ontvangen we in natura 

sponsoring.  

Uit de begroting zijn verder geen bijzonderheden te vermelden.  

De vergadering gaat akkoord met vaststellen van de begroting. 

 

11.      Rondvraag 

Mw. Driessen: wordt het plein over de A4 voor Oranjeactiviteiten ingepland? De voorzitter legt uit dat dit 

wel overwogen maar niet toe besloten is. De aanwezigheid van bloembakken is niet handig. Daarnaast loopt 

het schuin af.  

Mw. Driessen: op 30 juni zal zij in Ambalaria op Gran Canaria klokken luiden, in het kader van herdenking 

Van der Does. De OVL zal een pakketje meegeven: theepotje, foto van gedenksteen Van der Does bij de 

Dorpskerk. 

 

12. Sluiting van de vergadering om 21.30 uur. Hierna nodigt de voorzitter iedereen uit om samen een 

drankje te drinken. 

 

Leiderdorp,  010316 


