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   Jaarverslag 2019 

 
 
 

 
 
Van de voorzitter 
 
Koning: ‘bedankt voor jullie inzet.’ 
Oranjeverenigingen zijn in 2019 van waarde. Duizenden vrijwilligers organiseerden voor de 
dorpen en buurten weer een geweldige Koningsdag. In de verdeelde samenleving van 
vandaag is het Oranjehuis een sterk bindmiddel. Onze koning en koningin weten velen 
samen te binden rond Nederlandse waarden. Samen feest vieren geeft identiteit. Er is, zover 
mij bekend, geen enkel ander land ter wereld dat de verjaardag van het staatshoofd zo 
bruisend viert als Nederland. Onze verenigingen spelen hier al tientallen jaren een bijzondere 
rol in. ‘Bedankt voor jullie inzet’ vertelde de Koning mij tijdens de nieuwjaarsreceptie. Ik geef 
gaarne dit dankwoord door. 
Vele leden van de KBOV organiseren ook de dodenherdenking. Dat is mooi. Net als in het 
leven horen ernst en luim bij elkaar. In het bijzondere jaar 2020, 75 jaar na de bevrijding, 
houden we voor het eerst met het nationaal comité 4 en 5 mei ons jaarcongres. Ik zie er naar 
uit om u daar te ontmoeten. En u ook daar te bedanken voor uw inzet voor uw lokale 
gemeenschap. 
 
Van de secretaris 
 

Algemene Ledenvergadering 2019 
De Algemene Ledenvergadering is gehouden op zaterdag 23 maart 2019 in Huize 
Beukbergen te Huis ter Heide. Naast de behandeling van de huishoudelijke punten was het 
belangrijkste onderdeel de lezing ‘Vinden, binden en boeien van vrijwilligers’ door Wim 
Wijnperle. Aansluitend was er een korte presentatie over ‘gebruik van Facebook bij het 
zoeken van vrijwilligers’ door Linda van Aalten (interim Communications Manager Facebook 
Benelux).  
Daarna overhandigde voorzitter Verhoeve een vrijwilligersmanifest aan Tweede Kamerlid 
Harmke Bruins Slot.  
Bij het punt bestuursverkiezing werd Wendy Verkleij-Eimers benoemd als bestuurslid.  
Afscheid werd genomen van bestuurslid Adriaan van der Pols. 
 
Congres 
De voorbereidingen van het congres in Kerkrade hebben in goed overleg plaatsgevonden met 
het bestuur van de Oranjevereniging Kerkrade. De congresdag op 4,5 en 6 oktober 2019 was 
buitengewoon geslaagd en goed bezocht. De verslagen zijn te lezen op de website en in het 
Jaarboek 2019. 
 
Onderscheiding 
In 2019 is 17 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. 
 
Dienstverlening 
Ook in 2010 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.  
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Bestuursactiviteiten 
Het Algemeen Bestuur vergaderde in 2019 5 keer in Huize Beukbergen te Huis ter Heide. In 
de vergaderingen zijn diverse onderwerpen besproken, zoals: nieuwe website, 
vrijwilligersmanifest KBOV, koers KBOV, verzekeringspakket, ambassadeurschappen, 
contacten met leden, dienstverlening aan leden, 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 Wageningen, opening van een tentoonstelling in het 
Paleis op de Dam, de onthulling van het standbeeld van Willem van Oranje in Dordrecht, een 
uitzending van Blauw Bloed, de uitreiking van penningen en jubilea van leden en.  
Het bestuur heeft het Kabinet van de Koning bezocht op uitnodiging van dhr. Breedveld.  
 
Daarnaast is er intensief contact onderhouden met het Nationaal Comité 4en5 mei. Het idee 
wordt geboren om een gezamenlijke voorjaarsvergadering te houden. 
Verder nemen bestuursleden deel in het netwerkoverleg wet- en regelgeving van de 
Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV).  
 
