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ORANJEVERENIGING OUD AVEREEST E.O. 

 
Datum  : 19 november 2014 
Tijd  : 20.00 uur 
Plaats  : Klein Oever 
 
Aanwezige bestuursleden: 

Ronald Meijer, Ida Buiter, Wilco Ruinemans, Anke Veldhoen, Stephan Janssen, Moniek 
Lunenborg. 

Met kennisgeving afwezige bestuursleden: 
 Johan Wobben en Johan Scheppink. 
Aanwezige leden: 
 Irma Snoek, Vroukje Wobben, Roelof en Gé Eshuis, Bertus Karsies, Klaas en Janneke ten Kate, 
 Adri Snoek, Albert Zantinge, Harm Gringhuis, Harm Karsies en Erik Klunder. 
 

1. Opening 
Voorzitter Ronald Meijer opent deze avond de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
 

2. Ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken. 
 

4. Bespreking notulen 2013. 
- Subsidie afwijzing Provincie (wie het eerst komt, wie het eerst maalt). Volgens de Provincie 

waren we te laat met aanvragen. Het komt er op neer dat, op het moment dat wij 
aangevraagd hebben, het bedrag al ‘op’ was. 
Subsidie afwijzing van de gemeente. Wordt opnieuw ingediend. Zijn we nog mee bezig. 

- In 2015 wordt wederom een zomerfeest, kleinschalig georganiseerd. Hetzelfde format als het 
Bongelwuppen, maar dan een andere activiteit i.v.m. het incident dat is voorgevallen. 

- Uitnodigen van de ouderen op de zondagmorgen tijdens het feestweekend willen we graag 
uitbreiden. We hebben dan een bus nodig om de ouderen te kunnen vervoeren. Hiervoor 
hebben we subsidie nodig. Dit is dus afwachten. 

- Narrow Casting, is geïntroduceerd. In Balkbrug hangen, verspreid over zeven locaties, 
schermen met daarop een soort agenda met de activiteiten die plaatsvinden in Balkbrug. 
Hier kunnen wij tegen de tijd ook gebruik van maken.  

- Verkeersregelaars 
Vroukje Wobben: Henk Gerrits (verkeersregelaar) had graag wat willen vertellen over 
hun werkzaamheden. Dit om meer vrijwilligers te trekken.  

!  Een stukje op de website plaatsen. 

 
5. Verslag Feest an de Reest 2014 

Ronald doet kort verslag van het feestweekend. 
- Vrijdagavond was afwachten hoe het uit zou pakken, maar is uiteindelijk zeer geslaagd.  
- Zaterdag,  

Meerkamp. We hebben van menigeen gehoord dat het jammer was dat er op twee plekken 
tegelijkertijd spellen werden gespeeld. Dit omdat je het publiek dan uit elkaar trekt. Voor de 
volgende keer is dit een aandachtspunt. 
Braziliaanse danseressen. I.v.m. het WK dat werd gespeeld in Brazilië.  
DJ heeft gedraaid tot 1.30 
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- Zondag, 

Koffieconcert met Ria Westerhuis en Kouwenkoor. 
Familiemiddag. 

Gé Eshuis: Vond dat je er als mensen zonder kinderen ‘niet echt bij hoorde’.  

!  Punt van aandacht: voorgaande jaren kregen kinderen een kaartje waarop scores 

werden genoteerd. Degene met uiteindelijk de meeste punten kreeg een klein prijsje. 
Bij elk spel stond een spelleider waardoor de spellen gestructureerd verliepen.  

 
Janneke ten Kate: Vond de vrijdagavond tegenvallen. Weinig optredens. Dit proberen 
we ook zeker uit te breiden. We hebben alle scholen in Balkbrug een uitnodiging 
gestuurd. De school in Oud Avereest is persoonlijk benaderd door de ouderraad. We 
hopen dat zich dit steeds verder uit gaat breiden. 
Men vraagt zich af of we de school in Oud Avereest wel voorrang moeten geven. 
Onze bedoeling is zeker om de scholen in Balkbrug erbij te betrekken (+ Fort en 
Veeningen). Oud Avereest blijft nummer één. 

!  Vroukje Wobben: Stelt voor de senioren playbackshow weer in te voeren. De eerste 

  opgaven zijn al binnen. 
 
Ronald neemt contact op met Harm Gringhuis van Bruisend Balkbrug om een afspraak te maken om 
samen te komen. Dit om eens te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. 
 

6. Samenstelling bestuur 
Melinda Runhart heeft het bestuur verlaten. We bedanken haar voor haar inzet. 
Ook hebben we het afgelopen jaar drie nieuwe bestuursleden gekregen: Anke Veldhoen, Stephan 
Janssen en Johan Scheppink. Van harte welkom! 
 
