Beleidsplan Oranjevereniging Katwijk aan Zee.
Missie
De Oranjevereniging stelt zich ten doel het aanwakkeren en het onderhouden van de liefde
voor het regerend Vorstenhuis bij de bevolking van Katwijk aan Zee en omstreken.
Visie
De Oranjevereniging wil zich, vanuit haar doelstellingen, kenmerken door maatschappelijke
betrokkenheid en het aanbrengen van cohesie. Deze betrokkenheid wordt op actieve wijze
ingevuld.
De Oranjevereniging wil zich, door middel van haar activiteiten, een plaats verwerven in de
harten van de mensen en een logisch platform zijn om verbindingen te stimuleren tussen
formele en informele groepen. De betrokkenheid met het wel en wee van ons koningshuis
(op lokaal niveau) alsmede de onderlinge betrokkenheid is een onderdeel van de identiteit
van de Oranjevereniging
De Oranjevereniging streeft er naar haar stem te laten horen en zo veel mogelijk invloed te
hebben bij passende besluiten op lokaal terrein. Het bestuur bevordert de verbinding met en
tussen groepen in Katwijk aan Zee en met maatschappelijk relevante zaken.
De Oranjevereniging streeft naar een optimale communicatie, zowel intern als extern. Dit
gebeurt door het gebruik van social media, radio, TV en andere directe communicatie.
Kernwaarden
De Vereniging beoogt niet het maken van winst en streeft geen commerciële belangen na.
Incidentele exploitatie overschotten worden aangewend in overeenstemming met de
doelstelling van de Vereniging.
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Het bestuur is zich bewust van het feit dat naamsbekendheid en een positief imago
essentieel zijn bij het in praktijk brengen van de doelstellingen van de Oranjevereniging.
Doelstelling.
De Oranjevereniging heeft als doel:
•
•
•

het organiseren van feestelijkheden rondom Koningsdag en andere dagen die van
nationale en/of Nederlands historische betekenis zijn;
het bevorderen en verdiepen van de kennis en beleving van deze feestelijkheden;
het fungeren als platform en gesprekspartner voor (lokale) overheden en instellingen.

Middelen
De Oranjevereniging zet de volgende middelen in om dit doel te bereiken:
•
•
•
•
•
•

het werven van leden;
het werven van donateurs en fondsen;
het uitgeven van een evenementengids en/of andere geschriften;
het aanbieden en onderhouden van een social media;
het organiseren van feestelijkheden op nationale feestdagen en - gedenkdagen
samenwerking met het gemeentebestuur en partners die een gelijk doel nastreven
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