
 1 

 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Oranjevereniging Leiderdorp gehouden op 

dinsdag 3 maart 2020 

             Bijlage 1 

Aanwezig: Bestuursleden: Esther Baars, Jacqueline Borman (verslag), Rina Cooijmans, Didos van Dam,  

                        burgemeester mevrouw L. Driessen (erevoorzitter), Hans Kruidenberg (voorzitter), Arno  

                        Mentink; Alfred Beekhuizen (ondersteuning bestuur); mw. H. van den Berg (lid  

                        Oranjevereniging); leden kascontrolecommissie: de heren A. Mosele en 

                        I. Cooijmans en de heer L. Driessen. 

 

Afwezig:  Bestuurslid Tineke Zonneveld 

 

1. Opening 

Beste aanwezigen, leden, ereleden, belangstellenden en bestuursleden, 

Op deze algemene ledenvergadering willen we kort terug kijken naar het voorbije verenigingsjaar, u inzage 

geven in het lopende jaar en verantwoording afleggen van het bijbehorende financiële beleid. 

 

Het voorbije verenigingsjaar. 

Het jaar 2019 is voor de Oranjevereniging een mooi jaar geweest. We kunnen terug kijken op geslaagde 

activiteiten. In aanloop naar Koningsdag bleken de ouderensoozen weer zeer geliefd. Vooral de bijeenkomst 

in de Scheppingskerk, waar door een groot publiek werd geluisterd naar en meegezongen met het 

Gewestelijk Seniorenorkest.  

Jammer genoeg viel de Oranjelezing door Dorine Hermans wat tegen, maar dat kan een keer gebeuren. 

De kermis was weer op de vertrouwde plek in de Bloemerd en is, net als voorgaande jaren, probleemloos 

verlopen. 

Koningsdag zelf begon met de aubade, dit keer voor het eerst in de Hoofdstraat ter hoogte van de 

Hollandsche Tuyn. Het was een geslaagde activiteit in het hart van de vrijmarkt.  De opkomst van het publiek 

mag nog iets beter, waarschijnlijk ook een kwestie van wennen. 

De festiviteiten in het oude dorp waren als vanouds met vrijmarkt, muziek, eten, drinken en gezelligheid. 

De prestatieloop werd voor de 50e keer gehouden en om dat te vieren was een speciale afstand, de 10 Engelse 

mijl toegevoegd. Na de loop gaf Rogier van Houdt aan dat hij voor het laatst de loop had mede 

georganiseerd. Dus versie 51 wordt geheel door de Oranjevereniging georganiseerd. 

De 4 mei herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk was goed bezocht en indrukwekkend, net als de Stille 

Tocht. En de herdenking op de begraafplaats was weer zeer goed voorbereid door de beheerders. 

Het 5 mei feest begon, inmiddels traditioneel, met het ontsteken van de bevrijdingsvlam, waarna iedereen 

zich kon uitleven op de bekende en wat minder bekende activiteiten, zoals stoomtreintje, broekhangen, 

ponyrijden en tokkelbaan. Nieuw waren dit jaar de bungee trampoline en ons eigen grote schaakspel. Twee 

activiteiten die het, gezien de belangstelling verdienen, om erin te houden. 

Het Oranje jaar werd afgesloten met de bevrijdingstaptoe op 12 mei, moederdag. Het was de organisatie weer 

gelukt om een zeer mooie line-up van show- en fanfareorkesten te contracteren. De belangstelling was ook 

duidelijk groter dan 2 jaar geleden. Een groeiend evenement. 

 

Het lopend verenigingsjaar. 

Dit jaar is voor Nederland, maar zeker ook voor de Oranjevereniging een bijzonder jaar. We vieren 75 jaar 

vrijheid. Als je het snel uit spreekt lijkt het niet bijzonder. Maar in de geschiedenis van Nederland is er nog 

niet zo’n lange aaneengesloten periode van vrede geweest. De gemeente Leiderdorp heeft de 

Oranjevereniging gevraagd het voortouw te willen nemen in de organisatie van de festiviteiten rond de 

herdenking van 75 jaar vrijheid. Er is een zeer uitgebreid programma in elkaar gezet, waar wij als bestuur 

zelf enthousiast over zijn. We hopen dan ook dat we veel belangstellenden zullen trekken bij de verschillende 

onderdelen. Bij de behandeling van het programma voor dit jaar zal ik verder op de diverse onderdelen in 

gaan. 

