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CORONA-VIRUS KBOV- Persbericht 16 maart 2020

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.
‘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 over een alternatieve viering van Koningsdag.
Verhoeve: ‘ 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. 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.’

De eerste maanden van 2020 liggen achter ons en een
bijzonder jaar voor de KBOV is begonnen. Door het
Coronavirus wat wereldwijd om zich heen grijpt en forse
sporen achterlaat is de wereld veranderd. Dus ook de
wereld van de KBOV. Op 16 maart heeft het Bestuur van de
KBOV via een skypesessie overleg gehad en zich geschaard
achter het besluit van Maastricht.
Geen Koningsdag dit jaar zoals we dat gewend zijn. We
willen samen gaan kijken wat wél kan.

Bovenstaand persbericht vertelt daarover. KBOV-voorzitter
Pieter Verhoeve licht in het TV-programma Blauw Bloed op
zaterdag 21 maart een en ander toe. Volg onze website en
andere social-media kanalen voor informatie en updates.
In 2020 bevindt de KBOV zich in een jubileumjaar. We
mogen terugkijken in de KBOV-geschiedenis. 110 jaar
geleden een eerste Oranjebestuur,25 jaar geleden de
fusie van de Christelijke Oranjebond met de Algemene

Oranjebond. En in 2010 mocht de bond het predikaat
‘Koninklijk’ ontvangen. Sindsdien: de Koninklijke Bond van
Oranjeverenigingen, ofwel de KBOV. Die mooie Oranjeclub
waar u allemaal bij bent aangesloten. En dat alles in een
jaar waarin we in Nederland herdenken en vieren dat we
75 jaar geleden bevrijd zijn. Het KBOV-Jaarboek van 2019,

KBOV-informatie
25 jaar Bond van
Oranjeverenigingen
Op 26 januari 2020 bestond de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland, zijnde de fusie
van de Christelijke Bond van Oranje-Verenigingen in Nederland (opgericht 9 april 1910) en de Federatie
van Oranjeverenigingen (opgericht
12 juli 1952), 25 jaar. Het predicaat
‘Koninklijk’ is toegekend op 23 augustus 2010.
Het heugelijke feit dat er een Bondsgeschiedenis van 110 jaar achter ons
ligt, gecombineerd met het zilveren
jubileum van de nu fungerende Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland willen we vieren
tijdens ons jaarlijkse congres in 2020
op zaterdag 26 september 2020 in
Wassenaar.

Algemene
Ledenvergadering 2020
samen met Nationaal
Comité 4en5 Mei
Vanwege de Corona-crisis is de
geplande bijeenkomst van 28
maart komen te vervallen. U bent
daarover inmiddels via de mail geïnformeerd. Te zijner tijd zal een
nieuwe uitnodiging met de benodigde informatie u toekomen.

Workshop Instagram
Via één van onze leden kwam de
vraag om een workshop Instagram
te organiseren zoals er vorig jaar een
workshop Facebook was. Het bestuur
heeft deze suggestie omarmd en online-redacteur van Blauw Bloed TV
Tirza van der Graaf bereid gevonden

wat u digitaal is toegekomen en wat in fysieke vorm bij
het bestuur van uw vereniging of stichting op de mat is
gevallen, nam op dit alles weer al een voorschot. In deze
Nieuwsbrief naast het laatste Oranjenieuws in combinatie
met de corona-crisis de vertrouwde rubrieken en KBOV
2020-nieuws! Veel leesplezier toegewenst!

van de secretaris

Corona-virus
De KBOV krijgt van diverse leden vragen over het Coronavirus in relatie
tot de viering van Koningsdag. De KBOV verwijst een ieder met vragen
hierover door naar de informatiesite van het RIVM. Bij twijfel over het
aangaan van contracten met artiesten dan wel organisatoren verwijzen we
u naar uw evenementenverzekeraar. Die kan vertellen wat de polis wel en
niet dekt. Zie voor onze evenementenverzekeraar AON:
www.evenementenverzekeringen.nl

Controleer ook goed de contracten zelf op annuleringsbepalingen. Het
is de plaatselijke gemeente, dan wel de landelijke overheid die beslist of
een evenement als Koningsdag door mag gaan. Mocht daar twijfel over
bestaan, neem dan contact op met de ambtelijke organisatie van uw gemeente.
Zie hier een artikel over het coronavirus en de gevolgen voor de
evenementenbranche https://www.eventinspiration.nl/het-coronavirus-en-de-gevolgen-voor-de-evenementenbranche/?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=coronavirus&utm_content=Post_00683

