Jaarverslag 2017
Van de voorzitter
Het blijft Oranje
'De koning is geen normale Nederlander. Hij is opgeleid tot staatshoofd. Dit gebeurt nu ook bij
prinses Amalia. Daar zijn we trots op.' Dit vertelde ik voor de draaiende camera van Hart van
Nederland naar aanleiding van het KBOV-opinie-artikel in Trouw. Daarin nam ik namens de
bond stelling tegen het wetsvoorstel om majesteitsschennis niet meer strafbaar te stellen.
Ieder woord van dit statement was gemeend. En nodig. Een onpartijdige koning verbindt
Nederlanders. Dit eeuwenoude instituut is vandaag de dag onverminderd van belang. Koester
de constitutionele monarchie. De Oranjebond maakt het lokale draagvlak voor het Oranjehuis
zichtbaar. Ons congresthema afgelopen najaar luidde niet voor niets: 'Het is oranje en het
blijft oranje.'
Het afgelopen jaar 2017 was voor mijzelf nieuw en boeiend. De ALV, de verhoogde
belangstelling voor ons vorstenhuis rond koningsdag, representatie intern en extern. Het
bestuur zal dit ook in 2018 blijven doen. Voor onze leden, voor onze gemeenschappen, voor
ons koningshuis.
Van de secretaris
Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering is gehouden op zaterdag 11 maart 2017 in Woudenberg.
Aanwezig waren 55 leden als representant van 26 verenigingen.
Naast de behandeling van de huishoudelijke punten was het belangrijkste onderdeel de
verkiezing van de nieuwe voorzitter, Pieter Verhoeve, burgemeester van Oudewater. Pieter
werd unaniem verkozen tot onze nieuwe voorzitter.
Voorts presenteerden we het ‘lied voor de koning’, geschreven door Coot van Doesburgh en
gecomponeerd door Edwin Schimscheimer. Dit lied is geschreven ter gelegenheid van de 50 e
verjaardag van Koning Willem Alexander en aangeboden aan alle leden van de KBOV om te
gebruiken bij aubades of andere gelegenheden. Bij het punt bestuursverkiezing werd naast
de nieuwe voorzitter ook de heer Gerben Heldoorn verkozen als nieuw bestuurslid. Afscheid
werd genomen van Ruud van der Linden.
De Nederlandse Organisatie van Vrijwilligers (NOV) presenteerde zichzelf, evenals het
Oranjefonds. We maakten kennis met het nieuwste lid van de KBOV: Oranjevereniging
Wemeldinge
Voor de verslaggeving wordt u verwezen naar de notulen van de ALV.
Congres
De voorbereidingen van het congres in Leiden zijn door de congrescommissie van het
bestuur KBOV gedaan. Helaas was er geen Oranjevereniging die het congres dit jaar wilde
organiseren. De congresdag op 7 oktober 2017 was zeer geslaagd en goed bezocht. De
verslagen zijn te lezen op de website en in het Jaarboek 2017.
Onderscheiding
In 2017 is 25 keer de Bronzen erepenning met draagspeld en oorkonde uitgereikt aan
vrijwilligers van Oranjeverenigingen, - comités en – stichtingen. Hiermee willen we als KBOV
onze erkentelijkheid en waardering uitspreken voor de inzet van de vrijwilligers soms voor
vele tientallen jaren. We zijn blij dat we met onze onderscheiding die waardering kunnen uiten
en te merken dat het ook gewaardeerd wordt dat bestuursleden van de KBOV de uitreikingen
doen. De namen vindt u hieronder:
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Lekkerkerk
Giessen-Oudekerk
Valkenburg
Katwijk
Moordrecht
Katwijk aan Zee
Katwijk aan Zee

Anton Littel
Govert van Rijswijk
Hugo Ravensbergen
Willem Schaap
Nel van der Spek
Arie Plug
Koos van Duijn

25 jaar
25 jaar
21 jaar
25 jaar
20 jaar
20 jaar
35 jaar

Harderwijk
Stolwijk
Tilburg
Dinxperlo
Grevenbicht
Maarssenbroek
Roden
s Gravenmoer
Eefde
Eefde
Geleen
Geleen
Geleen
Borculo
Borculo
Naaldwijk
Voorthuizen
Kerkrade

