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Welkom bij de KBOV-nieuwsbrief no. 1 / jaargang 4
Het jaar 2018 is al een eindje op weg, en de eerste Nieuws
brief van de KBOV is een feit. Met nieuws, een felicitatie, tips
en een uitnodiging valt deze Nieuwsbrief no. 1 van jaargang
4 bij u in de mailbox. En opnieuw: van harte aanbevolen!
Deel de Nieuwsbrief met uw achterban. En heeft u iets te
melden, te vragen, of wilt u reageren? Weet ons te vinden!
Onderwerpen deze keer: De KBOV feliciteert Prinses Bea
trix, een uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering
op zaterdag 25 maart in Woudenberg, informatie over de
BUMA-Stemra en de ANBI, de KBOV en Social Media, en
natuurlijk zijn er weer jubilarissen in ons midden, en verder
een tip voor een ‘Oranje’ tentoonstelling.

27 april 2018. En ook in Groningen heeft de KBOV leden.
Ook in de stad Groningen. Op voorhand wensen wij de stad
Groningen, de organisatoren, maar zeker ook alle Oranje
verenigingen aldaar alle succes, een mooie en goede voorbe
reidingstijd en uiteraard een prachtdag straks in april!
Dat geldt uiteraard ook voor al onze andere aangesloten
leden. En wij zijn benieuwd hoe ú Koningsdag 2018 gaat
vieren. Zijn er nieuwe elementen binnen uw dag, bijzondere
activiteiten, besteedt u aandacht aan de ‘eerste vijf jaar’ van
onze Koning? Deel het met ons en wij delen het via website,
deze Nieuwsbrief en onze social media graag!
Veel leesplezier gewenst!

Wij feliciteren Groningen met het feit dat Koningsdag
door onze Koninklijke familie daar gevierd zal worden op

KBOV-Oranjenieuws

Prinses Beatrix 80 jaar!
Het is niemand in Nederland ontgaan:
Prinses Beatrix heeft haar tachtigste
verjaardag in goede gezondheid
mogen vieren. Namens u allen toog
onze penningmeester Frank de Buck
samen met eigenaresse Caroline
van bloemisterij ‘het Kroontje’ (hoe
toepasselijk!) uit Dordrecht naar
Lage Vuursche. Op 30 januari,
één dag voor de verjaardag van de
prinses, werd een prachtige bos met
80 bloemen overhandigd. Via onze
Facebook pagina werd dit bericht met

foto al met u gedeeld, en ook al ligt de
verjaardag van de prinses al weer even
achter ons, toch in deze eerste KBOVNieuwsbrief van 2018 nogmaals een
oprecht en gemeend VAN HARTE
GEFELICITEERD!
(Het secretariaat van de KBOV
heeft onlangs een bedankbrief mogen
ontvangen vanuit het secretariaat
van H.K.H. Prinses Beatrix n.a.v. de
felicitaties bij gelegenheid van haar
tachtigste verjaardag.)
De kaart met de felicitaties voor Prinses Beatrix
wordt geschreven.

Rechts: een prachtige bos met 80 bloemen wordt overhandigd.
Onder: Prinses Beatrix met haar kleinkinderen.

KBOV-Oranjenieuws

KBOV-Congres 2018
De datum en locatie van ons volgende
KBOV-Congres staat vast. Op zaterdag
13 oktober zal de Stichting Nationale
Feest- en Herdenkingsdagen te
Borculo ons ontvangen in hun mooie
gemeente. De eerste gesprekken

zijn gevoerd, de eerste plannen
gedeeld en het belooft weer uniek te
worden. Oprecht ieder jaar weer een
‘andere kijk’ op Oranje Nederland.
Het bestuur van voornoemde
vereniging heeft als thema voor dit

congres voorgesteld hun lijfspreuk te
gebruiken: ‘Van uut ’t oranje harte’
Een mooi thema! Noteer dus vast:
zaterdag 13 oktober 2018 Borculo.
Meer nieuws volgt op de ALV in maart
2018 te Woudenberg.