Bestuur, functie en regio-indeling 
- Mr. drs. Pieter Verhoeve, voorzitter (Oudewater/Gouda) 
- Drs. Dick Steenks, secretaris (Wemeldinge) Regio: Zeeland 
- Frank de Buck penningmeester (Dordrecht) Regio: deel Zuid-Holland, West Brabant 
- Wendy Verkleij-Eimers, vice-voorzitter (Uitgeest / Noordwijk) (regio Noord-Holland, 
Bollenstreek) 
- Drs. Harry van Alphen (, lid, (Culemborg), Regio: Overijssel, Gelderland, Utrecht, ‘t Gooi 
- Bert Blaauw, lid (Harkstede) 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 

 
Van de penningmeester 
Op 31 december 2019 is de contributie door bijna alle leden voldaan, slechts 2 zijn er in 
gebreke gebleven. Eén daarvan heeft op 03 januari 2020 de verschuldigde contributie 
overgemaakt en met de andere is afgesproken dat het in April met een automatische incasso 
wordt ingehouden. In 2020 zal de automatische incasso van de contributie plaats vinden in de 
maand April en ook zullen de rekeningen worden verstuurd naar de leden die geen gebruik 
maken van de automatische incasso. De jaarlijkse contributie is voor 2020 ook weer 
vastgesteld op € 65,00 per jaar of € 58,50 per jaar bij automatische incasso.  Overigens is de 
contributie al meer dan 10 jaar niet verhoogd een kleine 5 jaar geleden is er gekozen door de 
leden om bij een automatische incasso een korting van 10% te verlenen op de jaarlijkse 
contributie. 

De kortingsregeling via de BUMA is per 01-01-2020 niet meer verlengd vanuit de 
BUMASTEMRA. Het deelname niveau was nog slechts 70 verenigingen van de ruim 300 
verenigingen die hier gebruik van maakten. In goed overleg tussen de KBOV en het bestuur 
van de BUMASTEMRA  is er besloten om hier mee te stoppen mede ook met de hoeveelheid 
werk dit aan beide kanten met zich mee bracht. 

Van de ledenadministrateur 
Op 31 december 2019 hadden we 302 leden waarvan er 5 leden het lidmaatschap opgezegd 
hebben gedurende het jaar 

Maar we mochten 1 nieuw lid verwelkomen te weten Oranjevereniging Herzogenrath. De 
eerste Oranjevereniging uit het buitenland. 

Verdeling van onze leden over de provincies volgens de laatste stand: 

Provincie  Leden  Percentage 
Drente    3                       1,0 
Flevoland   1    0,3 
Friesland    5     1,7 
Gelderland  79   26,4       
Groningen   11   3,6 
Limburg      11   3,6 
Noord-Brabant               27   8,9 
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Noord-Holland               15   5,0 
Overijssel    32   10,6 
Utrecht        37   12.2 
Zeeland      9     3,0 
Zuid-Holland                71   23,4       
Duitsland    1     0,3        
   302                  

Hoe lang bestaan onze leden eigenlijk al?             procentueel 

Voor 1900 opgericht zijn er          21                      7,0 

Tussen 1900 – 1905                         13                      4,3 

Tussen 1906 – 1910                        19                      6,3 

Tussen 1911 – 1915                         8                       2,6 

Tussen 1916 – 1920                         6                        2,0 

Tussen 1921 – 1925                         13                      4,3 

Tussen 1926 – 1930                         19                      6,3 

Tussen 1931 – 1935                         12              4,0 

Tussen 1936 – 1940                        33                      10,9        
in deze periode zijn de meeste verenigingen opgericht 

Tussen 1941 – 1945                         16                      5,3 

Tussen 1946 – 1950                         17                       5,6          

Tussen 1951 – 1955                       4                         1,3 

Tussen 1955 – 1960                         4                         1,3                          

Tussen 1961 – 1965                       6                         2,0 

Tussen 1966 – 1970                         7                         2,3 

Tussen 1971 – 1975                         5                         1,7 

Tussen 1976 – 1980                         13                       4,3          

Tussen 1981 – 1985                         12                       4,0 

Tussen 1986 – 1990                         12                       4,0 

Tussen 1991 – 2000                         9                         3,0                                                                                         

Tussen 2000 – 2010                          17                     5,6 

Opgericht na 2010                         8                        2,6 

Helaas geen datum te vinden    28                     9,3 

 Van de pr-verantwoordelijke 

PR- onderdelen: 
Jaarboek 
Nieuwsbrief 
Website 
Facebookpagina 
Twitter en YouTube 
Media 
Contacten externen 
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Ad 1: Jaarboek KBOV 2019 
In 2019 werden ruim 600 KBOV-Jaarboeken bezorgd bij de bij de KBOV geregistreerde 
contactpersonen van aangesloten leden.  
Opnieuw twee fysieke exemplaren per vereniging. Daarnaast kwamen een kleine 90 KBOV-
Jaarboeken bij KBOV-relaties terecht. 
Noviteit in 2019: een digitale versie van het KBOV-Jaarboek. Verstuurd aan de 
contactpersonen van de aangesloten leden met de vraag dit digitale exemplaar door te sturen 
naar de overige bestuursleden óf naar eigen externe contacten. 
Het bestuur van de KBOV komt op deze wijze tegemoet aan én vraag / mogelijkheid tot 
verspreiding op grotere schaal, daarnaast het managen van de kosten van de realisatie van 
een representatief Jaarboek. 

