Secretariaat
Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen
in Nederland

Wemeldinge, 16 maart 2020
Aan alle leden van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland
Betreft: Koningsdag 2020
Beste leden,
We bevinden ons in onwerkelijke tijden, waarin dingen gebeuren die we met z’n allen nog nooit
hebben meegemaakt. Ons hele land, meer nog de hele wereld, is in de greep van een virus en die
greep lijkt ons behoorlijk te verlammen. Ik schrijf bewust ‘lijkt’ want al wordt ons land meer en
meer stilgezet toch ontwaren we ook een bijzondere veerkracht en creativiteit. We zien allerlei
bijzondere initiatieven ontstaan waarmee mensen elkaar ondersteunen en helpen.
Deze onwerkelijke tijd is tegelijk ook een onzekere tijd, want niemand weet precies hoe het verder
zal gaan op de korte termijn. We kunnen heel moeilijk voorbij 6 april kijken. En toch moeten we
dat. Zeker wij als Oranjeverenigingen en -stichtingen, want er staat ons op 27 april een
Koningsdag te wachten die met liefde georganiseerd wil worden. Maar in hoeverre kan dat nog?
De afgelopen dagen heeft u massaal gebruik gemaakt van de mail en de telefoon van de
Oranjebond en gevraagd om advies. Het was goed om velen van u te spreken en zorgen te delen.
Veel vragen en zorgen hebben we vanavond in onze bestuursvergadering gedeeld en besproken
met elkaar. Voorafgaande aan deze bestuursvergadering kwam het nieuws dat Koningsdag in
Maastricht niet doorgaat. Een moeilijk maar verstandig en praktisch onontkoombaar besluit. We
zullen dat allemaal begrijpen vanuit onze eigen ervaringen met het organiseren van Koningsdag.
Mede naar aanleiding van uw zorgen en van het besluit om ‘Maastricht’ niet door te laten gaan is
het bestuur van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen tot het volgende advies gekomen,
verwoord in onderstaand persbericht:
Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen: ‘organiseer lokaal een veilig alternatief’
16 maart 2020
Corona houdt Nederland in zijn greep. Bijeenkomsten waar veel mensen op afkomen, zijn in
verband met de volksgezondheid afgelast. Koningsdag 2020 in Maastricht gaat niet door.
De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen is de landelijke koepelorganisatie van ruim 300
lokale Oranjeverenigingen. ‘Ieder jaar organiseren duizenden vrijwilligers een feest voor hun
gemeenschap’ aldus voorzitter Pieter Verhoeve. ‘Toch lijkt het ons raadzaam grote
publieksfeesten af te gelasten. Mensen willen elkaar immers niet besmetten? We adviseren om zo
mogelijk een lokaal veilige alternatieve Koningsdag 2020 te organiseren.’
Het bestuur zal binnenkort een virtuele brainstormsessie organiseren voor de leden om na te
denken voor een alternatieve viering van Koningsdag.
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‘Wij worden als bestuur nu al enthousiast. Steek nu juist de vlag uit; niet alleen om de verjaardag
van de koning te vieren, maar ook voor al die hulpverleners die zich voor ons inzetten. Of digitale
vieringen of het brengen van bloemen naar mensen die wel een hart onder de riem kunnen
gebruiken. We organiseren binnen afzienbare tijd een digitale brainstorm voor onze leden. Vele
Nederlanders zien Koningsdag als een waardevol moment van gemeenschapszin. Het is boeiend
om te bezien hoe dit op een nieuwe en veilige manier vorm kan krijgen.’
Koningsdag 2020 zal dus een heel andere dag dan andere jaren worden. Elke Oranjevereniging of
-stichting moet nu eigen afwegingen maken. Geven we vorm aan een lokaal veilige alternatieve
Koningsdag en zo ja hoe?
We realiseren ons dat het moeilijk is om activiteiten te annuleren en dingen los te laten die al
voorbereid zijn. Daarom veel sterkte en wijsheid gewenst bij moeilijke beslissingen die genomen
moeten worden.
Maar zoals ik hierboven al beschreef, we ontwaren een bijzondere veerkracht en creativiteit in ons
land. En we zijn ervan overtuigd dat Oranjeverenigingen en – stichtingen die ook hebben en dat er
een waardige alternatieve veilige Koningsdag 2020 ontstaat op al die plekken in ons land waar
“Oranje” organiseert. We helpen daar graag bij voor zover het in onze mogelijkheden ligt. In elk
geval zullen we dus binnenkort een digitale brainstorm organiseren.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met een vriendelijke Oranjegroet in verbondenheid,

Dick Steenks
secretaris Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen

PS: de Oranjeverenigingen en -stichtingen die ook 4 en 5 mei organiseren verwijs ik door naar het
Nationaal Comité 4en5 mei. Die maken een eigen afweging.
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