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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Oranjevereniging Leiderdorp gehouden op 

dinsdag 2 maart 2021 (onlinevergadering) 

                           Bijlage 1 

 

Aanwezig: Bestuursleden: burgemeester mevrouw L. Driessen (erevoorzitter), Esther Baars, Jacqueline  

Borman (verslag), Rina Cooijmans, Didos van Dam, Hans Kruidenberg (voorzitter), Arno  

                        Mentink; Alfred Beekhuizen, Tineke Zonneveld, mw. H. van den Berg (lid  

                        Oranjevereniging); leden kascontrolecommissie: de heren I. Cooijmans en de heer L.  

Driessen. 

Afwezig:   - 

 

1. Opening 

 

Beste aanwezigen, leden, ereleden, belangstellenden en bestuursleden. 

 

Allereerst wil ik stil staan bij het overlijden, twee weken geleden, van ons erelid en ex-bestuurslid Gerrie 

Spies. Zij is plotseling overleden en anderhalve week geleden is de uitvaart voor haar geweest. Hoewel er 

natuurlijk beperkende maatregelen waren, is één van onze bestuursleden naar de uitvaartplechtigheid geweest  

en hebben we de familie een condoleancekaart gestuurd. Graag zou ik, ter nagedachtenis aan Gerrie, één 

minuut stilte in acht nemen. 

 

U bent van mij gewend, om aan het begin van de algemene ledenvergadering een overzicht te krijgen van 

onze hoogtepunten uit het voorbije jaar en alvast een inkijkje in de activiteiten van het komend jaar. Dan kan 

ik dit jaar kort zijn: er kon weinig en er kan weinig. 

2020 had zo’n bijzonder jaar moeten worden in het kader van 75 jaar bevrijding. En we hadden een zeer 

uitgebreid en bijzonder programma georganiseerd. Maar op 18 maart werd de beslissing genomen dat 

evenementen en activiteiten, landelijk en regionaal, niet door konden gaan. Waar mogelijk hebben we ons 

programma aangepast. U leest daarover in het secretarieel jaarverslag wat zo besproken zal worden. 

Vermeldenswaard is, dat we de 4 mei herdenking op de begraafplaats door hebben laten gaan, maar in klein 

comité. De herdenking werd live uitgezonden door Unity tv, met een toespraak van de burgemeester, muziek 

van Tamarco die van tevoren was opgenomen, trompetsignaal, een minuut stilte en de kranslegging. En aan 

de reacties te oordelen, hebben veel Leiderdorpers deze herdenking via Unity gevolgd. 

 

In de planning stond om het herdenkingsjaar af te sluiten op 15 augustus met de herdenking van de bevrijding 

van Nederlands-Indië. Ook toen zaten we in een lockdown. Maar opnieuw hebben we op de algemene 

begraafplaats een herdenking gehouden. Deze werd door veel mensen als zodanig imponerend ervaren, dat 

het bestuur van de Oranjevereniging besloten heeft deze herdenking in deze opzet te herhalen. 

 

En ook voor dit jaar hadden wij een uitgebreid programma staan, waarin we een groot aantal activiteiten die 

we afgelopen jaar niet door konden laten gaan, nu alsnog wilden uitvoeren. Maar helaas ….. 

Doen we dan niets? Dan kent u het bestuur van de Oranjevereniging slecht. 

Koningsdag wordt gevierd, en hoe. De bedoeling is dat er gedurende de gehele dag een live uitzending wordt 

verzorgd door Unity tv, waarin een groot aantal aspecten van de normale Koningsdagviering terug komt 

Zo beginnen we met een aubade, die van tevoren wordt opgenomen op diverse Leiderdorpse scholen. 

De prestatieloop wordt in de week, voorafgaande aan Koningsdag, individueel gelopen. Via een app kunnen 

deelnemers hun afstand en tijd registreren en via een foto door geven aan de Oranjevereniging. Iedereen 

loopt dus zijn eigen parcours op een tijd die de deelnemer het beste uit komt. Je kunt dus bij wijze van 

spreken je eigen trainingsrondje noteren als prestatieloop. Tijdens de Koningsdaguitzending worden filmpjes 

van de lopers getoond en de prijzen bekend gemaakt. 

