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Het Covid-19 virus is nog niet uitgeraasd. De voorspellingen zijn helaas uitgekomen 
en op dit moment beleeft de gehele wereld een tweede opleving. De geluiden van de 
experts zijn serieus. Eenieder in de maatschappij lijkt en wordt geraakt hierdoor. We 
staan voor een ongewisse winter. 
Opnieuw zijn woorden van sterkte, kracht, zorg, troost en medeleven hier op zijn 
plaats. Nogmaals willen we benadrukken dat gezondheid immer op de eerste plaats 
komt. Via deze Nieuwsbrief dus als eerste: wijsheid, geduld en gezondheid gewenst!

Deze laatste KBOV-Nieuwsbrief van 2020 is er een met vooral berichtgeving over 
de afgelopen tijd. Een digitale ALV, geen jaarlijks KBOV-Congres, wel een mooie 
samenwerking met de sKBL, op penningengebied niet veel nieuws, veel wordt door-
geschoven. Veel relevante informatie voor de Oranjebestuurder van nu. Neem het tot 
u, en we hopen ook dat u deze brief doorstuurt naar uw achterban! Op de website 
www.oranjebond.nl (onze thuisbasis) zijn deze en alle voorgaande KBOV-nieuws-
brieven terug te vinden.



Digitale ALV op 5 oktober 
2020 
Op maandagavond 5 oktober zouden 
we in Woudenberg bijeen komen 
voor een ALV van de Oranjebond, 
maar helaas waren we genoopt thuis 
te blijven door de coronamaat-
regelen. Desalniettemin kwamen we 
toch bij elkaar. Met ruim 50 mensen 
waren we in Zoom present en hiel-
den we onze eerste volledige digitale 
ALV. Na het welkom door voorzitter 
Pieter Verhoeve werd meegedeeld 
dat het jaarverslag 2019 evenals 
het financiële jaarverslag 2019 zijn 
goedgekeurd via de digitale ALV van 
juni 2020, dat mw. Jilske Bruin per 
digitale ALV van juni 2020 benoemd 
is voor een eerste bestuursperiode en 
dat de heren Harry van Alphen, Bert 
Blaauw, Dick Steenks per digitale 
ALV (juni 2020) zijn herbenoemd 
voor een tweede bestuursperiode. 
Daarna werd het verslag van de ALV 
van 23 maart 2019 vastgesteld.

Bestuursvoorstellen
Twee bestuursvoorstellen werden 
unaniem aanvaard:
1. Het bestuur stelt voor om rele-

vante reclame voor Oranjever-
enigingen op te nemen in de 
nieuwsbrief.

2. Het bestuur stelt voor om een 
jubileumvlag cadeau te doen aan 
jubilerende Oranjeverenigin-
gen/-comités.

Terugblik Koningsdag 2020
Na de mededelingen volgde een te-
rugblik van de aanwezige bestuursle-
den op Koningsdag 2020. Dat deden 
we in zogenaamde ‘break-out-rooms’ 
waarbij iedereen die aan deze Zoom-
sessie meedeed werd opgedeeld in 
kleine groepjes om zo tot uitwisse-
ling te komen. Na een klein half uur 

KBOV-informatie van de secretaris

kwamen we weer plenair bij elkaar 
en deelden we enkele ervaringen. 
Zomaar even een greep uit wat te-
ruggekoppeld werd:
• Nieuw-Vennep: langs gegaan bij 

verzorgingstehuizen, gebak ge-
bracht, bewoners gevraagd vanuit 
raam mee te zingen met het Wil-
helmus, daarna alle ramen langs 
om naar iedereen te zwaaien, ‘s 
middags Pubquiz en de toost. 

• Utrecht Oost: geen activiteiten 
buiten gedaan, wel magazine uit-
gebracht wat ze altijd jaarlijks ook 
doen, geen sponsor geld gevraagd, 
wel advertenties geplaatst om zo 
middenstand en horeca te steunen. 

• Heerlen: bestaat uit 14 afdelingen, 
hebben allemaal niets gedaan ivm 
Corona, wel de Koningskrant uit-
gebracht.

