Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Oranjevereniging Katwijk aan Zee gehouden
op 14 maart 2019 in de Sociëteit Skuytevaert, Synthese 20a, Katwijk. Aanvang 19:30.
1.

Opening voorzitter
De voorzitter, Harry Minnee, opent de vergadering om 19:47 en heet iedereen van harte welkom. De
voorzitter dankt Skuytevaert voor haar gastvrijheid en de heer van Duijvenvoorde voor de barbediening.
Bericht van verhindering ontvangen van Hennie Kalee.
De voorzitter blikt terug op 2018:
•

Een spectaculair 6 weken durend evenement in 2018 was "Katwijk van Oranje". Een feest
georganiseerd onder verantwoordelijkheid van "Marketing Katwijk" die zonder de bijdrage en
ondersteuning van de OV niet mogelijk was geweest. Hij bedankt de aanwezige personen die daar
een belangrijk aandeel in hebben gehad.

•

De muziekmiddag op Koningsdag was niet op Duinplein maar op het Strandplein waarvan de naam
is veranderd in "Plein van Oranje".

•

Vaak is te horen dat de activiteiten op Koningsdag altijd hetzelfde zijn. Op zicht vindt de voorzitter
logisch omdat het publiek deze activiteiten waardeert. Waar nodig vinden veranderingen plaats. Hij
roept de aanwezigen op om ideeën aan te leveren via de website.

Ook meldt hij dat aansluitend van de festiviteiten op Koningsdag, de stichting Kika, in de feesttent van
29-4 tot en met 3-5, een programma en een sponsoravond organiseert.
2.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Notulen ledenvergadering 2018
Na een korte leespauze wordt het verslag van 15 maart 2018 besproken. Het verslag wordt vervolgens
door de leden goedgekeurd en vastgesteld.

4.

Jaarverslag door secretaris Wim van de Ven
Het verslag is voor inzage aanwezig maar wordt voorgelezen door de heer Wim van de Ven.
Naar aanleiding hiervan het volgende:
De heer Minnee meldt dat in 2018 de kerstboutloterij niet is doorgegaan omdat de toegewezen plaats
(aan het einde van de Princestraat tegen het Andreasplein) niet voldeed. In 2017 stonden wij hier ook en
zijn er duidelijk minder loten verkocht. In overleg met de winkeliersvereniging is er overeenstemming
over een betere locatie voor de loterij en is besloten deze weer te houden in 2019.

5.

Samenstelling bestuur
Het bestuur draagt Jan van der Plas voor als bestuurslid. De leden gaan hiermee akkoord.

6.

Financieel verslag door penningmeester Piet Freke.
Piet Freke licht het financieel jaarverslag van 2018 toe. Over het boekjaar 2018 is een klein verlies
geleden van € 256, =. Er zijn vanuit de vergadering geen vragen dus het jaarverslag wordt goedgekeurd
en vastgesteld.

7.

Verslag kascontrolecommissie
De heer de Kreek doet verslag van het bezoek. De commissie is tevreden over de gevoerde administratie
door de penningmeester, zij hebben alle relevante stukken vrijelijk mogen inzien en geen
onregelmatigheden aangetroffen. Hij bedankt Piet Freke voor zijn inzet.
De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid in 2018.

8.

Benoeming kascontrolecommissie
De vergadering benoemt de heer Arie Plug als nieuw lid van de kascommissie. De heer de Kreek blijft
nog één jaar aan als lid.

9.

Evenementen 2018
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De heer Minnee meldt dat evenals in 2018 de muziekmiddag in de feesttent (op het strandplein) wordt
gehouden, ook zijn er 2 muziekavonden gepland.
Op koningsdag is er ook muziek in café de Branding en de Blauwe Bok.
De maritieme markt is langs het kanaal verder verlengd tot aan de brandweerkazerne. Terrassen zijn er
bij het DVS-gebouw en bij de locatie van de Dreakstien. Op de taptoe marcheren onder andere de bands
Avenda, de Floraband en DVS jong en oud. Voor meer informatie zie de feestgids of de website.
De liedjes voor de aubade staan dit jaar niet in de Feestgids, via flyers worden de teksten onder het
publiek verspreid.
De heer Minnee sluit af met het vraag of er bij de aanwezige leden nog ideeën zijn voor verbetering van
bestaande activiteiten en of nieuwe activiteiten.
10. Rondvraag.
De heer W. Schonenberg vraagt wat de situatie ronde huisvesting.
De heer Minnee antwoordt dat de huidige locatie in de Schoolstraat te klein en niet representatief is. Er
is op dit moment weinig tot geen goede alternatieven te vinden. Verder noemt hij de geruchten over de
Bomschuit en de Redschuur. Het bestuur blijft alert. De heer Schonenberg geeft aan dat de gemeente
gecharmeerd is van samenwerking door organisaties.
De heer van der Plas vraagt om in dit kader ook te denken aan hengelsportvereniging Brittenburg.
De heer Vooijs vraagt naar de status van het aantal verkeersregelaars rond de activiteiten 4x4, Oranje
Tour en de ronde van Katwijk. Hij vraagt of hier geen overleg nodig is tussen deze partijen om dit beter
te organiseren. Het bestuur licht de situatie toe en er zal zeker met deze opmerking rekening worden
gehouden.
Tot slot geeft de heer Minnee nog een uiteenzetting van de plannen voor 5 mei 2020; dan wordt 75 jaar
bevrijding gevierd.
De heer Plug vraagt of er nog nieuwe, liefst jonge, bestuursleden worden gezocht. Het heeft de
dringende aandacht van het bestuur maar er is weinig animo. De heer Plug heeft wat namen en geeft die
na de vergadering aan de heer Minnee.

11. Sluiting officiële gedeelte.
De voorzitter sluit het officiële gedeelte en dankt allen voor hun aanwezigheid.
12. Pauze:
In de pauze verkoop van loten en er is een hapje en een drankje.
13. Uitslag verloting.
Na de pauze volgde de uitslag van de verloting.
14. Sluiting van de avond door de voorzitter en zingen van Wilhelmus.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. Hierna wordt staande het 1e en 6e couplet
van het Wilhelmus gezongen.
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