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   Jaarverslag 2018 

 
 
 

 
 
Van de voorzitter 
 
Versterk Oranjewerk 
Het goede nieuws ten aanzien van 2019 was dat er prachtige Oranjeactiviteiten waren. 
Honderden verenigingen organiseerden voor de dorpen en buurten weer een geweldige 
Koningsdag. Het minder goede nieuws is dat het werven en behouden van vrijwilligers een 
steeds grotere uitdaging wordt voor vele besturen. De regeldruk neemt toe. Sommige 
besturen stoppen zelfs. Dit geluid was opnieuw te horen op het jaarcongres in Borculo. 
Tegelijk blijft ons vorstenhuis populair. Zijn er ook dit jaar weer talloze vrijwilligers actief 
geweest voor de Oranjeverenigingen. De Oranjebond neemt de signalen serieus. Op ons 
komende jaarcongres zal enerzijds aandacht gegeven worden aan onze nieuwe visie: 
'verdiepen en verbreden'. En anderzijds wordt er een manifest onthuld met een niet mis te 
verstane boodschap aan politici: versterk vrijwilligerswerk! 
 
Van de secretaris 
 

Algemene Ledenvergadering 2018 
De Algemene Ledenvergadering is gehouden op zaterdag 24 maart 2018 in Woudenberg. 
Aanwezig waren 54 leden als representant van 25 verenigingen.  
Naast de behandeling van de huishoudelijke punten was het belangrijkste onderdeel de 
discussie over de ballonoplating.  
Voorts presenteerden we het nieuwe voorstel inzake de BUMA afdracht.  
Bij het punt bestuursverkiezing werden Frank de Buck en Sylvia Hörmann-Vorst voor een 
nieuwe termijn herbenoemd.  
Afscheid werd genomen van bestuurslid KBOV Carli Bilars-Don. 
We maakten kennis met het nieuwste lid van de KBOV: Stichting Oranjefeest Limmen. 
Voor de verslaggeving wordt u verwezen naar de notulen van de ALV.  
 
Regiodag 
Op donderdagavond 17 mei 2018 werd voor de Oranjeverenigingen/-stichtingen/- comités in 
Noord-Nederland een regioavond gehouden in museum Belvédère te Oranjewoud 
(Heerenveen). Na het welkomstwoord door de Commissaris van de Koning in Friesland dhr. 
drs. Arno Brok, was er een lezing over het Huis Van Oranje-Nassau en Noord-Nederland 
door dhr. drs. Berend de Boer. Daarna ging men onderling in gesprek over kansen en 
knelpunten van Oranjeverenigingen/-stichtingen en de rol van de KBOV. Gevolgd door een 
lezing over de Slag bij Heiligerlee door dhr. drs. Jochem Abbes. En kregen we informatie over 
Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Natuurlijk ontbrak de borrel niet.  
 
Congres 
De voorbereidingen van het congres in Borculo hebben in goed overleg plaatsgevonden met 
het bestuur van de Stichting Nationale Feest- en Herdenkingsdagen te Borculo 
De congresdag op 13 oktober 2018 was zeer geslaagd en goed bezocht. De verslagen zijn te 
lezen op de website en in het Jaarboek 2018. 
 
Onderscheiding 
In 2018 is 30 keer de Bronzen erepenning met draagspeld en oorkonde uitgereikt aan 
vrijwilligers van Oranjeverenigingen, - comités en – stichtingen. Hiermee willen we als KBOV 
onze erkentelijkheid en waardering uitspreken voor de inzet van de vrijwilligers soms voor 
vele tientallen jaren. We zijn blij dat we met onze onderscheiding die waardering kunnen uiten 
en te merken dat het ook gewaardeerd wordt dat bestuursleden van de KBOV de uitreikingen 
doen. De namen vindt u in het Jaarboek. 
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Dienstverlening 
Ook in 2018 wisten vele Oranjeverenigingen de KBOV te vinden met allerhande vragen via 
het secretariaatsmail of de Bondstelefoon. We zijn blij dat we onze leden van dienst kunnen 
zijn met het beantwoorden van vele vragen of het doorverwijzen naar andere instanties. Veel 
informatie komt ook via onze Nieuwsbrieven waarin we wetenswaardigheden en relevant 
nieuws over de Oranjebond delen. Vermeldenswaard over 2018 is de samenwerking met het 
Joods Historisch Museum waarmee we een Oranjedag in het museum organiseerden en de 
samenwerking met Facebook. Facebook heeft een workshop georganiseerd om te laten zien 
hoe dit medium gebruikt kan worden bij het werven van vrijwilligers.  
 