Uitnodiging ALV zaterdag 24 maart 2018
Woudenberg
Uitnodiging regiovergadering NoordNederland 17 mei 2018 Heerenveen
Wat gaat de tijd snel, het lijkt nog maar zo kort geleden
dat we in Woudenberg bij elkaar waren en samen het
‘Lied voor de Koning’ instudeerden samen met Edwin
Schimscheimer. Nu staat de ALV 2018 alweer op de
rol, en ná een eerste regiovergadering in het Limburgse
Grevenbicht gaat de regiovergadering nieuwe stijl van de
KBOV in 2018 naar het noorden des lands.
Van de secretaris
Graag maak ik u attent op onze Algemene Ledenvergadering. Deze zal op zaterdagmorgen 24 maart 2018 vanaf
10.00 uur worden gehouden in Cultureel Centrum
De Camp te Woudenberg. Via een mail zijn al onze leden
op de datum geattendeerd en binnenkort komt de agenda
met bijbehorende stukken uw kant op. Op de agenda staat
onder andere een debat over ballonoplatingen en informatie over Buma/Stemra.

Cultureel Centrum ‘De Camp’, Bosrand 15-17, 3931 AP Woudenberg

We stellen het contact met onze achterban en de
interactie tussen onze leden altijd zeer op prijs. Het
congres in oktober en de ALV in maart zijn twee
ontmoetingsmomenten waarvan we hopen dat ze iets
opleveren voor u als Oranjevereniging, -stichting of
-comité. Hetzij dat u goede contacten opdoet, hetzij dat u
op ideeën komt, hetzij dat uw landelijke verbondenheid
ervaart, hetzij dat… vult u zelf maar in waarom het goed is
om op onze ontmoetingsdagen te komen. Wij, als bestuur
van de KBOV, stellen het in elk geval zeer op prijs als
wij onze betrokkenheid op u en elkaar kunnen tonen en
behulpzaam kunnen zijn bij al het Oranjewerk.
De KBOV wil er immers voor u zijn. En uit de mails en de
telefoontjes die we krijgen met allerhande vragen, merken
we dat u ons weet te vinden en dat is goed!. Tegelijkertijd
zijn we benieuwd hoe we onze ‘dienstverlening’ nog
kunnen uitbreiden. Dus als u suggesties heeft hoe wij u
nog meer en/of beter van dienst kunnen zijn, dan horen we
dat graag. We hopen dat u ons dat wilt laten weten, via de
mail of op onze ALV van 24 maart a.s. in Woudenberg.
Regiovergadering Noord-Nederland
Op donderdagavond 17 mei 2018 is er voor alle
Oranjeverenigingen/-stichtingen/- comités (ook voor nietleden van de KBOV) in Noord-Nederland een regioavond
van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in
museum Belvédère Oranje Nassaulaan 12 te Heerenveen.
Alle daarvoor in aanmerking komende verenigingen
krijgen een uitnodiging toegestuurd.

Vanuit het bestuur...
Legpenningen, oorkondes en draagspelden…
In de eerste maanden van 2018 trokken twee regiobestuursleden van de KBOV er op uit om jubilarissen in den
lande in het zonnetje te zetten. Inmiddels is het een goede gewoonte om hiervan verslag te doen. Met foto’s en achtergrondinformatie. Namens u allen feliciteren we graag deze vrijwilligers die terecht een draagspeld, legpenning en
een oorkonde ontvangen bij gelegenheid van al hun vrijwillige inspanningen voor ‘hun’ Oranjevereniging! Proficiat
en dank u wel!

Giessen-Oudekerk
Tijdens de algemene-ledenvergadering
26 januari 2018 van de Oranjevereniging GiessenOudekerk (bekend van de feeërieke gondelvaarten,
8 september 2018 is het weer zover…) werd
afscheid genomen van penningmeester mevrouw Inge
Westerhout na 16 jaar inzet voor deze vereniging. Uit
handen van bestuurslid Adriaan van der Pols ontving Inge
de legpenning en de oorkonde en werd haar de draagspeld
opgespeld.

Voorzitter Aukje van Dijk stelde vervolgens voor om
Inge te benoemen tot erelid samen met de heer Goof
van Rijswijk. Deze laatste ontving vorig jaar alle KBOVversierselen in verband met 25 jaar bestuurslidmaatschap.
Een bijzonder aardige geste van deze actieve
Oranjevereniging die op Koningsdag 2017 besloot om
het aloude ringsteken nieuw leven in te blazen. Deze
ledenvergadering werd afgesloten met een ludieke
playback-act als verrassing voor beide jubilarissen. Zo’n
tachtig mensen bezochten deze ledenvergadering. Het
Oudkerks volkslied vertelt hoe trots de mensen zijn op
hun dorp. De tekst kunt u vinden via de mooie website!
www.giessen-oudekerk.nl