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met secretaris
Dick Steenks: 06 20846118.

om de workshop te geven op woensdagavond 17 juni in Woudenberg.
Exacte tijd en plaats worden nog
nader bekend gemaakt in een mailing.
Wendy Verkleij burgemeester
van Noordwijk
Onze vicevoorzitter, Wendy Verkleij, heeft het burgemeesterschap

van Uitgeest verruild voor het burgemeesterschap van Noordwijk.
Op maandag 27 januari 2020 is ze
geïnstalleerd. We feliciteren Wendy
Verkleij van harte met deze benoeming en wensen haar veel succes
en plezier in haar nieuwe werk- en
woonomgeving.
Penning aanvragen
Op onze website is een digitaal aanvraagformulier voor het aanvragen
van de penningen te
vinden. Via de link
http://www.oranjebond.
nl/onderscheiding-aanvragen/ kunt u nu

digitaal het aanvraagformulier invullen. Dat komt bij mij
als secretaris en bij uzelf als aanvrager via de mail binnen.

HERHAALDE
OPROEP
Auteursrechten
Vele Oranjeverenigingen en -stichtingen zijn weer druk bezig om hun
programmaboekjes klaar te maken
en de websites te updaten. Graag
help ik u er aan te herinneren dat
op veel foto’s die op internet staan
auteursrechten zitten. Als u op uw
website of in uw programmaboekjes
foto’s publiceert die niet van uzelf
zijn en die onder het auteursrecht
(copyright) vallen, moet u daarvoor
betalen. Dat geldt ook voor gebruik
van de meeste foto’s die op de site
van het Koninklijk Huis staan. Er
zijn diverse Oranjeverenigingen die
een factuur hebben gekregen van o.a.
Permission Machine die namens de
ANP auteursrechten int. Ze staan in
hun recht. Wees gewaarschuwd. Zie
voor meer informatie: https://www.

Bestuurslid Oost Nederland gezocht
Het bestuur van de Koninklijke Bond van Oranje
verenigingen 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, voornamelijk 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-jubileum
Gelegenheidsboekje
Uw inbreng gevraagd voor het KBOV Jubileumboek 2020

oranjebond.nl/auteursrechten/

Facebook-community
Oranjevrienden
Graag ook uw aandacht voor onze
Facebookpagina, specifiek voor
bestuurders, vrijwilligers van Oranjeverenigingen/-stichtingen. Het
is een zogenaamde Facebookcommunity, die Oranjevrienden’ heet.
Deze Facebookcommunity is door
de KBOV opgezet voor vrijwilligers
van Oranjeverenigingen/-stichtingen
om vragen te stellen, oplossingen te
delen en ideeën aan te dragen die te
maken hebben met de activiteiten
die Oranjeverenigingen/-stichtingen
organiseren. In deze community helpen en steunen we elkaar hiermee.
Elke bestuurder/vrijwilliger van een
Oranjevereniging/-stichting kan zich
aanmelden bij deze Facebookcommunity.
Met hartelijke Oranjegroet,
Dick Steenks
Secretaris

De KBOV bestaat dit jaar 25 jaar. Het bestuur ziet dit als een aangewezen moment om daar in een jubileumboek op terug te kijken, de Oranjebeweging heden ten dage te bespreken en na te denken over wat de
toekomst zal brengen. Binnen het bestuur is een redactie gestart met het
streven om op het congres in Wassenaar een mooi boek aan u te kunnen
presenteren. Het tot stand komen van dit boek doen we graag samen met
u. Binnenkort zullen we u per e-mail een aantal vragen stellen. We zien
uw reacties graag tegemoet.
Namens de redactie,
Jilske de Bruin, eindredacteur

KBOV-wetenswaardigheden
Kenniscentrum Immaterieel
Erfgoed
Het secretariaat van de KBOV ontving onlangs de volgende vraag:
‘…Momenteel zijn wij bezig met een
inventarisatie en digitalisering van
beeldmateriaal van immaterieel erfgoed in de Inventaris. Van de KBOV
is relatief weinig beeldmateriaal voor
onze website. Onze vraag is: zou u
beeldmateriaal kunnen aanleveren,
waarop mensen staan die het immaterieel erfgoed beoefenen, zowel jong als
oud. Het is natuurlijk van belang, dat
de foto’s van goede kwaliteit zijn. Probeer daarom foto’s aan te leveren van
een zo hoog mogelijke resolutie….’
De afdeling PR / communicatie van
de KBOV zal zorg dragen voor een
representatieve bijdrage, maar mocht
u voor uw vereniging of stichting