We willen in de uitzending de mensen voorstellen die een dag eerder een Koninklijke onderscheiding hebben 

gekregen. 

Er zijn optredens van MOL, afhankelijk van de regelgeving op dat moment digitaal of live 

We verzoeken Leiderdorpers om hun straat te versieren en gedurende de uitzending kunnen ze beeldbellen 

met Unity om het resultaat te laten zien. 
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In de week voorafgaande aan Koningsdag organiseren we op de Leiderdorpse scholen een pub quiz. Hier 

zullen we opnames van maken die in de uitzending vertoond worden. 

We willen beelden laten zien van Koningsdag en Koninginnedag in Leiderdorp door de jaren heen. 

En zo zijn er nog diverse ideeën die invulling moeten geven aan deze Koningsdag. 

 

En we zullen 4 mei weer op dezelfde manier vieren als vorig jaar: een live televisie uitzending vanaf de 

Algemene Begraafplaats, met muziek en korte voordrachten. De precieze invulling hangt nog af van de 

coronaregelgeving op dat moment. 

 

Voor 6 mei hadden we een open lucht bioscoop gepland staan: vanuit je auto kijken naar een goede film. 

Ieder in zijn eigen bubble, op afstand en veilig. Maar de regelgeving staat ook dat nog niet toe en dus hebben 

we onlangs besloten om ook deze activiteit te cancelen. 

 

Dan hebben we nog één activiteit waar we onze hoop op gevestigd hebben. Op 17 september willen we een 

gondelvaart organiseren met versierde boten en veel live muziek. Maar ook hiervoor geldt, of het doorgaat, 

en hoe, hangt af van de regelgeving en de risico’s van dat moment. 

 

Het lijkt misschien niet veel, maar het zijn wel de lichtpuntjes van dit moment: activiteiten, hoewel op 

afstand, die ons samenbrengen, gemeenschapszin creëren en hoop geven. 

 

Ik bedank aan het eind van mijn openingswoord altijd onze partners, sponsoren en vrijwilligers. Dat doe ik 

hierbij ook. Maar ik wil twee groepen in het bijzonder noemen dit keer. 

Allereerst onze sponsoren en adverteerders, die elk jaar ondersteuning bieden aan de Oranjevereniging. Het is 

juist deze groep, de middenstanders van Leiderdorp, die het momenteel moeilijk heeft. Ik wens hen een 

snelle verlossing uit de lockdown en beperkende regelgeving en een voorspoedig economisch herstel. 

En de tweede groep die ik dit jaar speciaal wil bedanken zijn mijn medebestuursleden. Vol enthousiasme 

organiseren ze telkens weer mooie activiteiten voor alle Leiderdorpers. Om het afgelopen jaar telkens weer te 

zien dat evenementen niet door kunnen gaan. Maar in plaats van de pijp aan Maarten te geven, blijven ze 

enthousiast, komen met nieuwe en frisse ideeën en proberen activiteiten aan te passen aan wat er mogelijk is. 

Bestuur: bedankt. 

 

En na deze woorden open ik de Algemene Ledenvergadering over 2020. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er is geen afzegging noch mededeling binnengekomen voor deze vergadering. 

 

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 3 maart 2020   

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

 

4. Secretarieel jaarverslag 2020 

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

 

5. Verslag penningmeester 2020 

Het werd een ander jaar dan voorzien. De inmiddels ex-penningmeester licht de hoofdlijnen toe.  