Officieel zijn Ida en Ronald in 2015 aftredend. Ida heeft aangegeven graag te willen stoppen, we 
zoeken nog passende vervanging. Dit i.v.m. haar functie als penningmeester. 
 

7. Financieel verslaglegging 2014 
Ida deelt het financieel verslag van 2014 uit en geeft toelichting. Eindsaldo is prima. We hebben iets 
meer buffer. 

Harm Karsies: Vraagt zich af wanneer de contributie wordt afgeschreven. Ida geeft 
aan dat dit eind november gaat gebeuren. 

 
8. Verslag kascommissie 

Nieuwe kascommissie: Irma Snoek en Gé Eshuis. 
 

9. Pauze met een kopje koffie. 
 

10. Programma 2015 
- Zomer 2015 is wederom een tussenfeest. 

Verzoek was elk jaar iets te doen. Dit doen we in de vorm van een tussenfeest. De datum is 
nog niet bekend. 

- Ook willen we de organisatie van koningsdag graag oppakken. Ronald heeft contact gehad 
met Hanneke Gebbink. Hanneke Gebbink zit (als enige) in de huidige organisatie van 
koningsdag in Balkbrug. Zij heeft aangegeven dit graag met ons te willen doen. 
Ronald en Stephan pakken dit samen op. 
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- We willen graag meer sociale activiteiten organiseren. Hier is ook vraag naar. 

Voorstellen/ideeën zijn: kookworkshop, muziekavond, fiets- of wandeltocht, bingoavond. 
Dit willen we graag in 2015 voor elkaar hebben. Ronald maakt hiervoor een afspraak met Erik 
van Faassen om te overleggen of we hiervoor gebruik mogen maken van de locatie Klein 
Oever. Ook kunnen we dan met Erik eens brainstormen over leuke ideeën die mogelijk zijn. 

!  Gé Eshuis: Organiseer dit op een zondagmiddag, i.v.m. kerkgangers op de 

zondagmorgen. 

! Vroukje Wobben: Een kookworkshop is leuk voor in de wintermaanden (februari bv). 

 
11. Rondvraag e.w.v.t.t.k. 

Albert Zantinge:  
1. Vraagt zich af of we op de zondagmorgen van het feestweekend Malkander en 

van Heemstede er niet bij kunnen betrekken. Het probleem is het vervoer. Het 
streven is er zeker. Deze mensen hebben wel een uitnodiging gekregen om 
eventueel met eigen vervoer te komen. 

!  Janneke, Albert, Gé en Harm Karsies geven aan wel te willen rijden als dat nodig zou 

zijn. Zo zouden we toch meer mensen, ook van Malkander en van Heemstede, 
kunnen vervoeren. 
Adri Snoek:  
1. Heeft een idee voor een spel. Het spel heet: strobalen laden. Het doel is om 50 

strobalen zo snel mogelijk op een kar te laden. Destijds kunnen we informeren bij 
Adri. 

Klaas ten Kate:  
1. Is het niet haalbaar om (aan de kant van Bertus en Geertje) zelf een waterbak te 

maken, zodat je het idee van de Reest hierheen kan halen. We gaan kijken naar 
de mogelijkheden. 

2. Is het een idee om het ringsteken weer te introduceren op de zondagmiddag? 
Ook heeft hij een nieuw idee: bierkratten stapelen. 

3. Biedt zich aan als vrijwilliger voor de Oranjevereniging. 

!  Harm Karsies:  

1. De kaartjes die Bertus en Geertje hebben gekregen om, via de gemeente, de 
vrijwilligers te bedanken voor hun jarenlange inzet, zijn aangekomen. Maar er 
stond geen afzender op. Het was dus niet duidelijk dat deze kaartjes van ons 
afkomstig waren. Dit is een aandachtspunt richting de gemeente. 

Ida!  2.   Zou het drinken tijdens het feestweekend graag gevarieerder zien. Het malt bier 

                            en de dubbel friss werd gemist door veel mensen. 
Roelof Eshuis:  
1. Vindt het prima om briefjes rond te brengen, maar zou er de volgende keer graag 

een aantal postzegels bij willen hebben, zodat de kaartjes die (bijvoorbeeld) 
richting Hoogeveen moeten, op de post kunnen. 

 
12. Afsluiting 

Ronald sluit de vergadering en bedankt iedereen die aanwezig was. Ook bedanken we Klein Oever 
voor het beschikbaar stellen van de locatie. We sluiten af met een drankje. 

 
 

 
 


