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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Oranjevereniging Katwijk aan Zee gehouden 

op 5 april 2022 in de hotel Zee en Duin, Boulevard 5a, Katwijk. Aanvang 20:00. 

 

1. Opening voorzitter 

De voorzitter, Harry Minnee, start de vergadering om 20:06 met een terugblik naar de coronatijd. Hij 

vermeld ook enkele zaken die in die periode wel konden zoals de foto van Koningin Maxima op de 

vuurbaak en de Amalie kerstboom. 

De sponsoren zijn die periode niet belast met sponsorbijdragen en hieruit is ook het idee ontstaan om 

een haringparty te organiseren voor de sponsoren, die hierdoor extra aandacht krijgen vanuit de OV. 

Dirk de Jong geeft extra aandacht aan de werving van nieuwe leden en sponsors. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Alleen vindt tussen 9 en 10 de verloting plaats. 

 

3. Notulen ledenvergadering 2019 

Er is een tekstueel puntje, bij punt 9 moet DVS veranderd worden in DSV. Het verslag wordt 

vervolgens door de leden goedgekeurd en vastgesteld. 

 

4. Jaarverslag 2019, 2020 en 2021 door secretaris Wim van de Ven 

De genoemde verslagen worden door de leden goedgekeurd en vastgesteld.. 

 

5. Samenstelling bestuur 

Het bestuur draagt Willem Schonenberg voor als bestuurslid. De leden gaan hiermee akkoord. Ook 

worden de wijzigingen tijdens de corona periode door genomen. Deze hadden geen consequenties voor 

deze vergadering. 

 

6. Financieel verslag door penningmeester Piet Freke. 

Piet Freke licht het financieel jaarverslag van de afgelopen 4 jaren toe. De lange periode komt vooral 

door de corona periode maar financieel heeft deze periode geen nadelige gevolgen gegeven. 

 

7. Verslag kascontrolecommissie 

De heer de Kreek is sinds een jaar gen lid meer van de OV vanwege een verhuizing, De heer Johan 

Houwaard is voor hem in de plaats gekomen en doet verslag 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. Arie Plug geeft ook zijn persoonlijke 

reactie  en zij bedanken Piet Freke voor zijn inzet. 

De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid van de afgelopen periode. 

 

8. Benoeming kascontrolecommissie 

De vergadering benoemen de hereen Hans Vooijs en Cees Ouwehand als de nieuwe kascommissie. 

 

9. Vooruitblik Koningsdag 2022 

De heer Minnee vermeldt het bezoek van het koninklijke echtpaar aan de bollenstreek en licht toe hoe 

het korte bezoek aan Katwijk verliep. 

Hij loopt het programma van 2022 door en 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 Ouwehand vraagt of er tijdens aandacht kan worden gegevens aan de oorlog in Oekraïne door 

het spelen van “Halleluja” bijvoorbeeld tijdens de aubade of de taptoe. 

Dit wordt zeer serieus overwogen waarbij de aubade de voorkeur heeft. Het bestuur doet echter nog 

geen toezeggingen. 

 

Ook vraagt hij of de bands kunnen worden verwisseld tijdens de muzikale rondgang. 

 

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. 
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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. 

  


