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Welkom bij de KBOV-Nieuwsbrief no. 2 / jaargang 2 juli 2016
Deze nieuwsbrief bereikt u in de zomerperiode van 2016. Het bestuur van de KBOV wenst u op voorhand een mooie
zomer met hopelijk vaak een helder en warm ‘oranje’ zonnetje!
In de afgelopen periode hebben we zo links en rechts berichten gehoord en mogen ontvangen over de periode die achter
ons ligt. In het voorjaar draaien alle Oranjeverenigingen op volle toeren. Het organiseren van Koningsdag, de aan 4 & 5
mei gebonden activiteiten en soms nog meer. We begrijpen, horen en lezen uit uw reacties het plezier, de voldoening,
maar ook de druk en frustratie soms. M.n. op het gebied van regelgeving is er veel veranderd. We hebben daar bewust op
onze ALV-vergadering een groot thema van gemaakt. Verderop in deze Nieuwsbrief leest u meer daarover.
Het Bestuur van de KBOV hecht er aan u allen, zonder enige uitzondering, van harte te bedanken voor uw belangeloze
inzet, uw creativiteit, organisatietalent en daarmee uw Oranjegevoel. Zonder u veel minder van dit soort prachtige activiteiten waar een ieder in onze samenleving (zeker in deze roerige tijden) behoefte aan heeft. DANK DUS!!

CONGRES 2016 ‘ER IS MÉÉR’….
Op het congres van 2015 in Bunschoten-Spakenburg, de ALV en via de eerder verspreide
Nieuwsbrieven werd al duidelijk dat we iets mogen verwachten van het Congres in Nieuw-Vennep op zaterdag 8 oktober 2016.
Het Bestuur van de Oranjevereniging Beatrix wil ons graag meenemen in een event wat méér
vertelt over de gemeente waartoe Nieuw-Vennep behoort: HAARLEMMERMEER.
Er is zelfs een driedaags programma opgesteld voor al degenen die er graag met hun bestuursleden een écht uitje van willen maken. Van vrijdagavond 7 oktober tot en met zondag
9 oktober zijn er activiteiten uitgezet. Geen verplichting, maar wel een mooi idee en geste
voor degenen ook die van ver komen. En zó kan men als bestuur van een Oranjevereniging
ook eens genieten van oranje-gelieerde activiteiten in plaats van ze zelf te organiseren!
De website http://oranjecongres2016.nl/congres telt af, informeert en nodigt u uit in te
schrijven! Bekijk deze website en kies wat voor u optioneel is. Hoe dan ook: we zien u graag
in groten getale in de gemeente Haarlemmermeer! Wij wensen tevens het bestuur van de OV Beatrix succes
met de laatste voorbereidingen!

Openstelling Paleis Noordeinde en het
Koninklijk Staldepartement
In de zomer van 2016 zal het werkpaleis van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander geopend zijn voor publiek. Op 30 juni jl. werd daartoe een website
geopend. In no-time waren de toegangskaartjes vergeven voor een bezoek aan
Paleis Noordeinde. Dat laat zien dat er veel belangstelling is voor het historisch
erfgoed van het Koninkrijk der Nederlanden.
De openstellingsdagen voor Paleis Noordeinde zijn: 23 en 30 juli en 6 en 13
augustus. Het staldepartement zal maar liefst 16 middagen te bezichtigen zijn.
De start vindt plaats op 26 juli, daarna volgen nog vier weken waarin 4 keer de
‘staldeuren’ letterlijk voor publiek open zullen gaan…
Kort voorafgaande aan deze 30e juni waren er zogenaamde testdagen voor beide locaties. Het Bestuur van de KBOV
werd benaderd door de Dienst Koninklijk Huis om m.n. voor de testdag Koninklijk Staldepartement leden van Oranjeverenigingen uit te nodigen gast te zijn op die dag. Een bijzondere aardige geste. Graag horen we van u terug, wanneer
u gehoor heeft gegeven aan deze uitnodiging, (die is uitgezet door de DKH steekproefsgewijs, helaas was er geen plaats
voor honderden mensen…) hoe u een en ander ervaren heeft! Het Bestuur van de KBOV hoort dus graag uw bevindingen. Weet ons te vinden via secretariaat@oranjebond.nl
Voor meer info verwijzen we u graag naar de officiële website
http://denhaag.com/nl/event/47599/zomeropenstelling-paleis-noordeinde-en-koninklijke-stallen
Voor de openstellingen van het Koninklijk Staldepartement zijn (op moment van verschijnen van deze Nieuwsbrief)
nog kaarten verkrijgbaar.
Mocht u geen kaartje hebben kunnen bemachtigen voor Paleis Noordeinde dan is een virtuele rondleiding wellicht een
aardig alternatief!
https://www.koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws/2016/04/22/zomeropenstelling-paleis-noordeinde-en-koninklijke-stallen