In 2019 een Jaarboek van 64 bladzijden. Daarin opnieuw ruim baan voor leden:  
3 bestuurders kwamen aan het woord: Chrissy van Kalleveen-Scheffer vanuit 
Oranjevereniging Leusden, Ronald Otten vanuit Oranjevereniging Geleen en Jennifer 
Schillings vanuit Oranjevereniging Kerkrade. De burgemeester van Kerkrade Petra Dassen 
en eindverantwoordelijke voor het Congres te Kerkrade (2019) Hans Schillings zorgden voor 
de invulling van de vaste column ‘zeven vragen voor…’ Een overzicht van de jubilarissen is 
onmisbaar, evenals het voorwoord van de voorzitter.  Bijzondere bijdragen waren er van de 
voorzitter van de Nationale Stichting 4en5 mei mevrouw Gerdi Verbeet, en Prof. Dr. K. 
Putters en Prof. Dr. S. Beugelsdijk verzorgden vanuit het CPB (Cultureel Plan Bureau) een 
bijdrage.  Via de vaste contacten van de KBOV was er weer de mogelijkheid tot het realiseren 
van een aantal boeiende artikelen over en vanuit Paleis Noordeinde en Paleis Het Loo. 
Verslagen ook van bezoeken die de KBOV-bestuurders af en toe mogen maken ( drie 
registraties vanuit 2019) en natuurlijk de verslagen van de vaste grote waarden: het jaarlijkse 
KBOV-Congres, in 2019 in Kerkrade, en de viering van Koningsdag. Boekverslagen, Jong 
Oranje, bestuurders aan het woord en musea-tips maakten het KBOV-Jaarboek 2019 
compleet.  
Het Jaarboek zal ook worden overhandigd aan jubilarissen gedurende het jaar na uitgave. 
In 2019 werden 8 pakketjes van 2 boeken geretourneerd bij de KBOV-contactpersoon 
vanwege verhuizing of foute / onbekende adressering. 
De redactie bestaat uit Dick Steenks, Gerben Heldoorn, Bert Blaauw, eindredacteur: Sylvia 
Hörmann 

Ad 2: Nieuwsbrief KBOV: 
In 2019 verscheen de digitale KBOV-Nieuwsbrief 3 maal 
Door het verspreiden van deze digitale nieuwsbrief door de contactpersonen van de bij de 
KBOV aangesloten comités- en verenigingen is het bereik onder leden opnieuw gegroeid 
Hoofdbestanddelen in deze KBOV-Nieuwsbrief: een update over alle lopende zaken én 
antwoorden op de vele gestelde vragen aan de KBOV door de secretaris (Dick Steenks) en 
Uitgebreide verslaglegging van alle vrijwilligers die worden verrast met de KBOV-versierselen 
bij gelegenheid vaneen te vieren jubileum 

In 2019 is gestart met een rubriek ‘KBOV & Oranjepartners’, daaronder viel in 2019: 
informatie over het Traditioneel Tamboerkorps Garde Grenadiers, theatervoorstellingen 
binnen het kader van het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid, en semi-commerciële info  
De KBOV-Nieuwsbrief wordt ook verstuurd naar vele externe contacten van de KBOV 
Redactie: Dick Steenks, Gerben Heldoorn, BertBlaauw. Eindredactie: Sylvia Hörmann  
Alle KBOV-Nieuwsbrieven zijn terug te vinden op de website www.oranjebond.nl  

Ad 3: Website KBOV www.oranjebond.nl  
In 2019 is de website opnieuw gebruiksvriendelijker gemaakt. 
Hoofdfunctie blijft: het informeren van leden en overige belangstellenden over de 
achtergronden en het functioneren van het gremium KBOV. 
Het delen van foto’s blijft onder de gegeven regelgeving AVG beperkt tot wat kan en relevant 
is. Het kopje ‘nieuws’ is een mengeling van zaken die specifiek KBOV-gebonden zijn en 
algemene koninklijke zaken zoals felicitaties bij koninklijke verjaardagen of bijzondere events| 
De vele mails en vragen die binnenkomen bij het secretariaat duiden er op dat de website 
goed gelezen wordt 
De KBOV-website wordt onderhouden door het secretariaat in de persoon van Dick Steenks 

