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Notulen Algemene ledenvergadering 
Oranjevereniging Oud Avereest e.o. 

Datum  : 17 november 2015 
Tijd  : 20.00 uur 
Plaats  : Klein Oever 
 
Aanwezige bestuursleden: 

Ronald Meijer, Stephan Jansen, Ida Buiter, Johan Wobben, Johan Scheppink, Anke Veldhoen en 
Moniek Lunenborg. 
 

Met kennisgeving afwezige bestuursleden: 
 Wilco Ruinemans en Nanda Wassink. 
 
Aanwezige leden: 

Joost Rodenburg, Harm Karsies, Berend van der Veen, Henny Lunenborg, Henriëtte ten Kate, Jan en 
Heidi Veld, Klaas en Janneke ten Kate, Irma Snoek, Adri Snoek, Roelof en Gé Eshuis, Henk en Gerda 
Emmink en Geertje Karsies. 

 
1. Ontvangst met koffie en thee. 
2. Opening 

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

3. Bespreken notulen ALV 2014 
- Het bestuur is nog altijd bezig met het krijgen van subsidie. In principe is dit afgewezen, er wordt 

alleen subsidie verleend aan grotere evenementen, maar juist ook de kleine organisaties hebben 
dit nodig! 

 
4. Ingekomen stukken. 

Zijn er niet. 
 

5. Verslag feesten 2015 (presentatie door Moniek). 
Moniek leest verslagen voor. 
Koningsdag 2015: 
Koningsdag is succesvol verlopen. Als Oranjevereniging organiseerden wij dit voor het eerst. Dit deden 
wij in samenwerking met Hanneke Gebbink, zij was het enige overgebleven lid uit de koningsdag 
organisatie Balkbrug.  
We begonnen de dag met de versierde fietsen optocht van de Welkoop naar het Heuveltjesbosbad. Er 
was een mooie route uitgezet en er was een prijs te winnen voor de mooiste versierde fiets. 
Aangekomen bij het Heuveltjesbosbad werden de fietsen geparkeerd en was er van alles te doen op 
het grote grasveld bij het zwembad. Kinderen konden er allerlei spelletjes doen, er was een 
springkussen en natuurlijk de traditionele rommelmarkt. Rond een uur of 12 verplaatsten we het feest 
naar het parkeerterrein (Dit omdat we op het zwembadterrein uiteraard geen alcohol mochten 
schenken). Hier werd de muziek verzorgd door ‘the Tributes’. Voor de kinderen was er nog een 
springkussen aanwezig. Het feest ging hier nog door tot een uur of 17:00. 

- Voor volgend jaar willen we er (ook in de middag) graag een kinderfestival van maken. De hele 
dag zal dan voornamelijk in het teken staan van de kinderen. 

- Volgend jaar willen we toch proberen de hele dag op dezelfde locatie te houden, omdat we bij 
het ‘switchen’ van locatie merkten dat er veel mensen naar huis gingen. 
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Strobalen stapelen 2015: 
Vanuit de algemene ledenvergadering 2014 was een idee naar voren gekomen voor een activiteit bij 
het feest van 2015. Strobalen stapelen. Adri Snoek vertelde hoe hij dit voor zich zag. Wij hebben 
hierover vergadert en nagedacht hoe we dit vorm konden gaan geven. En op 30 mei was het dan zover. 
Om 18.00 uur ging de tent open voor publiek en om 18.30 uur kwamen de eerste teams zich 
inschrijven. Een half uurtje later klonk het startsein voor de eerste teams. Op een grote wagen moesten 
100 stropakjes gestapeld worden. Deze mochten er uiteraard niet af vallen, tot de wagen de finish 
voorbij was. We hadden twee vrijwilligers gevraagd om de trekkers te besturen. Dit om ongelukken te 
voorkomen door te hard en onbenullig rijden in het heetst van de strijd. 
Rond 20.30 uur bracht de DJ sfeer in de tent en was het tijd voor een ouderwets gezellig feestje. Deze 
ging door tot in de late uurtjes. 

- Ronald geeft aan dat wij voor volgend jaar van plan zijn het strobalen stapelen toe te voegen 
als onderdeel van de zeskamp. Men vraagt zich af hoe wij dit voor ons zien, aangezien de 
activiteit veel tijd in beslag nam. Wij willen dan i.p.v. twee (of drie) heats, maar één heat laten 
rijden. En het is een mogelijkheid om minder pakjes te laten laden, zodat je minder lang bezig 
bent. 

- Heidi Veld geeft nog aan dat het jammer was dat er zoveel mannen teams waren. Als team 
met een aantal vrouwen maakte je geen kans tegen hen. Misschien een idee om voor de 
volgende keer verplicht twee dames te laten deelnemen? Met de zeskamp zal dit in ieder niet 
aan de orde zijn, omdat dit daar al jaren de regel is.  

 
6. Samenstelling zittend bestuur 2015: 

Ronald Meijer (voorzitter) aftredend, niet herkiesbaar. 
Ida Buiter (penningmeester) aftredend, niet herkiesbaar. 
Moniek Lunenborg (secretaris/media). 
Wilco Ruinemans (algemeen/techniek). 
Johan Wobben (algemeen/techniek). 
Stephan Jansen (public relations). 
Anke Veldhoen (algemeen/creatief). 
Johan Scheppink (algemeen). 
Nanda Wassink (algemeen). 
 