Vanuit het bestuur...
Penningen, draagspeldenen oorkondes...
Opnieuw vielen ook de afgelopen periode
weer een aantal bestuursleden uit den
lande de eer te beurt te worden onderscheiden met de versierselen van de
KBOV bij gelegenheid van jarenlange
en vrijwillige inzet voor zijn of haar
Oranjevereniging.
ZUIDLAND
Adriaan van der Pols (regiobestuurder vanuit de KBOV)
reikte samen met de Burgemeester de versierselen uit aan
maar liefst vier vrijwilligers.
De heer Jasper de Hoog
Gestart als vrijwilliger bij de Oranjevereniging Zuidland in
1991 en sindsdien een vaste factor met veel ervaring in de
Versieringscommissie van de Oranjevereniging Zuidland. In
2006 is Jasper ook toegetreden tot het bestuur. Jasper draagt
daarnaast zorg voor de vrijwilligersadministratie. Een klus
die meer inhoudt dan ‘slechts registreren’

De heer Siem van Gijzen
Siem is timmerman van beroep en dat is handig voor de
vereniging. Sinds 1991 zet hij deze kwaliteiten in voor de
vereniging. ‘Wat zijn ogen zien, kunnen zijn handen maken’,
lijkt ook op hem van toepassing. Daarnaast vergadert het
team al jaren op zijn werklocatie. Een waardevolle kracht!
De heer Cor Nobel
Het jaar 1991 lijkt een goed jaar te zijn geweest want ook
Cor Nobel maakt vanaf dat jaar deel uit van de Versieringscommissie. Elektra is zijn specialiteit. Een stille kracht, zo
wordt gesteld, actief en immer klaarstaand voor de Oranjevereniging Zuidland.
Mevrouw Carin Schenk
Carin Schenk heeft te kennen gegeven het stokje van de ledenadministratie in 2016 over te willen dragen. Carin begon
in 1976 (jawel, 40 jaar geleden!) als secretaresse van de vereniging en kwam hiermee ook in het bestuur. Deze taak
heeft ze met veel verve invulling gegeven tot 1989. Voor de
Oranjekrant is anno 2016 een geheel redactieteam aan het
werk en verantwoordelijk maar voorheen – van 1980 tot

2012 - deed Carin dit. Van 1989 tot en met vandaag heeft
Carin de ledenadministratie gedaan, een hele opgave. Nu
wordt ook dit stokje overgedragen. Carin heeft aangegeven
in de zijlijn nog steeds haar bijdrage te willen leveren in de
toekomst.
Het blijkt wel dat Zuidland beschikt over een groot aantal
enthousiaste vrijwilligers die allemaal naar eigen kunnen en
kwaliteiten een bijdrage leveren. Van harte gefeliciteerd!
Terecht dus dat deze mensen op een feestelijke bijeenkomst
in de (Oranje) bloemetjes werden gezet! Hartelijk dank aan
allen en alle goeds voor de toekomst gewenst!

Kerk te Dordrecht arriveerde en daar familie en vrienden zag
staan, kreeg hij ‘argwaan’….
En zoals het zo velen vergaat die deze prachtige erkenning
en grote eer te beurt valt, Frank was lichtelijk overdonderd
en sprakeloos. En dat is heel wat voor onze immer actieve
en nooit om een woordje verlegen zittende penningmeester.
Frank: het is je van harte gegund, en we hopen op nog heel
wat mooie jaren bestuurslidmaatschap samen met jou bij de
KBOV! Proficiat!!

Op zoek naar een nieuwe voorzitter KBOV
Door het onverwachte vertrek van de heer Jean-Paul Gebben
als voorzitter van de KBOV is er een significante lacune ontstaan in het Bestuur van de KBOV. De heer Gebben heeft in
april 2016 met het bestuur van de KBOV om de tafel gezeten
en daarna heeft hij zijn besluit tot aftreden bekend gemaakt.
Namens alle Oranjeverenigingen danken wij
Jean-Paul Gebben voor zijn inbreng van de laatste
jaren en wensen wij hem alle goeds voor de toekomst.

