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Algemeen
Begin 2019 was het bestuur weer op sterkte om Koningsdag en de activiteiten daarom heen
weer enthousiast te kunnen organiseren. De secretaris heeft aangegeven in 2020 te stoppen,
het bestuur heeft gelukkig 2 nieuwe vrouwelijke aspirant bestuursleden kunnen werven,
waarvan er één het secretariaat gaat overnemen. De samenwerking met de gemeente gaf wat
dit jaar betreft weinig problemen. Uit de evaluatie gesprekken bleek dat men tevreden was
over de aanpak en samenwerking.
In maart zijn de voorbereiding gestart van het feest rond 75jaar in mei 2020. Hiervoor is een
werkgroep op gericht met daarin vertegenwoordigers van de vier Oranjevereniging.
Evenementen 2019
Ook dit jaar werden de verzorgingstehuizen (Duinrand, Salem en Overduin) weer bezocht
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 deze keer een loterij met leuke prijzen. De
bewoners van de Salem wonen tijdelijk in Rijnsburg dus zijn zij daar bezocht, ook was er een
muziekkorps en werden er optredens verzorgd op deze middagen.
Dee volgende activiteitenvonden plaats voor Koningsdag: de Oranjetour, startend vanaf
parkeerterrein Noord waarbij het gebouw van Scum gebruikt werd voor het feestje voor en na
de tour, de Koningsrit op de motor in samenwerking met Easy Riders Kattuk.
De kermis was er ook weer op het parkeerterrein Zuidduinen geheel omringd met hekken en
in de avonduren waren er ook beveiligers.
Op het Strandplein omgedoopt naar “het plein van Oranje” was er door stichting huis van
Oranje een grote muziektent geplaatst waarin de 2 avonden voor Koningsdag muziek werd
gemaakt, de avond van de 25e waren er optredens en de avond van de 26e was er weer de
"Katukse Nacht". Tijdens de traditionele muziekmiddag op 27 april was de tent overvol en erg
gezellig.
Op het Andreasplein was er weer geen overeenkomst tussen de horeca voor een activiteit op
het Andreasplein. De OV heeft toen een markt met oude ambachten en een optreden van een
clown voor de kinderen georganiseerd.
De Maritieme markt op de Hendrikkade was weer ouderwets gezellig en drukbezocht. Wel
waren er een paar boten verkeerd aangemeerd en wilden geen plats maken voor de boten die
waren uitgenodigd. Voor de jeugd was er in de zwaaikom gelegenheid om te varen met mini
opduwers en er was ringsteken op het water met de echte opduwers.
Er was wat onenigheid met de eigenaar van een restaurant dit is samen met de gemeente
opgelost.
Verder mogen de overige activiteiten niet vergeten worden zoals de aubade, roofvogelshow,
de Ronde van Katwijk (in samenwerking met Atletiekvereniging Rijnsoever), die helaas als
gevolg ven het slechte weer wat minder starters kende.
Om helemaal volledig te zijn natuurlijk ook Montmartre, de Koningsmarkt, de
Kindervrijmarkt, Princestraat/Andreasplein kinderfestijn, de Seniorenochtend en de
gezinsfietstocht..
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De Koningsdag werd zoals gebruikelijk afgesloten met de taptoe op het Andreasplein, waarna
Door de weersomstandigheden (teveel wind en droogte) het vuurwerk niet kon worden
afgestoken.
Ook was dit jaar weer het strand ingericht voor de 4x4 auto’s met gescheiden banen voor de
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 tijdens de dodenherdenking.
Op 5 mei was er weer de fakkeloptocht georganiseerd door de st. Stichting
Oranjeverenigingen KRV.
De tent werd tussen 29/4 en 3/5 gebruikt door de stichting Katwijk Wandel; de opbrengst
kwam ten goede aan Kika.
Huisvesting
Er is meer ruimte in de loods gecreëerd door de verkoop van de tractor die bijna niet werd
gebruikt. Verder is er voor de vergaderruimte een nieuwe tafel en stoelen aangeschaft. Ook is
er een aansluiting voor Wifi aangebracht.
PR
De website wordt nu goed actueel gehouden. Ook de andere media zoals Facebook worden nu
bewaakt en actueel gehouden.
BESTUURSWIJZIGINGEN EN LEDENAANTAL
Per 31 december 2019 bedroeg het aantal leden 2285.
Op de ledenvergadering worden Jan van der Plas als nieuwe bestuurslid aangesteld.

Katwijk, maart 2020.
Wim van de Ven - secretaris OVKZ.
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