Ad 4: Facebook: 
De KBOV kent twee Facebook-items:  
Het reguliere Facebook-kanaal: te vinden ook op de hoofdpagina van de website via een 
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duidelijke button. Deze Facebook pagina is breed informatief. Qua KBOV-gerelateerde zaken 
alswel koninklijk georiënteerde nieuwsitems. In 2019 is de Facebook pagina vaak bezocht. 
Hoogtepunten qua views én likes: de Kersttoespraak van Zijne Majesteit en de verslagen van 
het KBOC-Congres te Kerkrade. Dit laatste item genereerde meer dan 1000 vormen van 
reactie binnen een kleine week.  

De Facebook-community pagina: Bedoeld voor de leden van de KBOV. Te zien als een 
gespreksplatform. In 2019 steeds meer bekend geworden en gebruikt onder de leden. 
 
De reguliere Facebookpagina wordt onderhouden door Sylvia Hörmann. 
De Facebook-community pagina door Gerben Heldoorn. 

Ad 5: Twitter & Youtube en Instagram: 
Twitter wordt veel ingezet. Met eigen bedragen en als retweet van derden 
Het Youtube-kanaal is groeiende, ook hier zorgt de privacyregeling voor extra alertheid 
|Instagram is geïntroduceerd en wordt goed gevuld en gebruikt| 
De bijdragen en eindredactie liggen bij Dick Steenks en Gerben Heldoorn (1e en 2e 
secretaris) 

Ad 5: Media: 
In 2019 heeft KBOV-voorzitter Pieter Verhoeve regelmatig via de media de KBOV 
vertegenwoordigd. Een mening vragen n.a.v. een gebeurtenis of voorval is meestal dan de 
insteek. Dagbladen, radio en TV-opnames zijn aan de orde geweest. Bij het secretariaat van 
de KBOV komen jaarlijks vele aanvragen en vragen binnen. Gekeken wordt wie binnen het 
bestuur van de KBOV de meest aangewezen persoon is om te reageren of gehoor te geven 
aan een specifiek item. Spreekbuis namens de KBOV is in eerste instantie altijd de voorzitter. 
Contactpersoon: Secretariaat / Dick Steenks 

Ad 6: Contacten externen: 
Het Koninklijk Paleis Amsterdam en (Museum) Paleis Het Loo zijn de vaste contacten 
waarmee op jaarlijkse basis veel wordt samengewerkt. 
Het Koninklijk Paleis Amsterdam verzorgt ieder jaar een bijdrage met exclusief fotomateriaal 
aan het KBOV-Jaarboek en is gastheer voor een of meerdere KBOV-Oranjeverenigingen die 
behoren tot de gemeente / regio waar Koningsdag wordt gevierd in het lopende jaar. Gratis 
toegang met rondleiding is hierbij aan de orde.  

(Museum) Paleis Het Loo blijft ondanks de sluiting van het museum zelf vanwege renovatie 
een gewaardeerde partner. Het delen van relevante informatie en uitnodigingen voor 
bijzondere exposities en evenementen buiten het museum om blijft doorlopen. Fotomateriaal 
wordt gedeeld. Inmiddels vindt fotomateriaal (in eigendom) van de KBOV de weg naar 
publicaties van Paleis Het Loo 

Vanwege het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid is het Nationaal Comité 4en5 mei een 
bijzondere partner in 2019-2020. Vormen van samenwerken worden gezocht en gedeeld. Een 
van de uitkomsten is een geïntegreerde Algemene Ledenvergadering op de ontmoetingsdag 
van het Nationaal Comité maart 2020. Er ligt de intentie om te bezien hoe ná 2020 e.e.a. 
verder in te kleuren. 

Via de Nieuwsbrieven is gestart met (semi)-commerciële samenwerking met externe partijen. 
Uitgangspunt hierbij was en blijft: een directe link met ‘Oranje’ en/of 4en5 mei 

Bijzonder dankbaar is het bestuur van de KBOV met de immer open en constructieve 
medewerking van de medewerkers van het secretariaat van de Koning. Ook in 2019 mogen 
we terugkijken op waardevolle bijdragen 

Contactpersonen onderdelen 1-2-3-4-5: Sylvia Hörmann, 3 en 5: Dick Steenks 

Overzicht PR / Communicatieverantwoordelijkheid KBOV-2019: Sylvia Hörmann 

Wemeldinge, 14 maart 2020 