 

Eén activiteit wil ik wel alvast noemen, omdat deze al geweest is: op 27 januari, tijdens de Nationale 

Holocaust herdenkingsdag, hebben we het bevrijdingsjaar in Leiderdorp officieel geopend met het onthullen 

van het lichtmonument op de Algemene begraafplaats. Voorafgaand werd het licht door 
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basisschoolleerlingen door middel van lampions naar de begraafplaats gebracht. Tijdens het ontsteken van 

het monument werden de 11 Leiderdorpers, die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in Sobibor of 

Auschwitz, hardop bij name genoemd. Een indrukwekkende opening van het bevrijdingsjaar. 

 

Ter afsluiting is het een zeer goede gewoonte om onze partners en vrijwilligers te bedanken voor hun inzet 

het afgelopen jaar. Zonder hen zouden wij al deze activiteiten niet kunnen organiseren. Dank 

En na deze woorden open ik de Algemene Ledenvergadering 2020 

 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er is een afzegging van bestuurslid Tineke Zonneveld. Verder zijn geen afzeggingen voor deze vergadering 

binnengekomen. Noch zijn er voor deze vergadering relevante stukken binnengekomen. 

 

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 5 maart 2019   

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

 

4. Secretarieel jaarverslag 2019 

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

 

5. Verslag penningmeester 2019  

De penningmeester licht de hoofdlijnen toe. We hebben een goed financieel jaar achter de rug.  

Ten opzichte van 2018 is de situatie vergelijkbaar met een paar bijzonderheden: 

-We mogen weer rekenen op mooie subsidie van de gemeente. 

-Inkomsten en uitgaven van het boekje zijn opgenomen: inkomsten komen via de advertenties, gefactureerd  

 via WePrint die zonder BTW kan rekenen. Met de advertentie-inkomsten worden de uitgaven vereffend. 

-Contributie van leden is wat lager dan 2018 door: facturatie was laat zodat bijschrijvingen nu nog  

 plaatsvinden, anderzijds is contributiebijdrage weer lager dan vorig jaar. 

-Opbrengsten taptoe: om het jaar is er een Bevrijdingstaptoe, dit is een kostbare activiteit door het inhuren  

 van de bands. Hopelijk groeit het bezoekersaantal doordat het bekender wordt. 

-De algemene kosten zijn wat hoger door afsluiting van het seizoen met gemeentemedewerkers en  

 bestuursleden, plus aanschaf van shirts voor vrijwilligers. 

-In voorzieningen is wat geschoven want reservegelden staan daar als spaargeld voor 75 Jaar Bevrijding.  

 

N.a.v. vragen:  

-Burgemeester: adviseert doorreservering. 

 En: doeluitkering Doeshaven staat goed vermeld als inkomsten en uitgaven. 

-Armando: doorreserveringen voor meerdere jaren zijn mogelijk, bijv. voor taptoe (nl. om het jaar). 

  

De vergadering heeft hier verder geen vragen over. De verantwoording wordt vastgesteld zoals deze voorligt. 

 

6. Verslag kascontrolecommissie 2019 

De heren Cooijmans en Mosele voerden de kascontrole uit. De stukken zijn bestudeerd, steekproeven uit 

bankafschriften zijn genomen en alles is in orde bevonden. Het financieel overzicht is een juiste weergave 

van de boeken die zijn gecontroleerd. 

De kascommissie adviseert de vergadering akkoord te gaan met deze stukken en de penningmeester en het 

gehele bestuur te dechargeren. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie en de penningmeester voor het gedane werk.  

 

7. Verkiezing kascommissie over 2020 in 2021 

In 2021 zullen de heren Cooijmans en Driessen de controle over 2020 uitvoeren. De heer Mosele stelt zich in 

principe voor 2021 beschikbaar. De voorzitter is blij met ieders inzet. 

  

8. Bestuursverkiezingen 

De voorzitter meldt dat de bestuursleden Rina Cooijmans, Jacqueline Borman en Esther Baars 
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aftredend zijn, zij stellen zich herkiesbaar. De vergadering stemt in met de herverkiezing van hen voor een 

nieuwe periode van drie jaar.  

Alfred Beekhuizen wordt als nieuw bestuurslid geïnstalleerd. Hij heeft een jaar met het bestuur meegedraaid 

en wil graag een bijdrage aan de Oranjevereniging leveren. 

In de bestuursvergadering is besloten dat Tineke Zonneveld het penningmeesterschap van Didos van Dam 

overneemt. 

 

 

9. Vaststelling werkprogramma 2020 

De voorzitter licht een aantal activiteiten toe en vult gegevens aan. 

De bijeenkomst rond het Lichtmonument was indrukwekkend; wel bleek het wat kostbaar voor 2 weken. 