OUD-GASTEL
Onze regiovertegenwoordiger Frank de Buck was op 23
april aanwezig in Oud-Gastel alwaar hij de versierselen uitreikte aan mevrouw C. (Tineke) van Ginneken-Buijs van
de Stichting Bijzondere Activiteiten aldaar. Mevrouw van Ginneken
werd in deze week wel helemaal
verrast want haar viel ook een Koninklijke Onderscheiding ten deel
een paar dagen later op 26 april
tgv Koningsdag én nog een onderscheiding van de KNGU. Binnen de
Stichting Bijzondere Activiteiten is
mevrouw van Ginneken een veelzijdige vrijwilliger die zich
niet alleen verdienstelijk maakt binnen het ‘Oranje’ segment,
maar zich ook inzet voor de Sinterklaasintocht en de turnvereniging. Van harte gefeliciteerd!

Koninklijk onderscheiden
Niet onvermeld mag blijven dat onze eigen penningmeester, de heer Frank de Buck op 26 april jl. een lintje heeft
mogen ontvangen. Hij stond klaar om de Grote Kerk binnen te gaan om getuige te zijn van de feestelijkheden rond
onderscheidingen voor anderen, echter toen hij bij de Grote

Voorzitter ad interim
Vice-voorzitter en secretaris de heer Dick Steenks heeft de
voorzittershamer met volledige instemming en het vertrouwen van het huidige bestuur overgenomen en is benoemd
tot nader orde tot voorzitter a.i. voor de KBOV. Het ligt in
de bedoeling op de ALV van 2017 (uiterlijk) een nieuwe
KBOV-voorzitter aan u allen te kunnen voorstellen. Het
moge duidelijk zijn dat een post van voorzitter van de KBOV
(bekleed immer door een zittende burgemeester) een traject
van goede voorbereiding en zorgvuldigheid vraagt. De eerste
aanzetten daartoe zijn gedaan.
Uw inbreng
Heel graag betrekken we u, onze achterban, óók bij dit proces. ‘Hoe?’, zult u zich wellicht afvragen. Het huidige bestuur
van de KBOV zou het zeer op prijs stellen wanneer u ons
schriftelijk laat weten aan welke kwalificaties een nieuwe
voorzitter dient te voldoen in uw optiek. Graag nemen wij
op termijn al uw tips en aanbevelingen mee in het uiteindelijke selectieproces.
U kunt uw tips en aanbevelingen aan ons kenbaar maken
via het secretariaat van uw Bond. Het secretariaat van de
KBOV is te bereiken onder secretariaat@oranjebond.nl . Wij
houden u op gezette tijden op de hoogte van eventuele ontwikkelingen. Dank al vast voor uw meedenken!

Work in progress…
Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering van
april jl. waarin constructief én intensief gesproken is over
‘REGELGEVING, RISICO’S EN AANSPRAKELIJKHEID’
is er binnen het bestuur van de KBOV een tijdelijke werkgroep in het leven geroepen die zich gaat buigen over deze
materie. De werkgroep heeft álle reacties (zowel van de ALV
als wel ontvangen via de mail of per post) geïnventariseerd

en gerubriceerd. Binnen de reguliere bestuursvergaderingen
is dit onderdeel de komende tijd een vast bespreekpunt.
Het ligt in de intentie om samen met derden (belanghebbenden, gemeenten etc.) te gaan kijken naar deze materie.
Graag komen we op termijn bij u terug met de uitkomsten
hiervan. E.e.a. staat hoog op de agenda en hopelijk kunnen
we vóór Koningsdag 2017 u meer informatie én helderheid
bieden! We gaan er voor!