• Abbenes: Een week voor Ko-
ningsdag 2020 heeft de Oran-
jevereniging Abbenes nog actie 
ondernomen tot een alternatieve 
invulling. Aan de oproep om het 
dorp oranje te kleuren, is massaal 
gehoor gegeven door het versieren 
van huizen, tuinen en straten. Ver-
der werden er online activiteiten 
georganiseerd, o.a. een bingo en 
een Oranjequiz. Het werd door de 
bevolking gewaardeerd dat er toch 
aandacht aan Koningsdag werd ge-
schonken.

• Vlaardingen: Er werden geen acti-
viteiten ondernomen, mede gezien 
de stringente regels van de Veilig-
heidsregio Rotterdam.

• Noordwijkerhout: Alle reguliere 
festiviteiten kwamen te vervallen. 
Wel werd het vlaggen gestimu-
leerd, door taarten te bezorgen bij 
inwoners die de vlag al voor 07.00 
uur hadden gehesen.

• Haren: Alle festiviteiten werden 
afgelast. Wel werd de oranje ver-
siering in het centrum van Haren 
aangebracht en werden de klokken 
geluid.

De conclusie was om het met de 
woorden van Berend de Boer te zeg-
gen: Koningsdag zit diep verweven 
in de Nederlandse cultuur. Op Ko-
ningsdag 2020 werden de afgelaste 
festiviteiten door velen gemist. Een 
alternatieve invulling van Konings-
dag wordt door de bevolking zeer 
gewaardeerd.

Koningsdag Thuis
Hierop volgde een kort verslag over 
het platform “Koningsdag Thuis”. 
Jilske de Bruin en Dick Steenks ver-
telden hoe dit tot ons kwam, hoe de 
uitwerking ging en deelden enkele 
ervaringen met de website Konings-
dagthuis.nl op de Koningsdag zelf. 
Het bleek dat dit het platform was 
waarop de Koninklijke Familie zich 



die dag liet zien. Wie heeft de beel-
den van Prinses Alexia en haar moe-
der Koningin Máxima niet gezien? 

Vertel het de Koning
Sylvia Hörmann vertelde dat er naar 
aanleiding van de oproep aan alle 
kinderen tot 12 jaar om een brief aan 
of tekening voor de koning te maken 
die met deze coronatijd te maken 
had, ruim 1400 inzendingen zijn ge-
komen. Van die inzendingen komen 
er nu 80 in een boek. Op 7 december 
2020 verschijnt onder redactie van 
de Oranjebond het boek ‘Vertel het 
de koning. Brieven aan koning Wil-
lem-Alexander ten tijde van corona’. 

Klankbordgroep ‘Gouden Koets’
Pieter Verhoeve vertelt dat hij is 
gevraagd om in de klankbordgroep 
‘Gouden Koets’ plaats te nemen die 
het Amsterdam Museum in het leven 

heeft geroepen. Het is de grote wens 
van het Amsterdam Museum om het 
verhaal van het koninklijke rijtuig 
vanuit verschillende invalshoeken 
voor een groot Nederlands publiek 
interactief te ontsluiten en daarbij 
streven ze ernaar om een zinvolle 
bijdrage te leveren aan een actief ge-
nuanceerd debat dat recht doet aan 
de actuele meerstemmige discussie 
over dit iconische maar tevens bela-
den erfgoedobject.

Presentatie Oranjevereniging 
Noordwijkerhout
De heer Hans Jansen van Oranje-
vereniging Noordwijkerhout gaf 
vervolgens een presentatie ‘digitaal 
feestprogramma’ Oranjevereniging 
Noordwijkerhout’. Om maar te laten 
zien dat je digitaal behoorlijk wat 
mogelijkheden hebt. Een mooie 
 stimulans in deze moeilijke tijd!

Vooruitkijken naar Koningsdag 
2021
In een plenaire ronde wordt er 
vooruitgeblikt op Koningsdag 2021. 
Niemand die in de toekomst kan kij-
ken natuurlijk, dus we hebben nog 
geen idee wat er wel en wat er niet 
kan. Wel moet er ernstig rekening 
mee gehouden worden dat er veel 
nog niet mag. Dat is natuurlijk een 
enorme uitdaging voor Oranjever-
enigingen. 

Platform Koningsdagideeën 2021
De KBOV heeft op haar website 
daarom een platform gelanceerd die 
als verzamelplek voor ideeën en sug-
gesties met het oog op Koningsdag 
2021 moet gaan functioneren. Zo 
willen we elkaar informeren en in-
spireren. Mail ideeën, suggesties, tips 
over hoe je Koningsdag 2021 vorm 
zou kunnen gaan geven naar 
secretariaat@oranjebond.nl en het 
wordt geplaatst op: https://www.oran-

jebond.nl/platform-koningsdag-2021/ 

Afsluiting
Na de rondvraag sloot de voorzitter 
de vergadering.