Bert Kaasschieter
Ad van Dam
Marieke Huijbregts
Ernst Kempka
Wim Notermans
Ruud Tolle

32 jaar
29 jaar
25 jaar
25 jaar
25 jaar
25 jaar

Sieny Mulder-Riepma
W. Heijboer-Pahlplatz
Martin Jimmink
Yvonne Boom-de Groot
Math Lemeer
Tim Deelen
Ton van der Hoek
Wout Kruize
Wicher Soek
Jack Horst
Evert van Middendorp
medewerksters gemeente

15 jaar
25 jaar
31 jaar
17 jaar
43 jaar
26 jaar
43 jaar
21 jaar
26 jaar
20 jaar
40 jaar

Dienstverlening
Ook in 2017 wisten vele Oranjeverenigingen de KBOV te vinden met allerhande vragen via
het secretariaatsmail of de Bondstelefoon. We zijn blij dat we onze leden van dienst kunnen
zijn met het beantwoorden van vele vragen of het doorverwijzen naar andere instanties. Veel
informatie komt ook via onze Nieuwsbrieven waarin we wetenswaardigheden en relevant
nieuws over de Oranjebond delen. Vermeldenswaard over 2017 is dat we de dienstverlening
aan onze leden hebben kunnen uitbreiden met een overeenkomst tussen LVG advocaten te
Woudenberg en de KBOV om de leden van de KBOV indien nodig juridische bijstand te
verlenen tegen gereduceerd tarief.
Bestuursactiviteiten
Het Algemeen Bestuur vergaderde in 2017 4 keer in Huize Beukbergen te Huis ter Heide en 1
keer in Delft. In de vergaderingen zijn diverse onderwerpen besproken, zoals: opvolging
voorzitter, lied voor de koning ter gelegenheid van de 50e verjaardag van Koning WillemAlexander, aanbieding lied in Urk, contacten met leden, dienstverlening aan leden, website,
jaarboek, uitbreiding service aan de leden met juridische hulpverlening, Buma/Stemra, missie
en visie van de KBOV.
Bestuursleden zijn aanwezig geweest bij speciale gebeurtenissen in het land onder meer de
Nieuwjaarsontvangst van Zijne Majesteit, de Nationale herdenking op de Dam op 4 mei, de
viering van Bevrijdingsdag 5 mei in Haarlem en Wageningen, de Nationale Heldendag in
Madurodam, uitreiking van penningen en jubilea. Tevens is er een gesprek gevoerd met de
particulier secretaris van de koning drs. E. Verwaal en de adviseur van de koning en de
koningin mw. P. Zaaijer.
Bestuur, functie en regio-indeling
- Tot 11 maart 2017: Drs. Dick Steenks, waarnemend voorzitter (Wemeldinge)
- Vanaf 11 maart 2017: Mr. drs. Pieter Verhoeve, voorzitter (Oudewater)
- Drs. Dick Steenks, secretaris (Wemeldinge) Regio: Zeeland
- Frank de Buck penningmeester (Dordrecht) Regio: deel Zuid-Holland, West Brabant
- Drs. Harry van Alphen (, lid, (Culemborg), Regio: Overijssel, Gelderland, Utrecht, ‘t Gooi
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- Carli Bilars-Don, 2e secretaris, (Beverwijk), Regio: Noord-Holland, deel Zuid Holland
- Bert Blaauw, lid (Oude Pekela,) Regio: Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel
- Vanaf 11 maart 2017: Gerben Heldoorn (Woudenberg), Regio: Overijssel, Gelderland,
Utrecht, ‘t Gooi
- Sylvia Hörmann-Vorst, PR/ lid, (Den Bosch) Regio: Oost-Brabant, Limburg
- Tot 11 maart 2017: Ruud van der Linden 2e penningmeester, (Bennekom) Regio:
Gelderland, Flevoland, Utrecht
- Adriaan van der Pols, lid , (Zuidland) Regio: Zeeland en Zuid-Holland.
Van de ledenadministrateur
Op 1 januari 2017 hadden we 309 leden waarvan er 8 leden het lidmaatschap opgezegd
hebben.
1 Leidschendam
2 Kapel Avezaath
3 Scharnegoutum
4 Vriezenveen
5 Gorinchem
6 Apeldoorn (Wenum Wiesel)
7 Smilde
8 Zwolle
Maar we mochten 3 nieuwe leden verwelkomen te weten OV Hekendorp, St. Oranjefeest
Limmen en OC Randwijk.
Oranje Boven Oudewater heeft belangstelling getoond in een lidmaatschap maar nog niet
geëffectueerd.
Verdeling van onze leden over de provincies volgens de laatste stand:
Provincie