Lekkerkerk
De Oranjevereniging ‘Oranje Nassau’ Lekkerkerk
vroeg de KBOV-versierselen aan voor de heer
Leo de Kluijver. Regiobestuurder Frank De Buck
voldeed graag aan dit verzoek en op 26 januari
werd de heer Kluijver de KBOV draagspeld, oorkonde en
gegraveerde legpenning overhandigd. En terecht, want de
heer Kluijver was en is van veel markten thuis: sinds 1993
bij de vereniging, lid van de commissie Kinderspelen en
de 5-jaarlijkse lustrumcommissie. Hij is degene aan wie je
‘leeuwen kunt toevertrouwen’… als onderhoudsman van
de vereniging zorgt hij ieder jaar er voor dat ‘de leeuwen’
bijtijds op het balkon van het Raadhuis worden geplaatst
bij gelegenheid van Koningsdag, zelden slaat hij een
vergadering over en heel graag zet hij de deuren van zijn

huis (in de volksmond ‘het landgoed’ genoemd open, waar
hij samen met zijn vrouw Gerda eenieder ontvangt voor de
evaluatievergadering waarbij de catering ook goed schijnt
te zijn! Op Koningsdag zelf zit Leo graag op de tractor
om deel te nemen aan het ringsteken. Graag vergezelt een
kleinkind hem dan, ofwel: het Oranjegevoel en wellicht het
‘vrijwilligersgevoel’ wordt zo doorgegeven… mooi toch?
Inge en Leo: van harte gefeliciteerd!

KBOV-informatie
Zoals in de laatste nieuwsbrief van 2017 aangekondigd vindt u in deze
Nieuwsbrief een bijdrage van secretaris Dick Steenks en penningmeester
Frank De Buck aangaande de ANBI en de BUMA-Stemra. Extra
informatie is omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Bij het secretariaat kwamen daar de laatste tijd veel vragen over, en dan
is er de Nieuwsbrief om informatie te delen. Interessant om te lezen, doe
er uw voordeel mee!

•ANBI status
De laatste tijd komen er bij het
secretariaat geregeld vragen over de
ANBI-status. Een korte uitleg hierover
in deze nieuwsbrief helpt wellicht
meer Oranjeverenigingen
en -stichtingen.
De voorwaarden waaraan voldaan
moet worden staan op de website
van de belastingdienst
(www.belastingdienst.nl), maar
de belangrijkste voorwaarde is dat
bepaalde gegevens op uw internetsite
moeten staan. Zoals: naam, adres,
doelstelling, hoofdlijnen beleidsplan,
het RSIN /fiscaal nummer, functie
en namen van de bestuurders,
beloningsbeleid, een actueel
activiteitenverslag en een financiële
verantwoording.
Mocht u als Oranjevereniging of
-stichting geen eigen website hebben,
dan kan de website van de KBOV u
behulpzaam zijn. Want zo stelt de
belastingdienst: ‘een ANBI kan de
vereiste gegevens plaatsen op een
gemeenschappelijke internetsite van
bijvoorbeeld een brancheorganisatie.’
Mocht u dus geen website hebben,
maar wel de ANBI-status willen
aanvragen, neem dan contact op met
het secretariaat van de KBOV.

• AVG
Algemene Verordening Gegevens
bescherming. Op 25 mei 2018
is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van

toepassing voor alle organisaties
die gegevens van personen
(persoonsgegevens) in een bestand
bewaren. Deze organisaties
moeten zich aan de regels in deze
nieuwe verordening houden. Dat
geldt zowel voor het bewaren in
digitale bestanden als in mappen
op een plank. Ook deze laatste
moeten voortaan veilig worden op
geborgen zonder dat vreemden
daar bij kunnen. Dit geldt dus ook
Oranjeverenigingen en -comités die
gegevens van leden bijhouden. Voor
meer informatie en stappenplan
verwijs ik u naar de website van de
Vereniging Nederlandse Organisaties
Vrijwilligerswerk (NOV) waar de
KBOV bij is aangesloten. Zie https://
nov.nl/netwerken/wet-en-regelgeving/
dossier-algemene-verordeninggegevensbescherming
We hopen u hiermee voldoende te
hebben geïnformeerd. Maar mocht u
nog vragen hebben, neem dan contact
op met het secretariaat. Dan kunnen
we u verder helpen.
Zie ook http://oranjebond.nl/info/
veelgestelde-vragen
Dick Steenks (secretaris KBOV)

