Verslag Algemene Ledenvergadering Oranje Vereniging Wolfheze
Vrijdag 29 januari 2021 aanvang 20.30 uur

1) Opening
Servi opent de digitale vergadering en heet iedereen welkom.
2) Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
3) Verslag vorige vergadering:
pagina 2:
- Frans geeft aan dat de dechargeverlening van de kascommissie van 2020 niet op de site
staat. Servi regelt dat dit alsnog wordt geplaatst.
- Frans vraagt of er aktie is genomen n.a.v. de discussie vorig jaar over de muntverkoop.
Waarop Ruben de vraag stelt of dit de tarieven van de consumpties betreft.
Servi antwoordt dat het bestuur dit na de ALV heeft besproken en besloten de tarieven
van de consumpties ongewijzigd te laten in 2020. De vereniging heeft voldoende reserve
om een eventueel te kort op te vangen. In het bestuur is afgesproken om het in 2020 nog
aan te zien en geen beslissing te nemen. Zo nodig kan op een later moment alsnog
opnieuw naar de tarieven gekeken worden.
Na deze opmerkingen wordt het verslag van 2020 vastgesteld.
4) Jaarverslag 2020
Het verslag wordt door Servi voorgelezen.
5) A Financiën
- Peter geeft een toelichting op de stukken. Omdat er nagenoeg geen uitgaven zijn
geweest, maar ook geen inkomsten uit de drankverkoop, is desondanks de begrote winst
toch behaald.
- Frans: ziet 1.600 verschil tussen de begrote en de gerealiseerde contributie-opbrengst.
Peter: Dit werd veroorzaakt doordat we niet langs de deuren zijn gegaan bij degenen die
niet per bank hebben betaald.
- Frans K: bij de begroting 2021, staat ook 2.000,00 voor contributie, is het een idee om
door initiatieven op te starten dit op te trekken naar 3.000,00. Het gaat hierbij niet alleen
om de 1.000,00 extra, maar ook om de betrokkenheid van de gemeenschap.
- Jan Joris: het banksaldo is goed, maar moet ook niet verder oplopen. Het blijft vermogen
van de leden.
- Frans K.: voor wat de inkomsten van de club van 50 betreft, kun je daar een ambitie aan
stellen? Frans geeft aan dat je er wel iets extra’s voor terug kan doen, door deze leden
bijvoorbeeld extra in de watten te leggen?
B Kascommissie
Peter geeft aan dat de goedkeuring door de kascommissie online is gebeurd. Dirk en Ton
hebben deze ondertekend.

1

Verslag ALV Oranjevereniging Wolfheze 29-01-2021

Dirk neemt het woord over de kasverklaring.
Frans K: over uitgave snoep. Servi antwoordt dat dit vanwege Corona niet is gebruikt en is
gedoneerd aan de snoepactie voor Pro Persona
Ellen vult aan dat het snoep ook ten goede is gekomen aan de bewoners van het Schild en
Leo Kannerhuis.
6) Bestuurssamenstelling
Servi staat stil bij het afscheid van Saskia en blikt terug op de samenwerking. Vervolgens stelt
Annette zich voor, waarna zij als nieuw bestuurslid en secretaris wordt verwelkomd.
7) Concept programma
Het programma dit jaar is geheel onder voorbehoud van de mogelijkheden die de Corona
maatregelen nog bieden. Er wordt in ieder geval uitgegaan van een uitgekleed programma.
- Rens: ter voorkoming van groepsvorming wordt geen tent opgezet. Het idee is te starten
op Koningsdag met een “sliert” en geen optocht.
Er wordt gekeken naar activiteiten die per gezin mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld een
speurtocht. De matjesmarkt vindt voor de eigen deur plaats en is er een versierwedstrijd
van het eigen huis. Verder werkt het bestuur nog e.e.a. uit.
- Ellen vraagt of er nog ideeën uit het dorp zijn gekomen? Servi geeft aan dat dit niet het
geval is.
- Jan Joris vraagt of het mogelijk is een sessie met kinderen te organiseren om te zien of
hier ideeën uit voort komen, aangezien het waarschijnlijk een feest wordt voor alleen
(met name) de kinderen. Jozephien geeft aan dat er in de Heraut en Wolfskreet een
oproep stond om ideeën aan te dragen.
- Frans K adviseert nauw contact met de gemeente aan te houden over bijvoorbeeld de
beperking ten aanzien van de hoeveelheid kinderen, dit naar aanleiding van zijn ervaring
met de scouting. Verder vindt hij dat er ondanks Corona een oranje gevoel over het dorp
moet komen.
- Frans van D doet de suggestie om tompouces uit te delen (zoals opgenomen in het
conceptprogramma) maar dit dan gelijktijdig te combineren met het ophalen van
contributie en dit te doen vóór Koningsdag.
- Dirk vraagt zich af of het mogelijk is extra aandacht voor Koningsdag te vragen door
speciale banieren op te hangen.
- Ellen stelt voor om van het versieren van de huizen een straatevent te maken ter
bevordering van de cohesie en als extra vibe om het Oranjegevoel aan te zwengelen.
- Jozephien doet nog enkele suggesties ipv de tompouces: oranje gerbera’s, anjers of
rood/wit/blauwe vlaggetjes.
Bouwdorp:
Het plan is dit jaar toch het bouwdorp te organiseren.
-
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Jan geeft aan dat er wordt nagedacht hoe we de zaagplaats veilig kunnen inrichten zodat
volwassenen en kinderen gescheiden blijven, bijvoorbeeld dmv een doorgeefsysteem.
Herry vraagt of het mogelijk is een livestream te maken voor de ouders, waarop Jan Joris
aangeeft dat je dan met de AVG zit en vooraf toestemming van de ouders nodig hebt.
Alternatief zou kunnen zijn om ’s avonds de vorderingen in het bouwdorp te filmen.
Frans vraagt of de kinderen zelf een filmpje kunnen maken, maar ook dat is in het kader
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van de AVG gebonden aan restricties. Ellen stelt voor door de kinderen een “journaal” te
laten maken.
Ellen vraagt naar de status van het spijkervrij maken van het hout. Jan geeft aan dat het
hout van de sponsoren spijkervrij is en dat de rest van de pallets door hem spijkervrij is
gemaakt.
Jan Joris vraagt of er al voldoende hout is; Jan geeft aan dat er nog 20-30% bij moet, te
zijner tijd wordt besloten om wel of niet te werven, wanneer we zeker weten of het
bouwdorp doorgaat. Er wordt wel alles aan gedaan om het bouwdorp doorgang te laten
vinden.
Jan geeft aan dat er voor het ochtendprogramma ook nog naar aanvullingen wordt
gezocht.
Frans K vraagt of er in september nog wat wordt georganiseerd. Servi geeft aan dat we
nog niet weten of dit mogelijk is vanwege de 1,5 meter samenleving. Omdat we dat niet
zeker weten willen we daar nu nog niet over communiceren. Als het wel kan hebben we
snel genoeg een feest georganiseerd. Zo niet hopen we dat 2022 echt wel een knallend
oranjefestijn wordt.
Jan Joris vraagt of er alternatieven zijn voor “Herrie in de tent”, zoals een speurtocht of
een online pup-quiz.