unieke en kenmerkende foto’s hebben,
laat het ons weten! U kunt ze sturen
naar secretariaat@oranjebond.nl (maximaal 3, graag voorzien van naam van
uw Stichting, de maker van de foto’s
en een korte beschrijving van wat we
zien.)
Koningsdag Maastricht 2020
IIn 2019 werd bekend gemaakt dat
Koningsdag 2020 gevierd gaat worden in Maastricht. En begin 2020

werd het thema én het programma
bekend.
Helaas heeft het corona-virus de provincie Limburg en de stad Maastricht
er toe doen besluiten de gehele viering van Koningsdag af te gelasten.
Een lastige maatregel, maar onder
de gegeven omstandigheden wel de
enige juiste. Via deze weg danken
we Limburg en Maastricht voor al de
stappen reeds gezet! Het thema LEEF
krijgt zo een bijzondere betekenis
erbij! Op de website van het Oranje
Comité Maastricht (een van de bij de
KBOV aangesloten leden) dat ‘LEEF”
in het Maastrichts betekent ‘LIEF’.
We mogen het leven liefhebben,
laten we daar voor gaan!
https://koningsdag2020.bezoekmaastricht.nl/

Vanuit het bestuur...
Legpenningen, oorkondes en draagspelden…
In de eerste maanden van dit kalenderjaar waren bestuursleden druk doende om links en rechts in den lande de
KBOV-versierselen uit te reiken.
Voor alle jubilarissen: VAN HARTE en HEEL VEEL DANK!

20 januari 2020: Jan Zwaan Rijnsburg
Jan Zwaan is 16 jaar geleden toegetreden tot
het bestuur van Oranje Vereniging Rijnsburg.
Als bestuurslid en als algemeen adjunct kon
hij elke rol vervullen. Het laatste jaar was hij
penningmeester. Jan was tijdens vergaderingen de
persoon die met één opmerking de boel weer wist te
relativeren, precies op het juiste moment. En zo zorgde
hij voor evenwicht binnen het bestuur, maar ook voor
een jolige noot! Als organisator stond hij open om
nieuwe activiteiten te onderzoeken en te organiseren.
Een belangrijke vernieuwing was de munt die inmiddels
als betaalmiddel functioneert tijdens de Rijnsburgse
Feestweek. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op
20 januari 2020 heeft Jan Zwaan uit handen van de
voorzitter een speld met oorkonde ontvangen, omdat hij
lid van verdienste is geworden. Van de KBOV ontving hij

een oorkonde overhandigd. Ook tijdens die vergadering
hebben de leden opnieuw er voor gekozen om op
12 september 2020 de (inmiddels zeer bekende én
traditionele) 38ste gondelvaart te houden. Van harte
aanbevolen!
Felicitaties voor Peter van Someren!

uit handen van secretaris Dick Steenks een legpenning,
draaginsigne en oorkonde als waardering voor zijn inzet
als vrijwilliger.
Van harte gefeliciteerd, Jan!
31 januari 2020: Peter van Someren
Giessen-Oudekerk
Tijdens een goedbezochte ledenvergadering
van Oranjevereniging Giessen-Oudekerk werd
bestuurslid Peter van Someren gehuldigd
voor zijn 25-jarig bestuurslidmaatschap. Namens de
Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen ontving hij
de bronzen legpenning, de bijbehorende draagspeld en

31 januari 202: John Stassen
Nieuw-Vennep
Nieuw-Vennep nam tijdens een bijzondere
bijeenkomst op 31 januari 2020 afscheid van een
markante voorzitter van een Oranjevereniging.
John Stassen draagt na 15 jaar voorzitterschap van de
Oranjevereniging Beatrix het stokje over. Stassen was
de grote motivator achter het jaarlijkse congres van de
KBOV in 2016. Zoals gesteld werd: ‘ John heeft er voor
gezorgd dat het congres van de KBOV onvergetelijk
werd, dat de samenstelling van het bestuur groeide van 6
naar 12 mensen. Stassen laat zelfs een museumpje achter,
is immer goedlachs en staat open voor iedereen. Redenen
genoeg om hem tot Erelid te benoemen: “John, we gaan
je missen!”
Wendy Verkleij-Eimers, vicevoorzitter van de KBOV,
sprak hem toe met de volgende woorden: “John jij
was met ziel en zaligheid met deze vereniging bezig.
Nederland kan niet zonder mensen als jij die niet
alleen van feestjes houden maar die ook weten te

