Algemene ledenvergadering Oranjevereniging Santpoort- Noord
Datum: 4 juni 2015
Locatie: De Bosbeekschuur
Aanvang: 20.00 uur
1. Opening:
Aanwezig zijn: Wijnand van Veen, Joke van Baekel, Frits Kramer, Joke Kramer en Cees Davidson
en de bestuursleden: Ad Graaman, Jessica Hof, Nico Bakker, Marcel Duineveld, Ingrid Snijders,
Rob Schoorl en Steven Steenhuizen.
De voorzitter Ad heet een ieder welkom in de mooie Bosbeekschuur.
2. Vaststellen notulen jaarvergadering, d.d. 24 mei 2014:
Punt 5:
 Niet betalende leden worden in principe na 2 jaar uit het ledenbestand gehaald. Het niet
betalen lijkt ook een teken dat het maatschappelijk belang van de OVSN niet gezien wordt.
Punt 7:
 Kabels en haspels zijn gekeurd.
 Met Henk Wieleman van de HD is contact geweest over het HOV-project in relatie tot de plek
en planning van Koningsdag in Santpoort Noord.
 De aandacht voor de ijscomannen was goed verbeterd.
 De plek van de containers is iets verbeterd.
 Navraag bij oud-voorzitters heeft geleerd dat de OVSN geen ereleden kent. Gerard
Groenedijk was lid van verdienste van de Oranjebond.
 Joke van Baekel heeft aangegeven te gaan stoppen met de ledenadministratie. John Schmidt
heeft aangegeven dit te willen overnemen. Alle dank aan Joke voor haar geboden
ondersteuning.
 De ijsbaan is in de winter 2014-2015 wel opgezet, maar helaas is er geen ijs gekomen.
3. Bestuursaangelegenheden:
Na vorig jaar afscheid te hebben genomen van Cees Davidson nemen dit jaar Jessica en Ad
afscheid. Mogelijke opvolgers zullen de komende periode worden benaderd. Hoe is er inspraak
te regelen voor de leden in 2016. Hier moet het bestuur aandacht aan besteden.
Vanuit de leden wordt aangegeven dat het voorzitterschap bij voorkeur vanuit de eigen
geledingen moet komen.
Ingrid spreekt Jessica toe en benoemd haar kwaliteiten met uitleg daarvan: ondermeer creatief,
idealistisch, attent,enthousiast en eerlijk.
Nico spreekt Ad toe en benoemd het voortzetten van de stijgende lijn van de vereniging, zijn
kwaliteit om niet in paniek te raken en de boel bij elkaar te houden.
Beiden bedankt namens het bestuur.
4. Jaarboekje en decharge penningmeester:
Het resultaat van 2014 wordt voor een belangrijk deel bepaald door de horeca. Dit is zowel een
belangrijke inkomstenbron als een belangrijke kostenpost. De reserve is momenteel: €15.214,De kascommissie bestaande uit Joke van Baekel en Frits Kramer hebben 03-06-15 de

boekhouding ingezien en verklaren de jaarrekening voor akkoord. De boekhouding ziet er keurig
uit. Aan de penningmeester wordt onder dankzegging decharge verleend waarna de vergadering
de jaarrekening vaststelt.
NB de volgende keer behoort de kascommissie de verklaring zelf voor te lezen.
Benoeming leden kascommissie:
Joke van Baekel zal volgend jaar met Frits Kramer wederom de kascommissie vormen. Wijnand
van Veen stelt zich wederom beschikbaar als reserve.
5. Leden, vrijwilligers en sponsors:
De leden geven draagvlak voor de activiteiten die worden georganiseerd. Deze mogen actiever
worden benaderd.
De aandacht voor de vrijwilligers middels een avond in de Wildeman valt in de smaak en is goed
om voort te zetten.
Elk jaar zijn er een paar nieuwe sponsors. Volgend jaar willen we meer aandacht aan het
behouden van de huidige sponsoren en het binnenhalen van nieuwe sponsoren.
6. Korte terugblik Koningsdag 2015
Het thema Hocus Pocus was leuk. De dag werd ondersteund door een grote groep met nieuwe
jonge vrijwilligers. Veel van de activiteiten waren druk bezocht. Op de foto’s is dit goed te zien
met allemaal blije kinderen.
We merken dat er aandacht moet zijn voor de kinderen van 12 jaar en ouder. Hen zelf hiervoor
benaderen is belangrijk.
Petje af voor Paul Hille die zorgt voor de juiste mensen op de goede plek in de horeca. Door de
baropstelling toonde de tent ruimer.
Full Count lijkt een wat klein repertoire te hebben. De stemming kwam pas het laatste deel echt
goed los.
Dit jaar hebben we voor het eerst opmerkingen over het eten gekregen: koude hamburgers. Dit
zijn we niet gewend. Ook gaven bezoekers aan dat het bier niet smaakte. Dat klopt , het was
ander bier.
Burgemeester Weerwind en Ton Joosten waren verguld met hun kistje wijn.
Specifieke dank gaat ook dit jaar weer uit naar de scouting. Met het pionierwerk van de
verkenners wordt elk jaar weer iets speciaals neergezet en met het beheer van de toiletten
nemen de Sherpa’s een flinke klus uit handen.
Het meezingen van het Wilhelmus door het bestuur bij de opening van de dag werkt helpend
voor de bezoekers om mee te zingen.
7. Vragen en opmerkingen vanuit leden
Aanvullend zijn er geen vragen meer van de leden.
8. Sluiting:
De voorzitter sluit om 21.00 de vergadering.
De avond wordt afgesloten met een borreltje.

