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Welkom bij de KBOV-nieuwsbrief no. 1 / jaargang 5
De eerste van de drie KBOV-Nieuwsbrieven 2019 is een
feit. We schrijven jaargang 5 alweer. Van harte hopen we
dat u allen 2019 goed gestart bent en we begrijpen ook dat
heel veel Oranjeverenigingen en Stichtingen al weer druk
doende zijn met de voorbereidingen voor Koningsdag
2019. Dit jaar zal koning Willem-Alexander met zijn gezin
en familie afreizen naar Amersfoort. Rondom Amersfoort
bevinden zich heel wat KBOV-leden. We zijn benieuwd of
dit bezoek aan Amersfoort ook een beetje Oranje op hen
mag afstralen. Hoe dan ook: voor al onze Oranjevrienden
heel veel succes én plezier bij en met deze voorbereidingen.
In deze Nieuwsbrief vooral ook veel nieuws en wetens-

waardigheden. Want ook het bestuur van de KBOV zit niet
stil. Er is van alles gaande en in gang gezet. De Algemene
Leden Vergadering (ALV) komt er aan. Dit keer op een
andere locatie, maar wel weer centraal in Nederland. We
hopen op veel bezoekers, veel leden, want uiteraard willen
we altijd graag met u in gesprek! De agenda laat een mooi
programma zien. Verder zijn er ontwikkelingen op het
Facebook-front, de KBOV kent nu ook een besloten Facebook-pagina. En natuurlijk zijn er de vertrouwde items.
Mogen we de ontvangers van deze KBOV-Nieuwsbrief
weer vragen om deze door te sturen naar de achterban?
Dank daarvoor en veel leesplezier gewenst!

KBOV-informatie

Spreekuur Facebook
De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen is gaan samenwerken met
Facebook Benelux. Samen buigen
we ons over de vraag: Hoe vind je
nieuwe vrijwilligers en hoe kan je
social media daarvoor gebruiken?
Daartoe is in november 2018 een
Facebook-workshop in het Facebook-kantoor te Amsterdam georganiseerd, waarbij experts van Facebook
tips en trucs deelden hoe het platform
het best ingezet kan worden voor
vrijwilligerswerving. Het was een
zeer leerzame avond. We geven hier
vervolg aan met een spreekuur van
Facebook waar iedere Oranjevereniging/-stichting gebruik van kan
maken. Tijdens dat spreekuur kan je
met vragen terecht.
Het spreekuur is op vrijdag 8 maart
a.s. van 16.00 tot 17.00 uur. Tijdens
het spreekuur kunnen leden van de
KBOV praktische vragen stellen over
hoe ze het beste Facebook kunnen
inzetten om vrijwilligers te werven.
Denk bijvoorbeeld aan vragen over
Facebook groepen en hoe je die kunt
opzetten, het gebruik van Facebook
Jobs en advertenties. Wie gebruik
wil maken van het spreekuur moet
van tevoren even zijn of haar vraag
doorgeven aan de secretaris, zodat
Facebook weet welke experts ze klaar
moeten zetten bij de telefoon. Vragen
graag inleveren voor 1 maart a.s. via
secretariaat@oranjebond.nl

van de secretaris

Bellen kan naar 020 -808 2256 of via
de computer met deze link:
https://bluejeans.com/763110312
Meeting ID: 763110312
Facebookcommunity
Oranjevrienden
Er is ook een nieuwe Facebookpagina
in het leven geroepen, specifiek voor
bestuurders, vrijwilligers van Oranjeverenigingen en-stichtingen. Het
is een zogenaamde Facebookcommunity, die ‘Oranjevrienden’ heet.
Deze Facebookcommunity is door de
KBOV opgezet voor vrijwilligers van

Oranjeverenigingen en-stichtingen
om vragen te stellen, oplossingen te
delen en ideeën aan te dragen die te
maken hebben met de activiteiten die
Oranjeverenigingen en-stichtingen
organiseren. In deze community helpen en steunen we elkaar hiermee.
Elke bestuurder/vrijwilliger van een
Oranjevereniging en-stichting kan
zich aanmelden bij deze Facebookcommunity.
Met hartelijke Oranjegroet,
Dick Steenks, secretaris