De gemeente gaat 11 struikelstenen aanschaffen voor degenen die zijn genoemd. 

Vredeseducatie: het Leiderdorps Museum biedt scholen een tentoonstelling aan. 

De Ouderensoozen betreffen de algemene ouderensoos in de Scheppingskerk en de bingo te Leythenrode. 

De kermis zal dit jaar geen bonnen in het boekje hebben vanwege aanleveringsproblemen vanuit de kermis. 

Oranjeklaverjas wordt georganiseerd bij Tamarco. 

Fototenstoonstelling van WO II foto’s in Leiderdorp: daarvoor wordt een wandelroute samengesteld. 

De aubade is dit jaar weer in het Oude Dorp, in de tuin van de Dorpskerk. 

De Prestatieloop wordt door de OVL georganiseerd en start vanaf de Winkelhof. 

Jeu de boules wordt door de Boulende stier georganiseerd. 

Jonge leden van de MOL spelen tijdens de Culturele Manifestatie. 

In Oude Dorp organiseren de Vrienden feest. 

Hans Bosch geeft lezing over oorlog en effecten die oorlog op vrijheid in Nederland heeft gehad. 

4 mei herdenking: half uur eerder dan anders nl. om 18.30 uur zodat het een rustig programma wordt. 

Geadviseerd wordt om aan starttijd ruim aandacht besteden. 

Straat versieren in lengte van de weg, OVL stelt prijs beschikbaar. Doel is om een feestelijk dorp te krijgen. 

Idee om in praatjes hieraan aandacht te besteden plus op facebook. 

5 mei start met (verlaat) Vrijheidsontbijt, 250 man zijn op Laan van Berendrecht welkom, na opgave. Tijdens 

de maaltijd wordt gesproken over vrijheid. Lions en Rotary zullen hieraan werken. Om half 12 komen 

Freedomrunners aan en samen met de gasten wordt naar het park gegaan. Het veld wordt op dit moment 

opgeknapt en er zal nog geen gras liggen. Wel ligt er een 20 cm hoge zandlaag waarop onder activiteiten 

rubbermatten komen te liggen. Visser ’t Hooft Lyceum stimuleert leerlingen om vrijwilliger te zijn. ’s 

Avonds heeft Brasserie Park een feest. 

7 mei Open lucht bioscoop, via radio is het geluid van de film Soldaat van Oranje horen. De installatie kan 

tegen regen. Er wordt nog gekeken of ook fietsers en wandelaars via mobiel FM geluid kunnen ontvangen of 

dat het via een boxje is te regelen. 

Verlichte boottocht: op de Dwarswatering, daar vertrekken bij de molen en bij de Bloemerdbrug 2 groepen 

die als het ware tegen elkaar in varen. De veteranen vertrekken vanaf Doeshaven. 

Bevrijdingsconcert in Dorpskerk met de Big Band, na afloop voor alle Leiderdorpers lasershow op het dak. 

Advies om tijdig ruimte af te zetten en wegomleiding te regelen. 

Als afsluiting van 75 Jaar Vrijheid wordt de Indiëherdenking plechtiger aandacht besteed. Dit speelt zich 

rond 17.00 uur af. 

 

Het programma 2020 wordt vastgesteld.  
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10. Behandeling en vaststelling van de begroting 2020 

De penningmeester licht toe. Voor de begroting voor o.a. contributie en subsidie is uitgegaan van de 

vaststelling voor 2019.  

Uitschieter dit jaar zullen de kosten voor 75 Jaar Bevrijding zijn, zoals het Lichtmonument, viering 5 mei, 

Bevrijdingsconcert en de openluchtbioscoop. 

Na afloop van dit verenigingsjaar zal het vermogen flink zijn geslonken. Als de activiteiten betaald zijn blijft 

er een gezonde financiële situatie bestaan voor de vereniging.  

Vraag: is er stil gestaan bij evt. afgelasten van activiteiten door bijv. Corona? Op 2 dagen worden veel kosten 

gemaakt. Kijken naar evt. uitbreiding op onze evenementenverzekering of clausule bij boeking voor 

mogelijkheid tot afzeggen. Voorzitter meldt dat we er bij stil stonden, de gemeente laat in principe 

activiteiten doorgaan. Ervaring van de Oranjevereniging is echter dat premie bijna net zo duur is als het 

evenement zelf. 

 

De begroting 2020 wordt vastgesteld met dank aan de penningmeester. 

  

11.      Rondvraag 

Waardering wordt geuit voor het werk van de Oranjevereniging. 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

12. Sluiting van de vergadering om 21.40 uur. 

 

Leiderdorp, maart 2020 


