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Oranje Vereniging Weesp 

Opgericht in 1904 
  

 
Algemene Ledenvergadering ORANJE VERENIGING WEESP 
 

Dinsdag 17 november 2020 
Online vergadering in Google Meet (i.v.m. Corona maatregelen)  
 
Aanwezigen 

• Gerda de Weerdt 
• Maartje Aleman 
• Alex Otten  
• Fred Vrakking 
• Werner Taube 
• Hans Burggraaff 
• Agaath Deurloo 
• John van Baars (later) 
• Karin Sonneveld (later) 

 
Sheila en Jeroen is het niet gelukt om de vergadering in te komen.  
 
1. Opening  

De vergadering start stipt om 20:34. De agenda wordt doorgesproken.  
 

2. Vaststellen notulen van de afgelopen ledenvergadering 26 november 2019. 

De notulen staan op de website en kunnen op verzoek worden toegestuurd. Verslag 
van 2019 wordt kort doorgenomen. De notulen zijn goed gekeurd.  

3. Ingekomen (en verzonden) stukken 

• Prijs Rabobank Grote Clubactie. 1178,53 euro tbv het Koningsdagfeest.  
• Gedenkalbum Wilhelmina/Juliana 1948 

4. Jaarverslag secretariaat en huidige stand van bestuur en leden 

• 131 leden op dit moment 
• Bestuur blijft ongewijzigd 

5. Financiële zaken 

• Jaarrekening 2019 wordt zichtbaar gemaakt op het scherm. 
• De jaarrekening wordt kort toegelicht. Het vermogen is met 4.519  euro 

toegenomen. Met name de sponsorgelden zijn fors toegenomen. Het 
eigenvermogen is nu 13.404 euro. 

• Kascontrole commissie  
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 Dhr. J. Van Baars en Mevr. J.E. Westra- van der Berg 

hebben de boeken gecontroleerd. Hartelijk dank!    

Boeken zijn in orde gevonden door de vergadering, bestuur wordt gedechargeerd voor 
het boekjaar 2019. Stemmen voor de decharge: unaniem aangenomen. 

Kascontrole 2020:  dhr. J. Van Baars en mevr. J. Galesloot.    

6. Verslag Koningsdag 2020 

Het verslag wordt op de website geplaatst en wordt op het scherm gedeeld en 
toegelicht. Op het YouTube kanaal zijn nog altijd de fimpjes beschikbaar van Oranje 
TV Weesp. “thuis voor de buis” Het bestuur wordt bedankt voor de creatieve invulling 
van deze alternatieve Koningsdag.  

7. Ideeën Koningsdag 2021 

• Oranje straatpakket uitdelen met onder andere vlaggetjes, stoepkrijt, 
straatpuzzel 

• Vlaggen stimuleren door actie met een bouwmarkt 
i. Dhr. Burggraaff: Mogen flats die wel/niet vlaggen? Mag dit van Ymere?  

• Activiteiten-bedrijf op de Rijnkade voor een bijzondere ervaring/attractie (idee 
H.B) 

• Samen in de ochtend het Wilhelmus zingen  

 

8. Rondvraag / WVTTK 

Opmerking Alex Otten, de penningmeester; volgend jaar is hij er in beeld en geluid bij. 

Dhr. Burggraaff: Is er een samenwerking met de Landelijke Oranje Bond: Ja zeker, daar is 
uitwisseling van ideeën.  

Mevr. G. De Weerdt, de voorzitter, doet een oproep voor vrijwilligers op Koningsdag zelf. 
Ken je iemand in je netwerk, laat het ons weten.  

Dhr. Burggraaf wil wel een oproep plaatsen op zijn scherm in de praktijk  

Dhr. F. Vrakking merkt op dat hij al jaren niet heeft betaald. Graag daar rekening mee 
houden bij de controle 

Dhr J. van Baars: overzicht achterstanden contributie is besproken tijdens de kascontrole  

Mevr. K. Sonneveld: idee voor Koningsdag een versierde boten parade  
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 Mevr. A. Deurloo: merkt op dat ze nog geen lid is.  

Dhr. Werner Taube Mogen we de email adressen gebruiken van de leden die deelnemen 
aan de vergadering. De leden zijn akkoord.  

 

Er wordt afgesloten met een applaus voor het bestuur. De verwachting wordt uitgesproken 
dat we volgend jaar weer samen met een oranje bittertje kunnen proosten.  

De vergadering wordt om 21:38 gesloten. 

 