Bestuurslid Oost Nederland gezocht
Het bestuur van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen zoekt een nieuw bestuurslid voor de regio
Oost-Nederland die de missie en doelstelling van de
KBOV een warm hart toedraagt.
We zoeken iemand die:
- kennis heeft van het werk van een Oranjevereniging/-stichting (OV)
- enige bestuurlijke en organisatorische ervaring heeft
- actief betrokken wil zijn bij de ontwikkeling en uitvoeren van het beleid
van de KBOV
- de KBOV op bijzondere momenten van een OV kan representeren, voor
namelijk in Oost-Nederland, maar ook op landelijke bijeenkomsten.
- affiniteit heeft met de jongerenachterban van de KBOV
- zo’n 5 keer per jaar bij de bestuursvergadering kan zijn en bij de 2 landelijke bijeenkomsten (ALV en congres)
Voor meer informatie over deze bestuursfunctie kun je contact opnemen
met het bestuur via de secretaris Dick Steenks, secretariaat@oranjebond.nl,
tel. 06-20846118

KBOV-Oranjenieuws

Algemene Ledenvergadering
Ons jaarthema ‘vrijwilligers vinden
en binden’ is het hoofdingrediënt van
onze Algemene Ledenvergadering,
die dit jaar op zaterdag 23 maart
in Huize Beukbergen te Huis ter
Heide wordt georganiseerd. Via de
mail zijn al onze leden op de datum
geattendeerd en binnenkort wordt
de agenda met bijbehorende stukken
verstuurd. Op de agenda staat een
lezing van David Wijnperle over
‘vrijwilligers vinden en binden’.
Iemand van Facebook zal aanwezig
zijn om ons nog eens kort en
krachtig te vertellen hoe Facebook
ingezet kan worden bij het werven
van vrijwilligers. CDA Tweede
Kamerlid Hanke Bruins Slot zal een
pitch houden over de ‘positie van
vrijwilligers’ waarop gereageerd zal
worden door Joost van Alkemade,
directeur van de Nederlandse
Organisatie van Vrijwilligers (NOV).
En het bestuur van de KBOV komt

met een vrijwilligersmanifest.
Uiteraard is er ruimte voor onderling
gesprek en uitwisseling zodat het
een zeer interessante en nuttige
bijeenkomst wordt.
In Huize Beukbergen is ruimte voor
70 personen. Ervan uitgaande dat dit
onderwerp vele Oranjeverenigingen
en -stichtingen aan zal spreken,
willen we u dringend verzoeken zich
tijdig aan te melden. En dan geldt:
wie het eerst komt, wie het eerst
maalt.

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 of -stichting.
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 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.

KBOV-Congres 2019

Bij de vlagoverdracht aan het einde van ons laatste
succesvolle congres in Borculo werd de KBOV-Bondsvlag
overgedragen aan de heer Hans Schillings, voorzitter
van de Oranjevereniging Kerkrade. In 2019 zal deze
Oranjevereniging haar 100-jarig bestaan vieren. En alle
leden van de KBOV zijn in het eerste weekend, de eerste
zaterdag van oktober van harte uitgenodigd om dat feest
samen met hen te vieren in het mooie Limburg tijdens
het KBOV-congres.

De congrescommissie van de KBOV en de
Oranjevereniging Kerkrade zijn al een dik jaar bezig met
de voorbereidingen en het belooft weer een mooi congres
te worden. Van harte hopen we dat u de website van de
KBOV én die van de Oranjevereniging Kerkrade zult
volgen. In de loop van het jaar volgt meer nieuws! En we
begroeten u graag in oktober in Kerkrade waar dan de
bondsvlag zal wapperen!
https://www.oranjeverenigingkerkrade.nl

Vanuit het bestuur...
Legpenningen, oorkondes en draagspelden…
Zoals in elke nieuwsbrief ruim baan voor onze vrijwilligers die in het zonnetje zijn gezet. We gaan nog even terug
naar 2018, en daarna verder met de eerste penningen en oorkondes van 2019…

24 november 2018 Voorhout
Zaterdagavond, tijdens een gezellige
bijeenkomst voor alle vrijwilligers van Oranje
Vereniging Voorhout bij café Welgelegen,
kreeg een aantal trouwe vrijwilligers een
onderscheiding.
De OVV had Adriaan van der Pols,
regiovertegenwoordiger van de Koninklijke Bond
van Oranjeverenigingen, uitgenodigd om de
onderscheidingen te overhandigen. In zijn toespraak
vertelde Van der Pols over de activiteiten van de
Bond: vergaderingen, congressen en discussies,
onder andere over de toenemende regeldruk vanuit
plaatselijke overheden waar alle organisaties mee te
maken hebben. Hij prees het enthousiasme van lokale
Oranjeverenigingen en zeker die van Voorhout: “Jullie
als OVV organiseren heel veel activiteiten, met veel
succes. Dat lukt alleen als er genoeg mensen zijn die
mee willen werken. Vanavond willen we een paar
van zulke mensen in het zonnetje zetten, mensen die
jarenlang een tomeloze inzet toonden in dienst van de
Oranjevereniging. Het gaat om Gerard Borst, Kees van
Velzen, Willem Vink, André Floor en Bep van Egmond.
De laatste twee zijn er niet vanavond; mevrouw Van