• BUMA-Stemra
Beste collega Oranje-bestuurders,
Het bestuur van de KBOV heeft
overleg gevoerd op het kantoor van de
Buma Stemra in Hoofddorp.
De aanleiding voor dit gesprek was
dat de Buma Stemra de bestaande
regeling waarbij wij een korting op de

standaard bijdrage voor al onze leden
hadden bedongen niet meer op deze
manier wil handhaven. De BUMA
Stemra heeft het contract opgezegd
per 1-1-2018. Om toch de korting
voor onze leden te kunnen behouden
heeft de BUMA Stemra ons een
alternatief gegeven.
Het is vanuit de Buma Stemra gewenst
dat de facturatie van de regeling niet
langer door de Buma wordt uitgevoerd maar dat de incasso en de
facturatie door de KBOV gedaan zal
worden.
Dit houdt in dat:
• wij voor Koningsdag (€ 55,23 excl.
BTW per dag/ € 66,82 incl. BTW)
aan onze leden in rekening zullen
brengen en dit dan afdragen aan de
BUMA Stemra.
• Het gebruikelijke tarief is € 72,18
excl. BTW / € 87,34 incl. BTW per
dag (Let op! alleen in het geval dat er
geen recette of gage/uitkoopsom is).
• Dus de korting bedraagt nog steeds
(€ 16,95 excl. BTW per dag /
€ 20,52 incl. BTW) voor leden van
de KBOV.
• Alle acts met een uitkoopsom tot
€ 1000,- zullen onder deze regeling
vallen, zolang het evenement gratis
toegankelijk is. Wanneer er een
entreeprijs wordt gevraagd of
wanneer acts meer dan € 1.000,per act aan uitkoopsommen ontvangen zal de organiserende vereniging
dit (aanvullend) rechtstreeks met
Buma moeten regelen.
Wat verwacht de BUMA Stemra
van de KBOV:
- De BUMA wil de bestaande regeling
alleen in stand houden zolang de
KBOV de facturatie en de incasso
gaat organiseren.
- Alle overige activiteiten die niet in
bovenstaande regeling vallen zal
men zelf apart met de BUMA Stemra
moeten regelen maar dat is nu ook
al zo, hier dus geen verandering.
- Het risico zit er in dat wij als KBOV
ongeveer € 20.000 euro voor
moeten gaan financieren om de
korting te behouden voor onze

leden. Dit brengt een enorme
hoeveelheid werk met zich mee
voor de KBOV om alles in de juiste
banen te leiden en om het de
regeling te kunnen behouden.
- In het verleden werd de lijst met
leden verstrekt aan de BUMA
Stemra zodat ze elk lid een rekening
konden sturen voor 1 dag tegen het
kortingstarief.
- Het voordeel is € 6,50 korting op
de contributie en € 20,52 korting
op de BUMA Stemra afdrachten.
Totaal voordeel van € 27,02
Aan de hand van bovenstaande
opmerkingen ligt er voor u nu een
voorstel vanuit de KBOV:
1.Dat de leden een automatische
incasso afgeven voor het innen van
de BUMA Stemra gelden. De leden
die al een automatische incasso
hebben afgegeven voor de contributie kunnen hierbij makkelijk
opgeven dat dit ook geldt voor de
incasso van de BUMA Stemra zodat
het in een keer kan worden geïncasseerd in Maart.
2.Leden die tot nu toe nog geen
gebruik maken van de automatische
incasso van de contributie het
wellicht wel in overweging nemen
om hier ook aan deel te gaan nemen.
3.Leden die ondanks de voordelen
geen automatische incasso af willen
geven. Krijgen een rekening toegestuurd en wordt dringend verzocht
om deze binnen 15 dagen na faktuur
datum over te maken naar de KBOV.