 

De posten van het financieel overzicht 2020 zijn vergelijkbaar met vorig jaar. De inkomsten van sponsoring 

en contributie zijn beduidend lager dan andere jaren. De sponsorcommissie had al afspraken voor sponsoring 

en advertenties geregeld maar we hebben bedrijven die dit aanboden schadeloos gesteld. Ook is een jaar de 

contributie niet geïnd. We konden gespaard geld en de subsidie goed gebruiken voor verplichtingen die we al 

aangingen en voor activiteiten die wel door konden gaan. Voorbeelden daarvan zijn het voorwerk door de 

drukker voor het programmaboekje; de post voor 75 jaar Bevrijding en de monument, de verzekeringen en 

vaste kosten. 
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In de balans is zichtbaar dat de kaspositie is toegenomen, debiteuren zijn in 2020 geïncasseerd. De 

reserveringen zijn gelijk gehouden aan volgend jaar: het hele programma 75 jaar bevrijding alsnog later 

plaatsvinden en is daartoe geoormerkt.  

 

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen over bovenstaande:  

-Mw. van den Berg: haar vraag over de kosten voor het monument zijn door de hierboven gegeven toelichting 

beantwoord. De voorzitter licht dit nog verder toe: door plaatselijk deel te nemen aan het monument namen 

we ook deel aan het landelijk monument, in allerlei plaatsen heeft een soortelijk monument gelegen. De 

lichtpaaltjes moesten terug maar de stenen kregen een andere bestemming. De gemeente Rotterdam vroeg 

ons en andere plaatsen om de stenen en gaat daar één groot monument van maken. Zo krijgen de stenen een 

nuttige bestemming, er volgt nog een onthulling maar die is door corona verlaat. 

-Burgemeester: n.a.v. haar vraag over de uitgaven ‘algemene kosten en verschillende kosten’ wordt verwezen 

naar de toelichting in de verantwoording. Dat betreffen de kosten Kamer van Koophandel, de (dure) Eon 

verzekering, opstartkosten programmaboekje, onze postbus en nota’s Griffioen voor kleding. De kosten 

waren wat hoger dan verwacht. 

-Burgemeester: op haar vraag of er een vermogen door 2020 is opgebouwd wordt uitgelegd dat deze in 

doelreserveringen is ondergebracht met geoormerkte posten voor tenten en activiteiten. Het geld gaat een 

goede bestemming krijgen: we doen iets voor alle Leiderdorpers. De vereniging beseft dat met veel 

vermogen het voor de gemeente lastig is om gemeentesubsidie toe te kennen. De burgemeester heeft in dat 

kader van de penningmeester een overzicht nodig van hoe het geld besteed zal worden. De voorzitter verwijst 

voor dit moment naar de uitleg die ook voor komend jaar meegaat om voor subsidie in aanmerking te komen. 

De kascommissie vult aan dat de resultaten van 2020 ongeveer evenveel zijn als de ontvangsten; de subsidie 

is gebruikt voor instandhouding van de vereniging en de herdenking en is niet opgepot. 

 

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

 

6. Verslag kascontrolecommissie 2020 

De heren I. Cooijmans en L. Driessen voerden de kascontrole uit, door corona in onlinevorm. De stukken zijn 

bestudeerd, steekproeven uit bankafschriften zijn genomen, naar banksaldo is gekeken 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 2021 in 2022 

In 2022 zullen de heer L. Driessen en mevrouw H. van den Berg de controle over 2021 uitvoeren. De heer I. 

Cooijmans stelt zich in principe voor 2023 beschikbaar. De voorzitter is blij met ieders inzet. 

  

8. Bestuursverkiezingen 

Plaatsvervangend voorzitter Arno Mentink meldt dat bestuurslid en voorzitter Hans Kruidenberg aftredend is, 

hij stelt zich herkiesbaar. De vergadering stemt in met de herverkiezing van hem voor een nieuwe periode 

van drie jaar.  

 

9. Vaststelling werkprogramma 2021 

De voorzitter licht een aantal activiteiten voor 2021 toe en vult gegevens aan. 

Het zal een eenvoudiger programma zijn dan andere jaren, wel waren er plannen om meer te organsieren 

maar die kunnen door corona geen doorgang vinden. Wat we wel gaan doen is het volgende. 

 

Bij Leythenrode en de Ommedijk zullen we plantjes brengen. 