Bestuursactiviteiten 
Het Algemeen Bestuur vergaderde in 2018 4 keer in Huize Beukbergen te Huis ter Heide en 1 
keer in Oudewater. In de vergaderingen zijn diverse onderwerpen besproken, zoals: koers 
KBOV, AVG, trouwdag Prins Harry en Meghan, wetsvoorstel majesteitsschennis, 
ballonoplating, contacten met leden, dienstverlening aan leden, website, jaarboek.  
 
Bestuursleden zijn aanwezig geweest bij speciale gebeurtenissen in het land onder meer de 
Nieuwjaarsontvangst van Zijne Majesteit, de Nationale herdenking op de Dam op 4 mei, de 
viering van Bevrijdingsdag 5 mei in Haarlem en Wageningen, de Nationale Heldendag in 
Madurodam, de afsluiting van het Jaar van Verzet, de Oranjedag in het Joods Historisch 
Museum, de bijeenkomst op de redactie van Vorsten m.b.t. het huwelijk van Prins Harry en 
Meghan, de uitreiking van penningen en jubilea van leden. Tevens is er een gesprek gevoerd 
met de particulier secretaris van de koning drs. E. Verwaal en de adviseur van de koning en 
de koningin mw. P. Zaaijer. Ook zijn er gesprekken gevoerd met een delegatie van het 
bestuur van de Geschiedkundige Vereniging Oranje Nassau en met de directeur van het 
Oranjefonds.  
 
Bestuur, functie en regio-indeling 
- Mr. drs. Pieter Verhoeve, voorzitter (Oudewater) 
- Drs. Dick Steenks, secretaris (Wemeldinge) Regio: Zeeland 
- Frank de Buck penningmeester (Dordrecht) Regio: deel Zuid-Holland, West Brabant 
- Drs. Harry van Alphen (, lid, (Culemborg), Regio: Overijssel, Gelderland, Utrecht, ‘t Gooi 
- Tot 24 maart 2018- Carli Bilars-Don, 2e secretaris, (Beverwijk) 
- Bert Blaauw, lid (Oude Pekela,) Regio: Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel 
- Gerben Heldoorn MA (Woudenberg), Regio: Overijssel, Gelderland, Utrecht, ‘t Gooi 
- Sylvia Hörmann-Vorst, PR/ lid, (Den Bosch) Regio: Oost-Brabant, Limburg 
- Adriaan van der Pols, lid , (Zuidland) Regio: Zeeland en Zuid-Holland.  
 
Van de ledenadministrateur  
 
Op 1 januari 2018 hadden we 306 leden waarvan er 2 leden het lidmaatschap opgezegd 
hebben gedurende het jaar te weten: Vrouwenpolder en Zwijndrecht  
Maar we mochten 3 nieuwe leden verwelkomen te weten Stichting Oranjecomité Bemmel – 
Ressen, Oranjevereniging Wolfheze, Stichting Evenementen Veldhoven 
 
Verdeling van onze leden over de provincies volgens de laatste stand:  
 
Provincie     Leden     Percentage  
Drente            3    0,98%  
Flevoland     1     0,33%  
Friesland     5     1,64%  
Gelderland     83     27,04%  
Groningen     11     3,58%  
Limburg             11     3,58%  
Noord-Brabant   28     9,12%  
Noord-Holland   15     4,89%  
Overijssel     32     10,42%  
Utrecht            36     11,73%  
Zeeland             9     2,93%  
Zuid-Holland     73     23,78%  
 
              307    100,00% 
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Van de penningmeester 
 
Op 31 december 2018 hadden bijna alle leden op 12 na de contributie voldaan In 2019 zal de 
inning van de contributie plaats vinden in de maand april. De jaarlijkse contributie is voor 
2019 ook weer vastgesteld op € 65,00 per jaar of € 58,50 per jaar bij automatische incasso.  
De prijs van de contributie is al bijna een decennium lang niet verhoogd. 
 
Van de pr-verantwoordelijke 
 
PR- onderdelen: 

- Jaarboek 
- Nieuwsbrief 
- Website 
- Facebookpagina 
- Twitter en YouTube 
- Media 
- Contacten externen 

