Algemene informatie KBOV
Tijdlijngegevens KBOV
 De Federatie van Oranjeverenigingen is in Nederland opgericht op 12 juli 1952.
Statuten behorende bij die Federatie dateren van 30 oktober 1979. Gewijzigd en
aangepast op 11 augustus 1982.
 De Christelijke Bond van Oranje - Verenigingen in Nederland is opgericht op 9 april
1910. De statuten daarvan zijn voor de laatste keer gewijzigd op 9 oktober 1989.
 Beide organisaties hebben ieder op eigen wijze inhoud en gestalte gegeven aan de
band met het Huis van Oranje. Deze band – sinds het ontstaan van de Nederlandse
natie tot het moment van akteondertekening 11 juni 2012 – is het best te typeren
daarnaast met de woorden ‘bij de gratie Gods’.
 Voor velen ligt in deze woorden namelijk besloten, dat in de historisch gegroeide
relatie met het Huis van Oranje iets zichtbaar wordt ván Gods goede zorg over het
volksleven.
 Voor anderen betekenen deze woorden vooral weer, dat de Oranjes, of ze nu als
stadhouder of als soeverein vorst de Nederlanden regeerden, hun taak meer ervoeren
als dienst en als een hen toevertrouwde opdracht dan als een privilege of macht.
 De woorden ‘bij de gratie Gods’ verbinden dan ook de bond en de federatie.
 Strikt genomen zijn beide voornoemde gremia geen organisaties van monarchisten,
maar van mensen die de relatie met dit huis, het Oranjehuis, als heilzaam en zegenrijk
ervaren voor het Nederlandse volk.
 Op 26 januari 1995 is bij notariële akte de totstandkoming van de Bond van
Oranjeverenigingen vastgelegd. Een samensmelting van de Federatie van
Oranjeverenigingen én de Christelijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland.
 In 2010 was er een feestelijk moment toen het predikaat ‘Koninklijk’ werd
toegevoegd; de KBOV was toen een feit.
 De Algemene Ledenvergadering heeft op 17 april 2012 besloten tot algehele
statutenwijziging van de bestaande statuten.
 Enkele bepalende en interessante statutenregels op een rijtje:
STATUTEN
Naam en zetel
 Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in
Nederland. Zij heeft haar zetel in de gemeente Culemborg.(op moment van vastleggen
notariële akte)
Doel
 Artikel 2
 De vereniging heeft als doel:
 eenheid te brengen in de Oranjebeweging in Nederland;
 het behartigen van de belangen van de leden; en
 het bundelen en ondersteunen van hun activiteiten.

 Daarnaast wil de Oranjebond duidelijk maken dat dit Koningschap, dat niet
gebonden is aan partij of groep, er in de pluriforme samenleving wil zijn voor
elke Nederlandse ingezetene, ongeacht afkomst, ras of religie.
 De Oranjebond benadrukt het belang van het bevorderen en versterken van de
band tussen de Nederlandse bevolking en het Huis van Oranje.
 Zij tracht dit te bereiken door het initiëren en stimuleren van festiviteiten,
kerkelijke en andere herdenkingen ter gelegenheid van hoogtijdagen binnen het
Huis van Oranje.
 Tevens tracht de KBOV dit te bereiken door:
 het initiëren en stimuleren van festiviteiten, kerkelijke- en andere
herdenkingen ter gelegenheid van hoogtijdagen binnen het Huis van
Oranje;
 bij haar leden bevorderen dat zij zich lokaal ook inzetten voor het (mede)
organiseren voor nationale herdenkingen en vieringen zoals vier (4) en vijf
(5) mei en – indien gewenst – andere locale activiteiten; en er te zijn voor
iedereen, zij vervult dan ook representatieve taken voor en namens haar
leden voor haar leden collectieve zaken te regelen (zoals onder meer
verzekeringen/BUMA) en primair verantwoordelijk te zijn voor het maken
van afspraken met derden het bevorderen van samenwerking met andere
gelijkgestemde organisaties;
 het voorzien van haar leden van deskundige informatie en gegevens over
onder meer organisatorische zaken het bevorderen van een gestructureerde
communicatie haar leden op landelijk niveau te vertegenwoordigen.
Duur
 Artikel 3
 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar.
Lidmaatschap
 Artikel 4
 De vereniging kent leden, de leden kunnen zowel natuurlijke personen als
rechtspersonen zijn.
 Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door
het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven
verklaring.
Ter completering:
- Op de website: www.oranjebond.nl vindt u onder de kopjes ‘over de bond’ én ‘veel
gestelde vragen’ allerhande informatie ter completering.
- Laatstgenoemde tabblad ‘veelgestelde vragen’ is nog in ontwikkeling, Nu reeds te
vinden: informatie over contributie, hóe om te gaan met oranjeverzamelingen.
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