Legpenningen, oorkondes en draagspelden…
Frank de Buck (regioverantwoordelijke). Met genoegen
sprak hij beiden toe, dankte hen voor hun jarenlange
inzet en overhandigde de KBOV-versierselen.
Beiden: hartelijk bedankt voor jullie jarenlange inzet!
10 februari 2020: Tijmen de Jong
Bunschoten
‘Waar nog steeds de vissersvloot, zij het dan ook
klein,
Varen gaat ter palingvangst, zeebanket zo fijn,
Waar het geruis van het IJsselmeer, zwak nog wordt
gehoord,
Daar is mijn vaderland, Spakenburg mijn oord’…
Dit moet je als muziek in de oren klinken – ook omdat het
jaarlijks op de aubade gezonden werd…’
Zó opende KBOV-regiovertegenwoordiger Harry van
Alphen zijn speech bedoeld voor jubilaris Tijmen de
Jong uit Bunschoten. Een zeer toepasselijke start voor de
heer de Jong en de COV (Christelijke Oranjevereniging
organiseren.” Vervolgens spelde zij bij John Stassen de
KBOV-versierselen op, en overhandigde hem de Bronzen
Legpenning van de KBOV.
John: bedankt en van harte!
6 februari 2020: Marieke van der Veen
en Henk Schotman Meerkerk
Afscheid nemen van Oranjebestuurders na
jarenlange inzet moet je goed doen. Dat
geldt ook in Meerkerk voor Henk Schotman
(voorzitter) en Marieke van der Veen (penningmeester).
De Oranjevereniging vermeldt op de website dat
het als ontzettend jammer wordt ervaren dat beiden
hun taak neerleggen, maar er is respect voor hun
keuze en heel graag zetten ze beiden tijdens de
Ledenvergadering uitgebreid in het zonnetje! Ron Kroon
(ledenadministratie KBOV) nam de honneurs waar voor

Bunschoten-Spakenburg). Tijmen is 30 jaar lid van de
Christelijke Oranjevereniging Bunschoten Spakenburg.
Destijds al actief bij de Oranjeverenging Juliana. In 2004
maakte Tijmen de fusie mee van de Oranjevereniging
Juliana en Wilhelmina. Wel 1600 gezinnen zijn lid.
Een grote vereniging en een soort van cement in deze
gemeente. De Jong vervulde vele functies in het bestuur,
regelde aubades, advertenties, was de contactpersoon
naar kranten, projectleider van de lampionnenoptocht,
kindermiddag én sponsorzoeker. Vanwege het lustrum
dit jaar organiseerde Tijmen (mede) de taptoe en de
3 daagse attractie de funnhouse. Collega’s van COV
typeren Tijmen als: de stille kracht op de achtergrond.
Onder grote belangstelling en onder dankzegging
overhandigde Harry van Alphen de KBOV-versierselen.
Tijmen: heel veel dank, van harte!

Legpenningen, oorkondes en draagspelden…
19 februari 2020: Math Tholen
Grevenbicht
Een bijzonder jubileum in Grevenbicht
(Limburg). Math Tholen vierde op woensdag
19 februari in het intieme bijzijn van zijn
medebestuursleden van Stichting Oranjecomité
Grevenbicht het feit dat hij maar liefst 50 jaar actief was

én is voor deze vereniging. Tholen nam namelijk in 1970
als toenmalige gemeenteambtenaar in het Maasdorp de
eervolle taak van zijn voorganger Piet Kitzen over. Met
veel toewijding vervult hij deze functie tot op de dag
van vandaag nog steeds, hetgeen betekent dat hij dit jaar
op een halve eeuw secretariaat kan bogen. Een uniek
gegeven! En een mijlpaal in het persoonlijke leven van
Math, maar ook in de geschiedenis van de Stichting
Oranjecomité Grevenbicht. In een uitvoerige motivatie,
vol met feiten, anekdotes en wetenswaardigheden
én een kleine quiz, belichtte KBOV bestuurslid en
regiovertegenwoordigster Sylvia Hörmann-Vorst
de vele verdiensten van Math voor het plaatselijk
verenigingsleven. De jubilaris werd voor zijn inzet en
langdurige staat van dienst begiftigd met de erepenning
én bijbehorende draagspeld en oorkonde. Eega Tilly was
uiteraard ook van de partij en ontving een prachtige bos
bloemen.
Bijzonder veel dank, en van harte gefeliciteerd Math!
Tijdens deze zelfde bijeenkomst werden twee leden
van Stichting Oranjecomité Grevenbicht bedankt met
een oorkonde voor een groot aantal jaren inzet voor de
Stichting. Een verhuizing betekent afscheid, maar de eer
en dank is er niet minder om! Dank aan de heer Peters
en mevrouw Dieters!