• KBOV Social Media
De KBOV wil graag toegankelijk en informatief zijn naar de achterban. Maar
ook naar mensen en organisaties in den lande die op zoek zijn naar Oranjegerelateerde items. Daarbij is het noodzakelijk dat er goede communicatie
kanalen zijn via de digitale snelweg.
Op dit moment:
• zijn we nog niet tevreden over onze website. We willen hier graag meer
inhoud en vorm aan geven en zijn daarover in onderhandeling. Foto’s archivering e.d. zijn nog zaken waaraan gewerkt wordt. Veel informatie is inmiddels
via de verwijzingen goed te vinden. Dat blijkt wel uit de vele mails, aanvragen
en post die we mogen ontvangen.
• wordt de inmiddels aan de website gekoppelde Facebook-pagina steeds vaker
bezocht, geliked en het aantal lezers neemt dus toe. Op deze pagina vooral de
bijzonderheden, laatste nieuwtjes etc.
• kennen we sinds januari 2018 een eigen KBOV YouTube kanaal. Nu gevuld
met een aantal filmpjes met als onderwerp het Koningslied, ons toegestuurd
het afgelopen jaar, een impressie van het aanbieden van het Koningslied in
Urk, maar we hopen dat te gaan vullen met mooie inhoudelijke filmpjes.
Te vinden onder: Oranjebond KBOV.
• heeft de KBOV ook een twitteraccount.
Het Bestuur van de KBOV heeft de intentie om u via deze kanalen zoveel
mogelijk op de hoogte te brengen en u juist te informeren.

Frank de Buck (penningmeester)

• Opinie-artikel
Onze voorzitter Pieter Verhoeve heeft naar aanleiding van
het voornemen van D66 om het artikel aangaande ‘Majesteitsschennis’ uit het Wetboek van Strafrecht te halen, een
opinieartikel geschreven. Het wetsvoorstel werd besproken
in de Tweede Kamer op 8 februari 2018. Het artikel
‘Bescherm publieke ambtsdragers, de Koning zeker’ is
gepubliceerd in Dagblad Trouw. Met argumenten genoemd
in het artikel wil Pieter Verhoeve aanvullend zijn aan de
discussie die hierover gevoerd wordt. U vindt hier de link
naar het artikel: http://oranjebond.nl/2018/02/08/
bescherm-publieke-ambtsdragers-de-koning-zeker/

Weetjes…
Leuke dagjes uit, bijzondere bezoekjes, oranje evenementen…

Vooraankondiging
Op 17 april aanstaande opent in het Joods Historisch
Museum de tentoonstelling Joden en het Huis van
Oranje. 400 bewogen jaren. In de tentoonstelling wordt
voor het eerst aandacht besteed aan de ruim vier eeuwen
oude relatie tussen de joden en het Huis van Oranje. De
tentoonstelling zoomt in op de steeds veranderende relatie
tussen het Huis van Oranje en de joodse gemeenschap,
zoals de joodse gemeenschap of de individuele joden dat
(hebben) ervaren. De tentoonstelling is voor het publiek
te zien van 18 april tot en met 30 september 2018.
Conservator Julie Marthe Cohen was in 2017 te gast op de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Mevrouw Cohen
riep de Nederlandse Oranjeverenigingen op hun
ervaringen te delen daar waar het oranjebestuurders en
vrijwilligers betrof met een joodse achtergrond. In een
volgende Nieuwsbrief volgt er meer informatie. Nu al
vast bij u allen van harte aanbevolen.
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Tips

Oproepen

TIP

een aangesloten
Kijkt u nog eens als bestuurder van
evens. Essentilid van de KBOV naar uw contactgeg
van uw contacten
eel is het wanneer de mailadressen
uld met postcorrect zijn. E.e.a. eventueel aangev
vaak merken we
adres en telefoongegevens. Nog té
se congres of een
(bij een aanmelding voor het jaarlijk
ppen. Mutaties
betaling) dat gegevens niet meer klo
ktijk van alle dag,
onder besturen zijn immers de pra
alles graag van en
tegelijkertijd houden wij als KBOV
vullingen dus?
voor u goed bij! Opmerkingen of aan
nl
Mail naar secretariaat@oranjebond.
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Hoe gaat u Koningsdag
2018 vieren? Heeft u
bijzondere ideeën, heeft
u tips ter samenwerking
met de gemeenten waarmee u toch allen te maken
heeft, zijn er jongeren
binnen uw bestuur die
de Oranjefeesten rondom
Koningsdag een geheel
eigen invulling geven…
Laat het ons weten!

OPROEP
Bereikbaarheidsgegevens KBOV
Bondsbureau en secretariaat:
Dick Steenks (secretaris)
Adres: Kerkweg 11, 4424 NJ Wemeldinge
M: secretariaat@oranjebond.nl
T: 06 20846118
Financiën
Frank de Buck (penningmeester)
penningmeester@oranjebond.nl
Jaarboek / Nieuwsbrief
Sylvia Hörmann (PR)
pr@oranjebond.nl
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