7. Nieuwe kandidaten bestuursfuncties gemeld? Samenstelling nieuw bestuur zonder functie 
inhoud. 

Wij zijn druk bezig met het zoeken naar nieuwe bestuursleden. Ronald geeft aan dat we wel gaan voor 
kwaliteit. Iemand die ook daadwerkelijk iets kan toevoegen aan het team. 
Er zijn al twee mensen benaderd, maar zij hadden het momenteel te druk met andere werkzaamheden.  
 

8. Financieel verslaglegging op hoofdlijnen, presentatie zittende penningmeester. 
Ida laat het financieel verslag rondgaan. 

- Heidi Veld vraagt zich af wat er per activiteit (Koningsdag en Strobalen stapelen) is uitgegaan 
en ingekomen. Zij wil graag een gedetailleerdere beschrijving van de financiële situatie. Dit is 
een leerpunt voor volgend jaar. Ida leest alsnog de kosten en opbrengsten voor van de 
activiteiten van 2015. 

 
9. Verslag kascommissie (Irma Snoek en Ge Eshuis). 

Het financieel verslag is goedgekeurd door onze kascommissie. 
 

10. Formeel aftreden Ida en Ronald. 
Ronald en Ida hebben aangegeven te willen stoppen met de functies binnen het bestuur van de 
Oranjevereniging. Dit betekent dat zij het stokje overdragen aan iemand anders. 
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Onze nieuwe voorzitter is Stephan Jansen, hij neemt direct plaats op de plek van Ronald en neemt 
vanaf hier de vergadering over. 
Voor de functie van Ida (penningmeester) zijn wij nog op zoek naar een geschikte kandidaat. 
 
Stephan en Moniek bieden namens het gehele bestuur een bloemetje en wat lekkers aan als dank voor 
alles wat Ronald en Ida hebben betekend voor het bestuur. 

 
11. Programma 2016 

Het eerste weekend van juni vindt traditiegetrouw weer het driedaagse Feest an de Reest plaats.  
Deze keer met op de vrijdagmiddag in samenwerking met OBS Oud Avereest de Reünie: voor iedereen 
die ooit op OBS Oud Avereest heeft gezeten. Van jong tot oud. Het programma begint die middag om 
15:00 uur. Eerst wordt een bezoekje gebracht aan de school. Daar vindt een fotopresentatie plaats van 
oude schoolfoto’s. Vanaf 16:30 uur worden er groepsfoto’s gemaakt op de feestlocatie van de 
Oranjevereniging. Ariska en Hennie Groen (oud leerlingen van OBS) zullen hier een optreden 
verzorgen. Van 17.30 tot 19.00 zal er gezorgd worden voor een buffet. 
’S Avonds is er de feestavond (deze voor alle leden van de Oranjevereniging en iedereen die zin heeft 
om te komen). Hier zal nog een optreden worden verzorgd door de leerlingen van OBS Oud Avereest 
en ’s avonds is er een optreden van de band Purple Mind. 
Op de zaterdagmiddag zal de traditionele zeskamp plaatsvinden (met als onderdeel het strobalen 
stapelen) en ’s avonds de feestavond. 
De zondagochtend wordt weer ingevuld voor de ‘ouderen’. Er zullen bewoners van de 
Baalderborggroep opgehaald worden om te genieten van een muzikaal optreden, een lekker warm 
soepje en uiteraard een borrel. ’s Middags zullen we weer een familiemiddag organiseren.  
 
Ook gaan we weer bezig met het organiseren van Koningsdag 2016. We zullen Hanneke Gebbink weer 
vragen om plaats te nemen in onze Koningsdagcommissie. 
 
Bovendien is de vraag of de fietstocht, die plaatsvond in september, voor herhaling vatbaar was. De 
leden geven aan dat dit zeker erg geslaagd was. Wel was het jammer dat dit tegelijk met het 
nazomerfeest van OBS Oud Avereest. Hierdoor deden veel gezinnen met kinderen niet mee. Dit nemen 
we mee voor een volgende keer. 
De vraag is ook of de afstand goed was. Een aantal leden geven aan dat het wel wat langer mag. Eén 
van de leden geeft aan dat er ook rekening gehouden moet worden met kinderen. Het idee ontstaat 
om de afstand zo te houden, maar er een lus bij aan te knopen voor mensen die hier behoefte aan 
hebben. Men kan dan dus kiezen tussen twee afstanden. 
 
Stephan informeert de leden over het idee om een schenking van 1000,- euro te doen aan het 
schoolplein van OBS Oud Avereest. Dit om de school te steunen. Een aantal leden geven aan dit wel 
erg veel te vinden. Na een stemming komen we tot de conclusie dat we nu een schenking doen van 
500,- euro en (wanneer de reünie een succes zal worden) na het feestweekend nog een keer 500, - 
euro.  

 
12. Rondvraag e.w.v.t.t.k. 

Gé Eshuis geeft aan te willen stoppen met de kascommissie. Heidi Veld wil het stokje wel van haar 
overnemen. De nieuwe kascommissie bestaat dus uit: Irma Snoek en Heidi Veld. 
Geertje Karsies zegt dat er al naar buiten wordt getreden met de locatie van het feest 2016, maar dat 
haar nog niets gevraagd is. Dit is niet de bedoeling geweest. Het bestuur zal z.s.m. bij Geertje 
langsgaan. 
 

13. Sluiting, aansluitende kop koffie of drankje. 
14. Bekijken 'oude DVD' Oranjefeest onder genot drankje. 

Na afloop van de vergadering wordt Klaas ten Kate nog gevraagd of wij de Scheepsjagers kunnen 
boeken voor de zondagmorgen (Feest an de Reest 2016). Wij krijgen 90% toezegging.  