Egmond heeft haar onderscheiding al gekregen en André
Floor krijgt hem binnenkort.”
De betrokken personen werden naar voren geroepen
en geprezen: “Kees van Velzen is sinds 1977 betrokken
bij de vereniging, als commissielid en voorzitter en
inmiddels ook als erelid. Gerard Borst is commissielid
sinds 1976, hij verleent hand- en spandiensten zorgt er
onder meer voor dat alle materialen met een vrachtwagen
worden vervoerd. Willem Vink is maar liefst al 47 jaar
betrokken bij de club en nog steeds actief, met name bij
de organisatie van de kermis. Hij was het die het motto
“Feest maak je samen” introduceerde, wat ook zeker
slaat op de samenwerking die jullie als Oranjevereniging
hebben met andere verenigingen. Hij is reeds geridderd
en erelid van de vereniging, maar daar komt nog iets
bij: de erepenning van de KBOV met draagspeld en de
bijbehorende oorkonde.” De drie heren kregen onder
luid applaus de onderscheiding opgespeld en voor hun
echtgenotes was er een bos bloemen.
Voor Willem Vink wachtte er nog een verrassing:
vertegenwoordigers van de Koninklijke Nederlandsche
Wielren Unie (KNWU) Ben Hiep en Henk van der
Linden speldden Vink namens alle juryleden een
onderscheiding op, als blijk van waardering voor het

Gerard Borst, Kees van Velzen, Willem Vink, André Floor, Bep van Egmond met partners en KBOV-bestuurder Adriaan van der Pols.

Legpenningen, oorkondes en draagspelden…
organiseren van de Voorhoutse Wielerronde. Dat deed
hij enthousiast en trouw, meer dan 40 jaar. Van der
Linden, die optrad als speaker tijdens die Wielerrondes
prees Willem Vink: “zonder jou was het nooit zo soepel
verlopen; je zorgde ervoor dat na het eieren gooien de
straat schoon werd gespoten en dat de straat op tijd weer
vrij was, want “om half vier komen de paarden!” Je hebt
je fantastisch ingezet.”

feestweek in de zomer, de kerst-inn en dodenherdenking
en de festiviteiten tijdens bevrijdingsdag. Iemand die 36
jaar lang penningmeester is, altijd complimenten krijgt
van de kascommissie om zijn accuratesse en daarbij ook
de ledenadministratie netjes achterlaat verdient terecht
een penning. De heer Van Alphen reikte met genoegen
de versierselen uit en het werd nog een zeer gezellige
avond! Dank en van harte!

8 januari 2019 Rijnsburg
Op 8 januari kreeg de heer Daan Van Delft
onder grote belangstelling in Rijnsburg een
penning door Harry van Alphen uitgereikt.
Naast de KBOV was het gemeentebestuur
aanwezig om de heer Van Delft te bedanken voor het
jarenlang vrijwilliger zijn in Rijnsburg.
Rijnsburg werd afgelopen decennia bezocht door de
koninginnen Juliana en Beatrix en prinses Margriet.
De Oranjevereniging die sinds 1945 bestaat had er de
handen vol aan om de organisatie smetteloos te laten
verlopen.
Dhr. Van Delft startte in 1983. Er waren nog traveler
cheques, loonzakjes en vakantiebonnen, een telefoon
met een draad en we deden administraties veelal met
de hand. Wat een verschil met nu: alles gaat digitaal en
er wordt scherper op u gelet, want het gaat over geld,
veel geld. De heer Van Delft introduceerde in Rijnsbrug
de OV-munt waardoor het betalen tijdens de feestweek
gemakkelijker ging.
De Oranjevereniging in Rijnsburg doet veel meer dan
alleen het organiseren van koningsdag, zo is er de