Leden

Percentage

Drente
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

3
1
5
80
11
11
27
15
33
36
10
72

0,99%
0,33%
1,64%
26,32%
3,62%
3,62%
8,88%
4,93%
10,86%
11,84%
3,29%
23,68%

304

100,00%

Van de penningmeester
Op 31 december 2017 hadden alle leden de contributie voldaan. In 2018 zal de inning van de
contributie plaats vinden in de maand februari / maart. De jaarlijkse contributie is voor 2018
ook weer vastgesteld op € 65,00 per jaar of € 58,50 per jaar bij automatische incasso. De
prijs van de contributie is al bijna een decennia lang niet verhoogd.
Van de pr-verantwoordelijke
PR- onderdelen:
- Jaarboek
- Nieuwsbrief
- Website
- Facebookpagina
- Twitter en YouTube
- Media
- Contacten externen
Ad 1: Jaarboek KBOV 2017
In de week voor de kerstdagen van 2017 verscheen het KBOV-Jaarboek. Opnieuw 44
pagina’s dik, en gevuld met de vaste rubrieken en artikelen. Het format van het Jaarboek lijkt
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intussen beproefd en biedt herkenning en daarmee een ‘oranje’ lijn in berichtgeving en meer
aangaande een KBOV- én dus Oranje jaar. Het aantal schrijvers dit jaar bedroeg veertien. De
twee columns ‘zeven vragen voor’, werden ingevuld door de directeur van het Oranjefonds
Peter Douwes, en door de componist van het in 2017 gepresenteerde ‘lied voor de Koning’:
Edwin Schimscheimer. Artikelen en beschouwingen waren er van de hand van de voormalige
burgemeester van Tilburg; Peter Noordanus (n.a.v. de viering van Koningsdag), en opnieuw
mochten we begroeten twee gastredacteuren vanuit het Koninklijk Paleis Amsterdam en
Paleis Het Loo, respectievelijk Alice Taatgen en Esther Lipke. Beide bijdragen verhaalden
van een in 2017 gerealiseerde tentoonstelling. Ook Geke van der Sloot (dirigente Geke’s
Tiental) leverde haar bijdrage in de vorm van een uitgewerkt interview. In ‘Jong Oranje’ alle
ruimte voor jonge zangeresjes vanuit Geke’s Tiental (Tessa en Aimee) en één van de
maaksters van de Koninklijke boeketjes op Koningsdag: Isa Tekath vanuit ‘Be Excellent’(ROC
Tilburg). Daarnaast de invulling van boekverslagen, aanvullende artikelen en het
Congresverslag door de vaste redactie van het Jaarboek: Bert Blaauw, Dick Steenks, Gerben
Heldoorn en Sylvia Hörmann-Vorst.
De oplage van het Jaarboek bedraagt 800 stuks. Aan elke vereniging worden twee
exemplaren verzonden, daarnaast gaan een of meerdere exemplaren naar de gastsprekers
door het jaar heen op bijvoorbeeld Alv en Congres en de diverse externe contacten en
uiteraard de gastredacteuren van 2017. De reacties zijn goed en positief en dat is prettig.
Streven Jaarboek 2018: meer inbreng vanuit de Oranjeverenigingen zelf. Ieder jaar wordt
hiervoor de kans geboden en aandacht gevraagd. De intentie voor 2018 is om
Oranjeverenigingen proactiever te benaderen.
Ad 2: Nieuwsbrief KBOV
De digitale Nieuwsbrief van de KBOV beleefde in 2017 de vierde jaargang. Vier edities
verschenen. Begin februari / april / augustus en november. De digitale Nieuwsbrief wordt
goed gelezen. Gepubliceerd op de website (ook voorgaande nieuwsbrieven zijn daar terug te
vinden in het archief), er wordt een aankondiging van gedaan via Facebook en alle bij de
KBOV aangesloten leden krijgen via het secretariaat deze Nieuwsbrief toegezonden. Ook de
externe contacten en relaties ontvangen deze Nieuwsbrief. Iedere keer is er de oproep aan
de ontvangers om deze Nieuwsbrief te verspreiden onder collega-bestuursleden en de