Weetjes
3 Voorzitter a.i. Dhr. Dick Steenks was
op vrijdag 1 juli uitgenodigd voor de
officiële opening van de tentoonstelling ‘DYNASTIE’ in het Koninklijk
Paleis op de Dam. Een tentoonstelling die loopt van 2 juli tot 25 september 2016. Thema en rode draad:
Portretten van Oranje-Nassau. Een
bezoek meer dan waard!
http://www.paleisamsterdam.nl
3 Ook Paleis het Loo pakt deze zomer weer uit met interessante en aantrekkelijke presentaties en tentoonstellingen.
Wat dacht u van: ‘Delfts Blauw in de Paleistuinen’, of
‘Koninklijke foto’s’ . Een overzichtstentoonstelling door
hoffotograaf Vincent Metzel. ( tot en met 21 augustus)
Ook zijn er prachtige prinsessenjurkjes te bewonderen
van onze voormalige vorstinnen Wilhelmina & Juliana
tot en met 30 augustus. Ook voor de kleintjes is er van
alles te beleven, en wilt u op een mooie zomerdag op de
daken lopen van Paleis het Loo, zelfs dát kan!
Bezoek de website en vier samen met Paleis het Loo de
zomer!
https://www.paleishetloo.nl/agenda/zomerjurkjes
https://www.paleishetloo.nl/delfts-blauw-in-de-tuinen
https://www.paleishetloo.nl/agenda/koninklijke-fotos
https://www.paleishetloo.nl/agenda/dakdagen
3 Paleis Soestdijk opent op 13 juli haar deuren weer. Ook
daar valt weer genoeg te zien en te beleven buiten de
reguliere rondleidingen om. Van 25 juli tot en met 25
september loopt er de tentoonstelling ‘BAL!” Toonaangevende kunstenaars en ontwerpers laten zich zien in 40
kunstwerken, In het paleis en in de paleistuin. Alles is geïnspireerd op de vroegere bewoners. Wilt u op een mooie
zomeravond genieten van een film in een paleistuin, ook
dat behoort hier tot de mogelijkheden!
https://www.paleissoestdijk.nl/agenda/bal--.html
https://www.paleissoestdijk.nl/agenda/zomeravond-cinema-2016.html
N.a.v. vragen van onze leden
Onderwerp: Ballonnen
De KBOV hecht net als alle andere inwoners aan een veilige
leefomgeving. De discussie over het al dan niet oplaten van

ballonnen en met name de gevolgen van deze festiviteit voor
ons leefmilieu, volgen we dan ook met grote interesse evenals het wetenschappelijk onderzoek hieromtrent. Zolang de
maatschappelijke dialoog en het onderzoek hiernaar niet
eenduidig is, neemt de KBOV geen centraal standpunt in.
Daarom verwijzen wij onze leden bij het besluiten nemen
over het oplaten van ballonnen, naar gemeentelijke regelgeving. Hierbij komt de afweging recht te doen aan de lokale
opinie omdat het oplaten van ballonnen een feest voor iedereen moet zijn. Verder zal de KBOV zich intensief inzetten om alternatieven voor milieuonvriendelijke ballonnen te
onderzoeken.

Tips en oproepen
Ook in deze Nieuwsbrief weer de vertrouwde rubriek ‘tips
en oproepen’….
n

n

TIP: Van één bij ons aangesloten Oranjeverenigingen
ontvingen we een schrijven met daarin een vraag over
foto’s op websites van Oranjeverenigingen. Veel Oranjeverenigingen hebben een eigen website waarop men allerhande informatie deelt. En natuurlijk kan een website
niet zonder fotomateriaal. Internet lijkt dan handig, maar
niets is minder waar. Auteursrechten zijn nu eenmaal
geldig en bindend op veel zaken, zo ook op foto’s van
Internet. Ofwel hierbij de tip: gebruik alleen eigen fotomateriaal en/of logo’s en/of cartoons. Of vraag na óf materiaal gebruikt mág worden. (soms is naamsvermelding
voldoende). Inmiddels weten we dus dat ongevraagd gebruik van materiaal tot boetes kan leiden!
OPROEP: heeft u iets te vieren bij of te melden over uw
Oranjevereniging, laat het ons weten. Onze FB-account
en/of Nieuwsbrief maken graag melding van alles wat
leuk, belangrijk en wetenswaardig is. Adres: secretariaat@oranjebond.nl o.v.v. PR / t.a.v. S. Hörmann.

Tot slot
Het secretariaatsadres is gewijzigd. Adres Weidesteeg Culemborg is komen te vervallen. Het nieuwe adres van het
secretariaat en het Bondsbureau is: Kerkweg 11, 4424 NJ
Wemeldinge. M: secretariaat@oranjebond.nl T: 0620846118
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