31 januari 2019 Nieuw-Vennep
Afscheid van duizendpoot en vicevoorzitter
Theo van Iperen Oranjevereniging Beatrix.
Na velen jaren trouwe dienst bij de
Oranjevereniging Beatrix, was er op 31 januari
het moment daar. Afscheid nemen, na ruim 20 jaar

trouwe dienst bij de Oranjevereniging Nieuw-Vennep.
Regio-bestuurder Adriaan van der Pols was namens
het bestuur van de KBOV de persoon om Theo toe te
spreken en hem de versierselen aan te reiken.
Vanaf 1997 al lid, en op 1 februari 1999 als bestuurslid
toegetreden. Theo bekleedde de functie van
vicevoorzitter, en bij vele activiteiten was en werd hij
betrokken. Een van deze activiteiten, misschien kunnen
we ook spreken van passie, was het ringsteken met
oude tractoren. Altijd aanwezig ook bij de organisatie
van de 4 mei herdenkingen, en tijdens de feestweek
fungeerde de heer Van Iperen als organisator van
het polsstokverspringen. Een bijzondere taak en
opdracht was met mede-organiseren van de jaarlijkse
oecumenische dienst. Kortom: Theo stond altijd klaar
voor de vereniging en weinige hand en spandiensten
waren hem te veel.
Theo wordt in de club en zijn omgeving omschreven als:
‘Een hele fijne en goede kerel, met een hart van goud, het
hele dorp kent hem, en beaamt dit!’
De heer Van der Pols sloot zijn speech af met de
woorden: ‘U heeft dit mede kunnen en mogen doen,
omdat het thuisfront u hierin ook van harte heeft
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ondersteund, en dan bedoel ik in het bijzonder uw
vrouw Nel.’ Een hartelijk applaus viel de heer Theo
van Iperen ten deel, de legpenning, oorkonde en speld
werden uitgereikt, medeverenigingsleden feliciteerden
Theo en zijn vrouw Nel en daarna volgde nog een
gezellig samenzijn. Dank en proficiat!

een groot succes. En een van de vele activiteiten die je
organiseerde was het jaarlijkse Oranjeconcert, waarvan
jij de projectleider was. Beste Gijs, een ding is zeker, de
Oranjevereniging Bunschoten-Spakenburg gaat jou met
je grote enthousiasme en inzet heel erg missen. Proficiat
en hartelijk dank!’

11 februari 2019 Spakenburg
Woorden van dank voor de heer Jan Zijl,
Woorden van dank voor de heer Gijs de Graaf,
én de KBOV-versierselen….
Op 11 februari 2019 reisde Adriaan van der
Pols af naar Spakenburg. Het waren drukke tijden voor
deze afscheidnemende bestuurder van de KBOV. Maar
Adriaan neemt altijd graag de honneurs waar!
De heer Van der Pols sprak beide heren toe in een
gezellige Bunschoten-Spakenburgse ambiance. En hij
meldde het volgende:
- Jan Zijl - ‘Beste Jan. U zit al vanaf 1996 in het bestuur
en u wordt omschreven als een stille kracht, een man
van weinig woorden maar meer van des te meer daden,
er kon altijd op u worden gerekend. U trad niet graag
op de voorgrond, maar deed de dingen die u moest
doen en altijd met plezier. Zo heeft u onder andere
ook vele jaren de fietspuzzeltocht georganiseerd op
Koningsdag. Het is dan ook jammer dat u, mede door
gezondheidsproblemen, gaat stoppen als bestuurslid.
Hartelijk dank!’

De legpenning, oorkonde en draagspeld werd vervolgens
overhandigd, warme handdrukken ter dank en felicitatie,
waarna het de beurt was aan de vele collega bestuur- en
verenigingsleden om beide heren te bedanken en te
feliciteren. Het bleef nog lang gezellig in BunschotenSpakenburg zoals we dat gewend zijn van en bij deze
club! Van harte!
- Gijs de Graaf - ‘Beste Gijs, je zit vanaf 1997 in het
bestuur, waarvan de laatste 11 jaar als voorzitter. Ik heb
vernomen dat je iemand bent met veel ideeën, iemand
die houdt van organiseren. Ik kan u allen verzekeren dat
dat klopt, want zo heb ik Gijs ook leren kennen. Gijs
is iemand met een duidelijke visie. Iemand die ergens
voor staat en zich dan met hart en ziel daarvoor inzet.
Gijs, je hebt mede de kar getrokken bij het organiseren
van het congres van de Bond van Oranjeverenigingen in
2015 dat hier in Spakenburg werd gehouden. Het was