Het voert te ver om hier van de hele 
ALV verslag te doen. Maar de hele 
ALV is wel terug te kijken via 
https://youtu.be/hsSx5KbQRYs

Het bestuur van de KBOV heeft aan-
gegeven op niet al te lange termijn 
opnieuw een Zoomsessie als die van 
5 oktober te organiseren, om zo goed 
met elkaar in contact te blijven. 

Met hartelijke Oranjegroet,
Dick Steenks
Secretaris

mailto:secretariaat@oranjebond.nl
https://www.oranjebond.nl/platform-koningsdag-2021/
https://www.oranjebond.nl/platform-koningsdag-2021/


boog zich over de uiteindelijke 
keuze van de inzendingen, lay-out 
en verdere teksten, deskundig gead-
viseerd door Thilini Scherpenzeel. 
E.e.a. betekende ook dat alle ouders 
dienden te worden bevraagd, immers 
een formele toestemming is nood-
zakelijk, betekende dat alles moest 
worden gescreend op auteursrechte-
lijk materiaal en een resolutie goed 
genoeg voor plaatsing in het boek. 

Verschijningsdatum 7 december 
2020
Een bijzondere datum is gekozen 
voor de verschijningsdatum van dit 
speciale boek. Op de 17e verjaardag 
van Hare Koninklijke Hoogheid 
Prinses Amalia zal het boek ‘Vertel 
het de koning’ het levenslicht zien. 

Bijzonder
Inmiddels is bij de KBOV het bericht 
binnengekomen dat in het kader 
van het initiatief van de Koninklijke 
 Bibliotheek (KB) om een selectie van 
Nederlandse websites te bewaren voor 
toekomstig onderzoek, de website 
www.vertelhetdekoning.nl gearchi-
veerd en bewaard zal worden  voor de 
lange termijn. Een mooi gebaar!

NB: in het KBOV-Jaarboek 2020 
hierover meer. Nieuwsgierig? 
Zie www.vertelhetdekoning.nl 

Sylvia Hörmann-Vorst en Dick Steenks

Verschijning boek ‘Vertel het 
de koning!’ 
Rond Koningsdag 2020 riep de 
KBOV  kinderen in de basisschool-
leeftijd op om een brief of tekening 
in te sturen. Rode draad: vertel hoe 
het met je gaat in deze coronatijd 
én feliciteer de koning! Een website 
werd gecreëerd. 
www.vertelhetdekoning.nl  
Alle ruim 1400 inzendingen staan 
inmiddels op die website. Maar liefst 
31 mappen zijn gevuld met kinder-
gedachten, tekeningen, plakwerkjes, 
foto’s en meer. Uit binnen-en bui-
tenland. Van kinderen alleen, samen 
met broertjes en/of zusjes, maar ook 
hele schoolklassen, schoolgroepen 
participeerden, en er waren bijdra-
gen vanuit diverse maatschappelijke 
instellingen. 1400 keer anders, 1400 
keer een uiting, een indruk van de 
tijd van nu.

Een boek over deze corona-tijd 
onder de noemer ‘Vertel het de 
 koning’
De vele inzendingen zijn zo veel-
zijdig, indrukwekkend, eerlijk en 
oprecht dat menigeen het geheel 
ging zien als een bijzonder ‘tijds-
document’. Kinderen schrijven en 
tekenen geschiedenis. En dus werd 
het idee geboren om een boek uit te 
geven. Wetende en ons realiserende 
dat er natuurlijk geen 1400 bijdra-
gen in zouden passen. En álle 1400 

inzendingen zijn er een met een 
gouden randje. Maar we konden wel 
een poging doen om een vertegen-
woordiging van al die mooie inzen-
dingen te vatten in een speciaal boek. 
Ofwel: we zien álle inzendingen als 
‘winnaar’!