 
Ad 1: Jaarboek KBOV 2018 
Vlak voor de kerst van 2018 vielen zo’n 600 KBOV-Jaarboeken op de deurmat van bij de 
KBOV aangesloten leden. Twee per vereniging. Daarnaast werden nog ruim 80 Jaarboeken 
bezorgd bij de KBOV-contacten.  
Dit jaar maar liefst 51 pagina’s dik. Vaste rubrieken en columns, artikelen en interviews. 
Veertien schrijvers participeerden. Daaronder vier keer een bijdrage van een 
Oranjevereniging of Stichting: Andries Brans (Stichting Oranje Bevrijdings Comité Pekela), 
Michel van der Zwaag (Oranjevereniging Nijkerk), Rosalie van Tilborg (Oranje Comité Tilburg) 
en Caroline Geverink (namens het Bestuur Stichting Nationale Feest- en herdenkingsdagen 
Borculo).  
In het Jaarverslag van 2017 kon men lezen dat het redactie van het KBOV-Jaarboek de 
intentie uitsprak om actiever bijdragen van leden te genereren. Die belofte is in 2018 
nagekomen en tot een mooi resultaat gekomen. Met graagte gaan we op de ingeslagen weg 
verder.  
Bijzonder was dit jaar de bijdrage van Kamerheer Jan Schrijen van Limburg. Ieder Jaarboek 
opnieuw is er de intentie interessante informatie te delen inzake het ‘reilen en zeilen’ van het 
Instituut ‘Koninklijk Huis’. Immer interessant ook zijn de bijdragen van Koninklijk Paleis 
Amsterdam en Paleis Het Loo. De redactie van het KBOV-Jaarboek prijst zich gelukkig dat ze 
van de diensten van zoveel bijzondere mensen gebruik mogen maken.  
Boekverslagen zijn en blijven de rode draad door het Jaarboek heen, in 2018 aangevuld met 
een boekverslag van een kinderboek in de rubriek ‘Jong Oranje’. 
Daarnaast zijn er de reguliere bijdragen van de redactie van het KBOV-Jaarboek, en 
natuurlijk het voorwoord van KBOV-voorzitter Pieter Verhoeve.  
Het aantal foto’s wordt steeds groter. Vele foto’s komen uit eigen gelederen, maar de redactie 
van het Jaarboek is de RVD, en de DKH (plus de daaraan gelieerde organisaties) zeer 
erkentelijk voor het vrije gebruik van prachtige professionele foto’s. Een bijzondere en 
waardevolle manier va samenwerken. 
Ook in 2018 zijn er weer 800 exemplaren besteld van het KBOV-Jaarboek. De jaarboeken die 
over zijn worden dit jaar aangereikt (mede) aan de jubilarissen die gedurende 2019 in het 
zonnetje zullen worden gezet. Zo wordt de verspreiding ook breder. Daarnaast worden 
exemplaren vaak cadeau gedaan aan speciale contacten ter dankzegging.  
 
Ad 2: Nieuwsbrief KBOV 
De digitale Nieuwsbrief is ook in 2018 drie maal verschenen. Begin van het kalenderjaar, rond 
Koningsdag en bij de start van het winterseizoen. Omdat we als PR / Bestuur KBOV graag de 
kosten ook willen managen is er gekozen voor drie maal een digitale Nieuwsbrief en één keer 
een (wat uitgebreider) Jaarboek. 
De digitale Nieuwsbrief wordt steeds vaker (breder) verspreid onder de vele leden van de bij 
de KBOV aangesloten verenigingen. Steeds vaker ook weet men het secretariaat van de 
KBOV te vinden met vragen en wordt dus ook de KBOV-nieuwsbrief een platform van 
informatie-uitwisseling.  
In 2018 heeft secretaris Dick Steenks vaak gebruik gemaakt van het digitale platform om 
relevante Oranje informatie te delen met de achterban. Aanhakend op de vragen en 
gebeurtenissen binnen de (Oranje) maatschappij, vaak ook direct of indirect antwoord gevend 
op vragen die binnenkomen bij het secretariaat. 
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Ad 3: Website 
Een goede website bijhouden blijft toch een punt van aandacht. Ook in 2018. Het secretariaat 
krijgt nog steeds veel vragen via onze website. Maar als bestuur KBOV zijn we nog niet 
tevreden met de uitwerking en de mogelijkheden van de website. Het ligt in de bedoeling dat 
in de loop van 2019 de huidige website van de KBOV een opfrisbeurt krijgt. Dit met als doel 
meer informatie te kunnen delen met bezoekers van de website en een eenvoudigere en 
prettige manier van ‘bladeren’ door de website. In één van de komende Nieuwsbrieven zal 
hierover gecommuniceerd worden.  
 
Ad 4: Facebook 
De KBOV kent sinds 2018 nóg een Facebookpagina. Het betreft hier een besloten FB-groep. 
Thema en rode draad is 'vrijwilligers'. Onder de noemer 'Oranjevrienden'. Dit alles naar 
aanleiding van vragen en de speciale FB-workshop in Amsterdam die druk werd bezocht, ook 
door KBOV-leden. ! Zie: https://www.facebook.com/groups/1787539994683605 
Beheerder van deze FB-pagina is KBOV-Bestuurslid Gerben Heldoorn.  
 
