Algemene ledenvergadering Oranjevereniging Santpoort-Noord
Datum: 30 juni 2016
Locatie: De Bosbeekschuur
Aanvang: 20:00 uur
Agenda
1. opening
2. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 4 juni 2015
3. Bestuursaangelegenheden
4. Jaarboekje en decharge penningmeester
5. Leden, vrijwilligers, sponsoren
6. Korte terugblik koningsdag 2016
7. Vragen en opmerkingen vanuit leden
8. Sluiting
1. opening
Aanwezig bestuur: Nico Bakker, Steven Steenhuizen, Bas van Heese, Ingrid Snijders, Rob Schoorl,
Jeroen van Ruitenbeek
Afwezig bestuur: Marcel Duineveld en Suzanne Hagen
Aanwezig leden: John Smidt, Frits Kramer, Inge Rustemeijer , Wijnand van Veen
De ad-interim voorzitter Steven Steenhuizen heet aanwezigen welkom en opent de vergadering.
2. Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 4 juni 2015
Er zijn geen wijzingen. De notulen zijn vastgesteld.
3. Bestuursaangelegenheden
Suzanne Hagen, Bas van Heese en Jeroen van Ruitenbeek worden kort door de voorzitter
voorgesteld. Na een stemming zijn zij formeel als bestuurslid aangesteld.
Ingrid Snijders treedt af als bestuurslid. Hierover later in de vergadering meer.
Het afgelopen jaar was Steven Steenhuizen Ad-interim voorzitter. Na een stemming is hij formeel
aangesteld als voorzitter van het bestuur.
John Smidt blijft met Nico Bakker verantwoordelijk voor de ledenadministratie. John merkt op dat er
tot op heden een dubbele administratie wordt gevoerd en ervaart dit als omslachtig. John werkt aan
een voorstel om de administratie efficiënter te kunnen voeren.
4. Jaarboekje en decharge penningmeester
Ruim 15.000 euro eigen vermogen. Iets toegenomen vanwege het positieve resultaat van 47 euro in
2015. De winst van 47 euro word toegeschreven aan het eigen vermogen.
Joke van Baekel en Frits Kramer van de kascommissie hebben steekproefsgewijs de administratie van
2015 gecontroleerd en geen verschillen geconstateerd. De Penningmeester krijgt decharge.
Joke van Baekel en Frits Kramer zijn ook het komend jaar benoemd als kascommissie Reserve is
Wijnand van Veen.
5. Leden, vrijwilligers, sponsoren
In 2015 is opbrengst sponsoren teruggelopen. Deels is dit te wijten aan de crisis. Ook is er weinig
contact met leden. Sinds de aantreding van bestuurslid Bas van Heese is hier meer aandacht voor.

Ook zijn er op koningsdag minder leden bijgeschreven dan vorig jaar. Waarschijnlijk is dit te wijten
aan de verminderde weersomstandigheden.
Dit jaar is met succes actief lokale media benaderd en zijn posters rondgebracht. Doelstelling voor
komend jaar is om meer aandacht aan het behoud en werving van sponsoren te besteden. Meteen
na jaarwisseling actief sponsoren benaderen.
Aan de hand van het ledenbestand is gekeken waar de meeste leden in Santpoort wonen.
Constatering: Er zijn veel nieuwe gezinnen in Santpoort komen wonen. Deze moeten we benaderen.
Sinds dit jaar hanteren wij verschillende nieuwe manieren om mensen te bereiken, waaronder de
posters, een vernieuwde website en een Facebook pagina. Doelstelling is om daar komend jaar meer
aandacht aan te besteden en dit verder uit te breiden.
Frits Kramer: Voorstel om email adressen te gaan registreren van leden, en zodoende leden per mail
op de hoogte houden/bereiken. Het bestuur neemt dit ter overweging.
Dank gaat uit aan de scouting en alle vrijwilligers voor hun inzet.
6. Korte terugblik koningsdag 2016
Naast een nieuwe locatie waren dit jaar ook de Fluttentutters en de band Leff nieuw. Hier zijn veel
positieve reacties over binnengekomen. Ook het schminken was een succes.
Helaas is er dit jaar door de verminderde weersomstandigheden een lagere omzet gerealiseerd.
Daarnaast heeft de nieuwe locatie een aantal extra logistieke en facilitaire uitdagingen. Wel heeft
deze locatie veel sfeer en uitstraling.
Er is veel glühwein verkocht. De limonade was snel uitverkocht. Volgend jaar dubbele hoeveelheid
limonade inkopen zodat er langer limonade beschikbaar is.
‘Laantje’ deed de catering dit jaar. De saté was in sommige gevallen rauw en er was te weinig
capaciteit voor de bezoekersaantallen. Een aantal leden twijfelt of zij volgend jaar de vraag aankan
als het weer beter is en er meer bezoekers zijn. Het bestuur heeft dit ook geconstateerd en merkt op
dat dit volgend jaar beter moet. Het bestuur gaat hier extra aandacht aan besteden.
Frits Kramer: Beveiliging ging te vroeg weg om tent leeg te krijgen.
Inge Rustemeijer: Aanloop naar toiletten was erg breed daardoor loop je omzet mis.
Ondanks het weer kijken we terug op een succesvolle editie. De nieuwe locatie blijkt een succes.
7. Vragen en opmerkingen vanuit leden
Er zijn geen verdere vragen.
Woord aan vertrekkend bestuurslid Ingrid Snijders. Ingrid kijkt terug op een mooie periode als
bestuurslid en dankt betrokken hiervoor. Suzanne Hagen gaat taken van haar overnemen. Inge
Rustemeijer geeft aan dat een bestuursfunctie nog te veel tijd gaat kosten maar wil wel graag op
allerlei manieren bijdragen. Inge gaat Suzanne in ieder geval ondersteunen in o.a. Het dorpsspel.
8. Sluiting
Na afscheid en dank Ingrid vergadering om 21:15 gesloten. Na de sluiting is er door de voorzitter een
extra dankwoord uitgesproken richting vertrekkend bestuurslid Ingrid Snijders. Er is een presentatie
getoond met foto’s uit de periode van Ingrid als bestuurslid.