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

In 1816 trouwde de Prins van Oranje,
de latere Koning Willem II in Sint Petersburg met Anna Paulowna, dochter
van de Russische Tsaar Paul I. In de
onderhandelingen rondom de huwelijkssluiting moest een man garanderen dat de bruid goed verzorgd zou
worden in haar nieuwe leven. Daar
tegenover stelde de familie van de
bruid de bruidsschat beschikbaar. In
de huwelijksakte werd precies vastgelegd waar de bruidsschat uit bestond.
Naast een aanzienlijke som geld
bracht de bruid over het algemeen
een uitzet mee. Een uitzet bevatte
traditioneel een complete uitrusting
voor een huishouden, met serviezen
en keukengerei, maar ook zaken
zoals kleding en linnengoed. In de
hogere kringen was keukengerei van
minder belang, maar juwelen en een
garderobe maakten vaak wel deel uit
van de uitzet. Soms kwamen er zelfs
hofbedienden mee naar het nieuwe
vaderland.

Dineren in het Koninklijk Paleis Amsterdam
19 januari tot en met 10 maart

Het bijzondere Guriev-servies van
Koning Willem II en Koningin Anna
Paulowna en is vanaf 19 januari t/m
10 maart 2019 te zien in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Het servies
was onderdeel van de bruidsschat
van Prinses Anna Paulowna, dochter
van de Russische Tsaar.
Het Amsterdamse Paleis is het officiële
ontvangstpaleis van Z.M. Koning Willem-Alexander. Al ruim 200 jaar worden er wereldleiders en staatshoofden

ontvangen. Hier vinden troonswisselingen plaats en worden koninklijke
huwelijken gevierd. De Nederlandse
vorsten en vorstinnen brachten
prachtige serviezen, tafelzilver en
glaswerk bijeen, waarmee diners toen
en nu indrukwekkende en fabelachtige gebeurtenissen worden. Deze
omvangrijke en belangrijke collectie
wordt grotendeels nog steeds gebruikt
bij staatsbanketten en koninklijke
ontvangsten in het Koninklijk Paleis
Amsterdam.

De uitvoering van de uitzet onderstreepte de afkomst en status van de
bruid.
Onderdeel van de bruidsschat van
Prinses Anna Paulowna was een
prachtig nieuw servies, een geschenk
van haar broer tsaar Alexander I, uit
de Keizerlijke Porselein Manufactuur,
beschilderd met allegorische, klassieke
en folkloristische motieven.
In de jaren na zijn inhuldiging in
1840 kocht Koning Willem II een uitgebreid verguld zilveren tafelgarnituur
dat bestond uit maar liefst 252 delen,
van grote fantasievolle tafelstukken
tot het kleinste bestek. Dit is ook wel
bekend als het ‘Engels Plateau’ en veel
onderdelen verschijnen vandaag de
dag nog steeds op tafel.
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Paleis Het Loo | De Oranje-wandeling
wandelroute in het paleispark 2 april t/m 29 september 2019

Paleis Het Loo stelt ook dit jaar de ‘Oranje-wandeling’ vanuit de paleistuin
door het paleispark weer open. De route voert langs de Veldvijvers, het
Badpaviljoen, Theepaviljoen en de koninklijke Botenhuizen.
Van 2 april t/m 29 september is Paleis Het Loo voor het tweede jaar
BuitenGewoon Open: de tuin en stallen zijn het decor voor allerlei activiteiten en evenementen. Het hoofdgebouw van Paleis Het Loo is gesloten
wegens vernieuwing en verbouwing.

Paleis Het Loo, de barokke tuin en
het achterliggende paleispark horen
bij elkaar. Het hofleven speelde zich
behalve in het paleis ook af in de tuin
en het paleispark, waar de Oranjes
wandelden, voeren en zwommen. De
Oranje-wandeling door het paleispark duurt een uur. Wandelaars met
een geldig ticket voor het museum
kunnen tot 15.30 uur gratis gebruik
maken van de doorgang aan het einde
van de paleistuin en dienen voor
16.30 uur terug te keren (i.v.m. de
sluiting van de paleistuin om 17.00
uur). Om de wandeling uit te breiden
naar de rest van Kroondomein Het
Loo is een geldige dagkaart voor het
paleispark nodig.
Kijk voor meer informatie op
www.paleishetloo.nl/zien-doen
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OPROEP
Bereikbaarheidsgegevens KBOV
Bondsbureau en secretariaat:
Dick Steenks (secretaris)
Adres: Kerkweg 11, 4424 NJ Wemeldinge
M: secretariaat@oranjebond.nl
T: 06 20846118
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