KBOV-wetenswaardigheden
In een vorige Nieuwsbrief is al eerder de vraag gesteld
naar bijzondere verhalen over Oranjeverenigingen en
Oranjestichtingen in combinatie met de Tweede Wereldoorlog.
Stuur uw bijdrage naar secretariaat@oranjebond.nl!
Vanuit Grevenbicht (Limburg) tekenen we het volgende
op…
75 jaar Oranjecomité Grevenbicht / 2020
Toen het dorp Grevenbicht in 1944 bevrijd was van
de bezetter, namen enkele vooraanstaande inwoners
spontaan het initiatief om een bevrijdingsoptocht in
het Maasdorp te organiseren waarmee het plaatselijk
Oranjecomité geboren was. De optocht ging overigens
door in het jaar 1945, en wel op 31 augustus. In
deze optocht werd onder meer een terugblik op
de donkere dagen van de bezetting uitgebeeld en
een voorstelling gegeven van Nederland met een
hoopvolle toekomst. Ook vonden er op 1 en 2
september 1945 bevrijdingsfestiviteiten plaats. Van de
toenmalige bevrijdingsfeesten heeft het bestuur van
het Oranjecomité uit de vergrijsde archieven huis-aan-

EXTRA

huis folders opgediept die menige oudere inwoner
van Grevenbicht-Papenhoven zich nog als de dag van
gisteren kan herinneren. Vijfenzeventig jaar bevrijding
betekent in Grevenbicht dus ook 75 jaar Oranjecomité!
Een bijzonder programma zal dit jaar, 2020, dus van
kracht zijn!
Nominatie
Onlangs bereikte de KBOV het bericht dat Tweede
Kamer lid Maurits von Martels (CDA) de KBOV heeft
voorgedragen, genomineerd voor de Prominentenprijs
Vrijwilligersorganisaties. Een hele eer én een bijzondere
geste richting u, KBOVvrijwilliger in den lande.
Bekendmaking van e.e.a.
is op 28 maart 2020.
Meer kunt u lezen via:
https://vrijwilligerswerk.nl/
nationalevrijwilligersprijzen/
prominentenprijs/default.
aspx

Zegt het voort!
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KBOV

ORANJE PARTNERS

Nationaal Comité 4en5 mei
Herdenken en vieren in het jaar 2020, 75 jaar na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding van Nederland vraagt om bijzonderheden. In de eerste dagen van maart bracht het Nationale Comité 4en5 mei naar buiten dat
het herdenken op 4 mei 2020 en het vieren van de bevrijding op 5 mei 2020 bijzondere sprekers zal kennen.
• Op 4 mei zal Zijne Majesteit de Koning spreken tijdens de Nationale Herdenking op de Dam
• Bondskanselier Angela Merkel van Duitsland zal op 5 mei, op uitnodiging van het Nationaal Comité 4 en 5 mei de
5-meilezing verzorgen in het Kunstmuseum te Den Haag.
Voor verdere info zie: https://www.4en5mei.nl/ (e.e.a. onder voorbehoud)

Koninklijk Paleis Amsterdam
Bezie het programma!

info@stropdassenwinkel.nl

Vanaf 10 stuks bedrukt met uw logo.
Vanaf 30 stuks op maat geweven.

Paleis Het Loo
De renovatie van het Paleis duurt
voort. Op de website is via animatiefilmpjes en actuele foto’s de voortgang te volgen.

Kijk voor meer accessoires op:

Over beide paleizen meer info over
geplande activiteiten en meer in
onze volgende Nieuwsbrief!

stropdassenwinkel.nl manchetknopenwinkel.nl
strikkenwinkel.nl accessoirewinkel.nl
riemenwinkel.nl bretelswinkel.nl

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

Lalique Museum

In het Lalique Museum te Doesburg is
een bijzondere tentoonstelling te bewonderen. René Lalique, was een Franse
edelsmid en glaskunstenaar. Zijn werk
valt onder de art deco en jugendstil. In
het Doesburgse museum (genoemd naar
deze Franse kunstenaar), is tot en met 20
juni 2021 een prachtige tentoonstelling
te zien onder de noemer: ‘Koninklijk
Licht’, met als ondertitel: Koninklijke
geschenken en lichtontwerpen van René
Lalique.
De moeite waard om te bezoeken!
https://www.musee-lalique.nl/
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Tips

Oproepen

TIP

een aangesloten
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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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