vrijwilligers van een plaatselijke vereniging. Want een belangrijk deel van deze Nieuwsbrief
wordt gevuld met de verslagen van de toekenning van de penningen, oorkondes en
draagspelden ieder jaar opnieuw weer voor de hardwerkende vrijwilligers binnen de KBOV.
Met begeleidende foto’s en tekst en daarmee zijn de Nieuwsbrieven ook vaak bijzondere
items om digitaal te bewaren! Daarnaast is er veel ruimte voor KBOV-nieuws m.n. De KBOVNieuwsbrief blijkt een goed platform te zijn om de vragen die door het jaar heen terecht
komen bij het secretariaat, te beantwoorden. Een goed communicatiemiddel dus.
Ad 3: Website
De website van de KBOV wordt goed bezocht en steeds meer gebruikt ook als
naslaginstrument en/of opzoekmachine. Veel vragen bereiken het secretariaat juist door de
website. Nog steeds wordt er gewerkt aan de verfijning van e.e.a. De diverse tabbladen
verwijzen simpel naar veel achtergrondinformatie of de Nieuwsbrieven. Op de homepage
immer een overzicht van het actuele nieuws. In 2017 is afgesproken dat in het eerste
kwartaal van 2018 het fotoarchief (ALV, Congres, bijzondere evenementen) definitief kan
worden gerealiseerd.
Ad 4: Facebook
Terug te vinden via een doorklikknop op de homepage van onze website www.oranjebond.nl .
Zoekterm ‘Oranjebond KBOV’. Het aantal kijkers en m.n. ‘likes’ groeit. Niet explosief, maar
gestaag. Ook weten mensen vanuit Oranjeverenigingen, maar ook belangstellenden via deze
FB-pagina de Oranjebond te vinden. Het aantal posts vanuit de KBOV in 2017 bedroeg 42.
Ad 4: Twitter en YouTube-kanaal
De KBOV kent inmiddels ook een Twitteraccount. Met de flow van het KBOV-nieuws mee en
eventueel naar aanleiding van nieuws-items algemeen binnen het Koninklijke gegeven
worden er Tweets gedeeld. In 2017 is afgesproken om in 2018 te starten met een eigen
KBOV-YouTube kanaal.
Ad 5: Media
De KBOV is in 2017 opnieuw meerdere malen benaderd door de diverse Media in den lande,
maar ook vanuit het buitenland komt er regelmatig een vraag.
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Zélf is de KBOV naar buiten (en daarmee in de media) gekomen met het ‘Lied voor de
Koning’. Op de ALV van maart 2017 gepresenteerd bij gelegenheid van de vijftigste
verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, en in juni 2017 aangeboden aan de
Koning en Koningin tijdens een werkbezoek in Urk. Via de diverse digitale nieuwspagina’s en
de reguliere TV uitzendingen van zowel publieke als commerciële zenders was er veel
aandacht voor. Ook dagbladen en opiniekranten besteedden er aandacht aan.
Ad 6: Contacten extern
De samenwerking met Paleis Het Loo en Koninklijk Paleis Amsterdam is goed te noemen en
van blijvende duur. Leden van de KBOV worden uitvoerig geïnformeerd over actuele
tentoonstellingen en/of bijzonderheden (renovatie Paleis Het Loo) via de diverse KBOVkanalen. Het Koninklijk Paleis Amsterdam stuurt alle bij de KBOV aangesloten leden rond het
einde van het Kalenderjaar een Kerst-en Nieuwjaarswens, en gaat ieder jaar opnieuw met de
KBOV in gesprek over een aardige geste richting KBOV-leden die woonachtig zijn in de voor
de Koningsdagviering gekozen provincie. In de luwte wordt steeds verder gewerkt aan een
netwerk van contacten waarmee de KBOV in de toekomst kan samenwerken. Met immer de
insteek: een geste, uitleg of verbetering richting de vele vrijwilligerswerkzaamheden van de
aangesloten leden. (Stichting 4&5 mei en NVO zijn daar voorbeelden van)
Wemeldinge, 24 maart 2018
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