 

We gaan proberen een quiz bij basisscholen te organiseren. Daarnaast bieden we alle basisscholen een 

Vrijheidsbox aan met daarin attributen (bellenblaas, stoepkrijt bijv.) om spelopdrachten te doen in thema van 

‘Vrijheid is bewegen’. En passend bij corona: we hopen dat tegen die tijd iedereen wat meer vrijheid heeft. 

De opdrachten zijn voorzien van een QR-code voor bovenbouw zodat toelichting snel opgevraagd kan 
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worden. Het is een veelzijdig programma dat onder leiding van een docent basisschool tot stand kwam. Van 

deze activiteiten worden opnames gemaakt en op Koningsdag uitgezonden. 

 

Ook de aubade wordt opgenomen, we vragen de verschillende basisscholen ieder een lied op te nemen. 

 

De prestatieloop gaat ook door, weliswaar op een andere wijze (coronaproof). Deze wordt in eigen tijd 

gelopen, met een eigen route; registratie vindt plaats via een app en daardoor ontstaat een totaaloverzicht. We 

verbinden dit keer niet de prijs aan de snelste loper, het is namelijk lastig te volgen wat het parcours was en 

hoe het daadwerkelijk is afgelegd. Wel gaat er een prijs naar degene die de prestatieloop het aardigst verkleed 

loopt en ons dat bewijst met een foto of filmpje waarop iets uit Leiderdorp te zien is. 

 

We maken een Koningsdaguitzending in samenwerking met Unity. We hopen vanuit het atrium van het 

gemeentehuis deze uitzending te verzorgen, alles volgens coronagels. Daarin is ook plek voor de landelijke 

uitzending van het Koninklijk bezoek aan Eindhoven. Verder denken we aan filmpjes van de prestatieloop, 

de vrijheidsbox en leerlingen van MOL; verder aan interviews met de burgemeester, gedecoreerden en 

grotere partners die geen Koningsdag kunnen vieren (eigenaar Hollandsche Tuyn bijvoorbeeld) en hoe het 

gaat met gebak aanbieden aan oudste leden van onze vereniging. Ook willen we opnames laten zien van hoe 

straten zijn versierd door Leiderdorpers te laten inbellen. Daartoe is het plan om bij de nota 2021 een set  

vlaggetjes mee te sturen zodat die ingezet kunnen worden bij het versieren. 

 

Voorts is het plan om aan bakkers in Leiderdorp te vragen oranjegebak te maken met bijv. het logo van onze 

vereniging en dat gedeeltelijk te bekostigen. Opdat iedereen het kan aanschaffen en om 10 uur aan het  

oranjegebak kan zitten. Ook daarvan willen we opnames laten zien. Het doel is om het samengevoel en de 

gemeenschapszin te creëren en te vergroten, ondanks corona.  

We houden ons altijd aanbevolen voor verdere ideeën. 

 

De 4 mei herdenking verwachten we weer live vanaf de begraafplaats uit te laten zenden door Unity. Als 

coronamaatregelen het toestaan zal dit uitgebreider dan vorig jaar zijn. Een deel van wat namelijk zich anders 

in de kerk afspeelt, wordt naar buiten, naar de begraafplaats, verplaatst zoals het voorleze van gedichten door 

kinderen. We kijken of er plek is voor het verhaal van een veteraan (evt. vooraf opgenomen). Daarnaast vindt 

de toespraak van de burgemeester plaats, is er muziek van Tamarco (evt,. vooraf opgenomen), klinkt het 

taptoesignaal, is er 1 minuut stilte en zal de burgemeester een krans leggen. Als het kan wat coronaregels 

betreft, zullen er meerdere kransen worden gelegd. 

 

Voor 5 mei zijn er minder activiteiten dan voorheen gepland omdat we geen activiteiten in de Houtkamp 

kunnen organiseren. We doen nu meer op Koningsdag, ook kijken we of Tamarco door Leiderdorpse straten 

kan lopen. Daarnaast zal een kleurwedstrijd georganiseerd worden in het thema van vrijheid, we vragen of 

die in de Winkelhof opgehangen kunnen worden. 

 

Voor 17 september staat de gondelvaart gepland, dat is afhankelijk van wat er tegen die tijd kan. Daarbij 

moet ook rekening houden worden met wat er dan al aan aanbod is van uitgestelde activiteiten van anderen. 

