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Algemeen
2016 was een turbulent jaar voor onze vereniging. het Andreasplein kreeg een nieuwe
invulling en er was een rel met de gemeente rond de beveiliging van de Kermis waardoor
verschillende bestuursleden stopten.
Evenementen 2016
Het Koningsfeest begon zoals altijd in de verzorgingstehuizen (Duinrand, Salem en Overduin)
waar de bewoners onder het genot van een kopje koffie met gebak, een hapje en een drankje
werden vermaakt met bekende liedjes en er was weer een bingo.
"Samen Katwijk" werd ook weer georganiseerd in samenwerking met het welzijnskwartier,
op deze avond ontmoeten Katwijkers en Medelanders elkaar en eten zij elkaars gerechten.
Door het Huis van Oranje was een grote tent geplaatst op het Strandplein. Door het slechte
weer werd de muziekmiddag die de vorige jaren op het Andreasplein plaatsvond verplaatst
naar deze tent omdat de gemeente dit soort muziekfeesten niet meer op het Andreasplein
toestaat.
Op het Andreasplein waren nu tienerspelen geplaatst voor de jeugd van 16 tot 18, er stond
bijvoorbeeld een mechanische stier die erg in trek was.
Ondanks het slechte weer gingen de meeste evenementen gewoon door. Alleen Montmartre
werd afgelast, wel werden de workshops gedaan maar nu in het Kerkhaventje. Voor de
fietstocht waren er geen aanmeldingen.
Vanuit de tent op het strandplein startte de Oranje Tour. De oldtimers, de auto's waarin met
verstandelijk gehandicapte kinderen de tour wordt gereden, waren opgesteld voor de tent en
dat was vanaf de boulevard een mooi gezicht.
De koningsdag werd zoals gebruikelijk afgesloten met de taptoe op het Andreasplein, waarna
zoals vanouds het vuurwerk werd afgestoken langs de boulevard ter hoogt van de witte kerk.
Ook was dit jaar weer het strand ingericht voor de 4x4 auto's en de zware Dakar rally
vrachtwagens. Het was weer een prachtig gezicht op het strand en vele mensen genoten ervan.
Zoals ieder jaar is op 4 mei door de Oranjevereniging ook weer een krans gelegd bij het beeld
van de Nederlandse Leeuw bij de dodenherdenking.
5 mei was op zondag hierdoor zijn er geen activiteiten georganiseerd.
Dwangsom beveiliging Kermis
Rond de kermis ontstond een grote rel met de gemeente, deze rel is mede oorzaak van het
vertrek van veel belangrijke bestuursleden die gelukkig op de achtergrond wel blijven helpen
met raad en daad.
De rel ging over de inzet van beveiligers. Naast het feit dat dit zeer laat en zonder ons
medeweten in de vergunning als eis was op genomen, ervoer het bestuur dit als druk van de
gemeente om overal maar beveiligers te plaatsen, wat voor ons financieel steeds lastiger is te
dragen. Via de mail en telefonisch hebben wij de gemeente geïnformeerd dat wij deze eis niet
konden en wilden inwilligen. Een brief met de consequenties van ons standpunt (een
dwangsom van € 3.000,- per dag) werd bij onze voorzitter thuis bezorgt door de GOA's. Hij
was hier zeer verbolgen over.
Wij hebben tegen deze "last onder dwangsom" bezwaar aangetekend met de volgende
argumentatie:
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1. wij zijn de afgelopen jaren door de Gemeente niet op de hoogte gesteld van klachten
en/of incidenten met betrekking tot het kermisterrein tijdens de openingsuren van de
kermis;
2. de kermisexploitant exploiteert het kermisterrein; de noodzaak tot extra beveiliging
van het kermisterrein tijdens de openingsuren van de kermis ontbreekt;
3. de zorg van de politie betreft de situatie rond het kermisterrein (o.a. de duinen) en niet
het kermisterrein waarop de kermis draait;
4. het advies van de politie is door de Gemeente zonder overleg met - en medeweten van
onze vereniging omgezet in een voorwaarde in de vergunning;
5. er is door de Gemeente op geen enkele wijze rekening gehouden met :
• het organiseren van de benodigde beveiliging op een dergelijke korte termijn;
• de excessieve uitgaven die een dergelijke beveiliging voor een
vrijwilligersorganisatie met zicht meebrengt.
Daarna zijn wij hiervoor bij de bezwarencommissie geweest maar die heeft ons bezwaar
afgewezen. Wij hadden bezwaar moeten maken tegen de vergunning in niet tegen de
handhaving. Uiteindelijk is na veel overleg de dwangsom verlaagd naar € 3.000,- in zijn
geheel.
ANBI
“Op 8 juni 2016 is de Oranjevereniging Katwijk aan Zee door de belastingdienst aangemerkt
als een Culturele ANBI. Een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is een kerkelijke,
levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en/of wetenschappelijke instelling die bijdraagt
aan het algemeen belang.
PR
De nieuwe website is na veel opstart problemen eind 2016 in de lucht gegaan, er wordt nog
steeds hard aan gewerkt.
De commissie tbv de sponsoren is in 2016 is niet echt van de grond gekomen, het bestuur heeft
de zaken als voorgaande jaren opgepakt.
Het KW!Label is in 2016 toegekend aan onze vereniging. Voor 2017 is de aanvraag weer
gedaan.
BESTUURSWIJZIGINGEN EN LEDENAANTAL
Op 3 februari 2016 overleed Bas de Mol, gedurende vele jaren heeft Bas een actieve en
betrokken rol gespeeld binnen onze vereniging. We verliezen in hem een toegewijde
vrijwilliger.
Per 31 december 2016 bedroeg het aantal leden 2433.
Wim van Leeuwen verlaat vanwege zijn studie in februari 2016 het bestuur.
De volgende bestuursleden zijn na het koningsfeest van 2016 gestopt met hun bestuurlijke
activiteiten:Koos van Duijn, Arie Plug, Gerard van Beelen, Pieter de Best, Henk Messemaker,
Jan Varkevisser, Tineke Zuijderduijn.
In de loop van het jaar zijn Robert Varkevisser, Johan Houwaard en Floor van der Plas als
aspirantlid toegevoegd aan het bestuur.

Katwijk, maart 2017.
Wim van de Ven - secretaris OVKZ.

