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Jaarverslag 2022 
 
Na de zomervakantie van 2021 begon het bestuur met de voorbereiding en organisatie van de Oranjefeesten 
2022. De lockdown van de corona werd opgeheven en het zag ernaar uit dat 2022 weer een normaal jaar zou 
worden met daarin ook een Koningsdag en alles wat daar omheen word georganiseerd. 
 
Koningsdag 2022 
Er wordt deze dag weer een normaal Koningsdagprogramma gedaan. Alleen kon de roofvogelshow niet 
doorgaan vanwege de vogelgriep. Verder was het weer als vanouds waarbij het weer ook heel goed 
meewerkte. Ook is de dag zonder noemenswaardige problemen verlopen. 
 
Verder is er ook voor de sponsoren voor de 1e maal een Haringparty georganiseerd. De locatie was het 
Andreashofje en het was een groot succes. Ook is er een vrijwilligersavond geweest. 
 
Rond de kerst was er weer een grote kerstboom geplaatst op het andreasplein dit keer in combinatie met een 
ijsbaan, het evenement heette “Katwijk on Ice” en was ook een groot succes. 
 
Huisvesting 
In deze periode eind 21/begin 23 is er veel werk verricht rond de huisvesting. Verschillende locaties (waaronder 
de KRB loods en het VVV/Bus kantoor bij de Vuurbaak) zijn bekeken en beoordeeld en er is hierover intensief 
overleg geweest met de gemeente en ook met de KRB. 
Uiteindelijk is er onderzocht of het huidige pand aan de Schoolstraat kon worden behouden en verbouwd zodat 
dit een volwaardig verenigings- en opslag ruimte zou worden. Er is gekozen voor de aanpassing van dit pand 
aan de Schoolstraat met de uitbreiding van een verdieping. 
Er is hierover gesproken met de gemeente en er zijn tekeningen gemaakt hierbij is nadrukkelijk de overweging 
het pand te kopen. Dit proces is nu nog gaande. 
 
PR.  
Ook in 2022 is dit een punt van aandacht er zijn wel gedachten en ideeën over, maar die zijn nog niet concreet. 
Er zijn wel enkele mensen mee bezig maar er ontbreekt nog structuur. Om er structuur in aan te brengen, is er 
aan deze mensen gevraagd om een commissie te vormen die de PR voor haar rekening neemt, dit zal in 2023 
gestalte krijgen. 
Verder zijn er stappen genomen om de sponsoren te behouden en nieuwe te vinden (de haringparty). Ook is 
aandacht besteed voor het verkrijgen en behouden van vrijwilligers. 
 
Bestuur samenstelling. 
 
Harry Minnee wil stoppen met het voorzitterschap en er is nu iemand bereid gevonden de hamer over te 
nemen nl Wim van Duijn. Hij is eind 2022 mee gaan draaien in het bestuur en zal in 2023 de hamer over nemen. 

15 maart 2023. 
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