Deze zijn te vinden in het jaaroverzicht gemeente. 

 

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen over bovenstaande:  

-Burgemeester: zij complimenteert het bestuur met het programma en onze inzet.  

 

Zij licht verder toe dat er een lijst bestaat met activiteiten die voor september zijn aangemeld. Bij uitgestelde 

activiteiten wordt gekeken of dit haalbaar is in verband met de noodzakelijke aanwezigheid en 

beschikbaarheid van politie. Een ieder moet activiteiten twee maanden van tevoren aanvragen.  

 

Gedecoreerden ontvangen op 26 april een telefoontje dat zij een Koninklijke onderscheiding ontvangen, de 

Oranjevereniging kan net als vorig jaar een bloemetje brengen waarbij mogelijk meteen een foto van de 

gedecoreerde kan worden gemaakt. Evt. door een persfotograaf, de foto kan cadeau gedaan worden ter 

herinnering. De onderscheiding wordt binnen een week na 26 april uitgereikt; wij worden op de hoogte 
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gehouden. Met elkaar wordt geconstateerd dat de uitreiking van vorig jaar goed, interactief en veilig plaats 

vond, met uitzondering van het eind waarbij iedereen door elkaar ging lopen.  

 

Ten aanzien van Unity wordt geadviseerd om een goede begroting te vragen om niet voor onverwachte 

kosten te komen staan. De voorzitter licht toe dat we inmiddels een offerte hebben voor al onze wensen 

inclusief bijv. extra micro, lampen en cameramannen.  

 

Zij attendeert ons op het straatnamenboekje en of daar samen met het Leiderdorps museum iets als 

spoorzoeken mogelijk zou zijn. De voorzitter licht toe dat we proberen met het museum verhalen rond oorlog 

en bevrijding te verzamelen om die in aanloop naar 4 mei te publiceren in het Leiderdorps Weekblad. Arno 

heeft interesse in het straatnamenboekje voor een puzzel en gaat er met het museum over praten. 

 

De burgemeester vertelt dat helaas de aanloop naar het plaatsen van struikelstenen langer dan gepland is en 

dat de struikelstenen nu nog niet te gebruiken zijn in het kader van 4 mei. 

 

Op haar vraag naar de samenwerking met Van Houdt voor de prestatieloop wordt toegelicht dat er geen 

samenwerking met Van Houdt hiervoor is maar dat deze wel, naast andere hardloopclubs, voor de 

prestatieloop wordt benaderd. 

 

-Mw. Van den Berg: oppert om ook het ‘ommetje’ te overwegen voor ons programma. Bijvoorbeeld door dit 

voor een maand aan te maken en zo wandelaars aan te spreken voor een wandeling van 20 tot 30 minuten en 

daarmee punten te verzamelen. We gaan naar haar idee kijken. 

  

Programmaonderdelen zoals voor 2021 in de bijlage zijn voorgesteld, worden voor 2021 vastgesteld.  

 

10. Behandeling en vaststelling van de begroting 2021 

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

vaststelling voor 2020, maar het bevrijdingsdeel is inmiddels naar 2022 geschoven omdat vanwege corona 

deze activiteiten nog niet te realiseren zijn. Het zwaartepunt ligt op Koningsdag en op de registratie van de 4 

mei-herdenking die we met Unity hebben afgesproken. Dit alles geschiedt met gelden afkomstig van 

gemeentesubsidie en de contributie van leden. Sponsoren lieten we ongemoeid door de pandemie, ze krijgen 

wel een plekje in ons programma maar we spreken hen niet financieel aan.  

Er zijn geen vragen of opmerkingen over agendapunt 10. 

 

De begroting 2021 wordt vastgesteld met dank aan de ex-penningmeester. 

  

11.      Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen. 

De voorzitter bedankt alle deelnemers voor hun aanwezigheid op de vergadering. 

 

12. Sluiting van de vergadering om 21.40 uur. 

 

Leiderdorp, 5 april 2021 