8) 100-jarig bestaan
Herry en Dirk hebben zich vorig jaar opgegeven voor de organisatie van het 100-jarig
bestaan. Daarvoor hebben ze een brainstormsessie gehad waar o.a. de drie volgende punten
uit voort zijn gekomen:
A) Zij willen niet de normale oranje activiteiten doorkruisen maar wel het bestuur optimaal
ondersteunen bij het 100 jarig bestaan
B) Een zo breed mogelijk diversiteit voor wat betreft leeftijden, dus 10 jarigen, 20 jarigen, 30
jarigen enz.
C) Met een vertegenwoordiging van deze leeftijdsgroepen wordt een programma opgesteld
dat wordt voorgelegd aan het bestuur van de OVW.
Servi geeft aan dat de OVW hierin gaat participeren.
Ellen geeft aan het een goed idee te vinden iedere generatie te laten vertegenwoordigen.
Ruben meldt zich bij deze aan!
Jozephien stelt voor de basisschool te benaderen: Servi neemt contact op met Julia om ook
die leeftijdsgroep te betrekken.
Jonathan geeft aan namens het bestuur deel te nemen, dan is die leeftijdsgroep ook direct
vertegenwoordigd
9) Rondvraag
-

-
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Dirk: blijft OVW lid van KBOV? Servi geeft aan dat dit onderwerp van gesprek is en ook
samenhangt met de verzekeringen. Indien we geen lid blijven van de KBOV, dan kunnen
we de verzekeringen ook op eigen initiatief regelen.
Jan Joris: waar staat het verslag van de vorige ALV. Servi geeft aan dat dit in de Heraut en
de Wolfskreet is geplaatst.
Verder tipt Jan Joris een ledenbestand op te stellen mét e-mail adressen.
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Saskia geeft aan dat ook een e-mail ledenbestand een privacy issue is. Wel kunnen
mensen via de website hun e-mail adres toevoegen of verwijderen. Daarvoor is een
speciale tool.
Frans K: geeft zijn complimenten hoe e.e.a. wordt opgepakt met de beperkingen van
Corona en wenst het bestuur veel succes.
Servi bedankt Joep voor het regelen van het tijdelijk gratis Microsoft Account.

Hierna sluit Servi de vergadering met de opmerking dat de deelnemers de afsluitingsborrel
nog te goed houden.

Post scriptum:
Naar aanleiding van de beperkingen omtrent Corona, heeft het bestuur op 8 februari jl. een
brainstorm sessie gehouden over de mogelijkheden en onmogelijkheden van activiteiten
tijdens de Koningsweek.
Tijdens deze sessie zijn alle suggesties gedaan in de Algemene Ledenvergadering de revue
gepasseerd en is besloten de volgende suggesties over te nemen en uit te werken. Daarbij is
met name gekeken naar de haalbaarheid in relatie tot Corona maatregelen.
Het gaat daarbij om:
- Het ontwerpen van speciale Koningsweek banieren. Hierover is reeds contact geweest met
de gemeente en het idee is een tekenwedstrijd voor kinderen uit te schrijven en de
winnende tekeningen te laten printen op banieren die worden opgehangen bij de
Wolfhezerweg.
- Het organiseren van een pubquiz wordt verder uitgewerkt, deze zal plaatsvinden op
zaterdagavond voor Koningsdag in plaats van een feestavond (voorheen “Herrie in de tent”).
Het bestuur onderzoekt ook de suggestie van het aanleggen van een ledenbestand mét email adressen (met inachtneming van de privacy regels), zodat we leden ook digitaal kunnen
benaderen.
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