‘Terug te vinden via een doorklikknop op de homepage van onze website www.oranjebond.nl 
. Zoekterm ‘Oranjebond KBOV’. Het aantal kijkers en m.n. ‘likes’ groeit. Niet explosief, maar 
gestaag’ . Dat was de zin die in het Jaarverslag van 2017 ook te vinden was. Dat gegeven 
geldt nog steeds. Die gestage groei zet écht door. Het aantal likes is beduidend meer!  Er is 
een vaste groep van 100 bezoekers. Idee achter deze FB-pagina: delen en informeren! 
Deze Facebook-pagina wordt beheerd door Sylvia Hörmann-Vorst. 
 
Ad 4: Twitter en YouTube-kanaal 
De KBOV Twitter en Youtube account hebben in 2017 het levenslicht gezicht. Wanneer 
relevant wordt daar gebruik van gemaakt. Beide accounts worden beheerd door Gerben 
Heldoorn. 
De KBOV beijvert zich ervoor door het inzetten van diverse social-media de exposure én de 
toegankelijkheid over en weer naar leden toe groter en meer transparanter te maken.  
 
Ad 5: Media 
Door het jaar heen wordt de KBOV meerdere keren benaderd. Voorzitter Pieter Verhoeve is 
degene die in de meeste gevallen wordt ge- en bevraagd. Diverse interviews via schrijvende 
pers, maar ook radio en TV zijn hier aan de orde geweest. De heer Verhoeve komt meestal 
aan het woord wanneer er inhoudelijke zaken aan de orde komen. Als voorzitter is hij de 
spreekbuis van de KBOV. 
Secretaris Dick Steenks deelt via de pers vaak de informatieve kanten en standpunten van de 
KBOV. De overige bestuurders zijn soms regionaal of lokaal degenen die worden bevraagd. 
Immer is het zo dat binnen het KBOV-bestuur wordt gecommuniceerd wat, waarover, waar  
en hoe de perscontacten verlopen.  
 
Ad 6: Contacten extern 
De afdeling PR onderhoudt goede contacten met Koninklijk Paleis Amsterdam en Paleis Het 
Loo. Dat resulteert er in dat ieder jaar er de mogelijkheid is voor het bestuur van een 
Oranjevereniging (die toevalligerwijze in de gemeente wonen waar Koningsdag zal worden 
gevierd) om gratis het Koninklijk Paleis Amsterdam te mogen bezoeken. In 2018 bezocht het 
Oranje Comité Tilburg het paleis en kreeg een privérondleiding (Zie hiervoor het Jaarboek 
2018). Het bestuur van de Algemene Oranjevereniging Oranje Nassau werd uitgenodigd 
aanwezig te zijn bij opening van de Zomertentoonstelling.  
Op de voet kan en mag de KBOV de ontwikkelingen volgen op en van Museum Paleis Het 
Loo. Veel activiteiten blijven doorgaan tijdens de verbouwing en daar maakt de KBOV graag 
melding van.  
De medewerking met de contactpersonen van beide Paleizen zijn constructief, inhoudelijk en 
goed te noemen. Een prettige samenwerking! 
 
PR-KBOV: 
Website: Dick Steenks 
Youtube / Twitter / besloten community Facebook: Gerben Heldoorn 
Facebook account openbaar: Sylvia Hörmann 
Redactie Nieuwsbrieven: Dick Steenks – Gerben Heldoorn – Sylvia Hörmann (eindredactie) 
Redactie Jaarboek: Bert Blaauw – Gerben Heldoorn – Dick Steenks – Sylvia Hörmann 
(eindredactie)  

Wemeldinge, 24 maart 2018 

https://www.facebook.com/groups/1787539994683605/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBph7Evomsi23nChNbgriF6Jlq14HoE7e7VfMtvUBygc49dgsHJoK4B62OuZ55rW-2YMYOFdI9Dt_ixiP43JaBOcngQ78STgTd6xE-YA_-dqzIplodaF6yIZu0j20fGKfL88-tHI_Yfri8vuggd7QvJvMm5Q9Uz2QdfbaivzmZPnVuv5LoE9Qv_Vya1YF_UaTpTWIkKf7XqZtIl_uwJNficmzhqh0TdFmsiW7cxG3D70cEja7JLVLb5O8hXGlngvB7sVqc6sGI_Rca14FN7ME2CCmNujnoznfw5sc4GUFyjIHZgQAZq3G4G0vvj9pOOHi0mubGxjil85FlRO1YhdCNy3_8Q&__tn__=K-R
http://www.oranjebond.nl/