Samenwerking met UNIEBOEK | 
HET SPECTRUM BV 
Een uitgeverij werd gevonden en 
samen met Thilini Scherpenzeel, re-
dacteur kinderboeken & YA zijn we 
aan de slag gegaan. De KBOV-werk-
groep ‘Vertel het de koning’ be-
staande uit de bestuursleden Harry 
van Alphen, Gerben Heldoorn, Syl-
via Hörmann-Vorst en Dick Steenks 
ploegde zich door alle 1400 inzen-
dingen heen. Een eerste selectie 
werd gemaakt.
De eindredactie bestaande uit Sylvia 
Hörmann-Vorst en Dick Steenks 

KBOV-wetenswaardigheden

KBOV-Congres 2020

We keken er zo naar uit, het 
KBOV-Congres 2020 in Wassenaar. 
Het mocht niet zo zijn. Om de in-
middels bekende redenen hebben 
we gezamenlijk het besluit genomen 
om het KBOV-Congres 2020 in zijn 
geheel af te gelasten. U heeft daar-
over al kunnen lezen in de vorige 
KBOV-Nieuwsbrief.

Inmiddels is Frank de Buck 
(penningmeester en lid van de 
KBOV-congrescommissie) afgereisd 
naar Wassenaar om de bestuursleden 
aldaar te verrassen met een aardig-
heid. Dit alles ter onderstreping van 
de teleurstelling én de flexibiliteit en 
sportiviteit die waargenomen werd 
bij het bestuur van de Oranjever-



eniging Wassenaar. U leest daarover 
meer, verderop in deze brief.

Samenwerking stichting Kaste-
len, historische Buitenplaatsen en 
Landgoederen
Ter compensatie zochten we voor 
u, als leden, iets anders dit najaar, 
en we vonden in de sKBL (stichting 
Kastelen, historische Buitenplaatsen 
en Landgoederen) een uitmuntende 
partner om die ‘compensatie’ kleur 
en inhoud te geven. In de nazomer-
maanden augustus en september 
hadden KBOV-leden een streepje 
voor op de vele, vele locaties vallend 
onder de sKBL. De op de sKBL-loca-
ties werkende vrijwilligers werden 
en waren geïnformeerd en op som-
mige locaties lagen er zelfs cadeau-
tjes klaar. De sKBL bewoog mee met 
de maatregelen die tussendoor ge-
nomen werden inzake de bestrijding 
van het Corona-virus. Dank daar-
voor. De berichten over deze actie op 
Facebook werden massaal gelezen 

en schoten over de 2000 likes heen. 
Dat moet toch iets zeggen. Inmiddels 
is vast komen te staan dat deze sa-
menwerking gecontinueerd zal wor-
den in de toekomst, te beginnen in 
2021. Ook hiervoor geldt: houd ons 
KBOV-Jaarboek editie 2020 in de 
gaten. Daarin bijzondere verslagen 
van bezoeken aan diverse locaties.

Congres 2021
Graag hadden we op het beoogde 
Congres te Wassenaar de congres-
vlag overgedragen aan het bestuur 
van  de Oranjevereniging Beverwijk. 
De plannen voor een mooi congres 
aldaar waren al voor een deel klaar. 
Helaas hebben de huidige omstan-
digheden het bestuur er toe doen 
besluiten om het KBOV-bestuur 
te laten weten noodzakelijkerwijs 
af te zien van de organisatie het 
KBOV-Congres 2021. Bijzonder 
jammer, niet in de laatste plaats voor 
de vereniging zelf die in 2021 het 
100-jarig bestaan hoopt te vieren. 

De oprichtingsdatum is 3 december 
1910. Uiteraard begrip, want de tijden 
zijn op dit moment even anders, en 
beoogde plannen moesten worden ge-
annuleerd. Niettemin zullen de Oran-
jevereniging niet vergeten in 2021!

Waar en óf er een KBOV-Congres in 
2021 zal kunnen plaatsvinden zoals 
we dat gewend zijn is op dit moment 
nog een grote vraag. U mag er van 
uitgaan dat de KBOV-Congrescom-
missie zich beijvert om in 2021 voor 
u, KBOV-lid toch weer iets moois 
te kunnen neerzetten. Of dat gere-
aliseerd kan worden, waar en hoe, 
en óf we elkaar fysiek weer kunnen 
ontmoeten is en blijft de vraag op dit 
moment. Uiteraard houden we u op 
de hoogte via deze KBOV-Nieuws-
brieven en onze andere kanalen.
Voor nu: blijf gezond, en kijk naar 
elkaar om!

Wendy Verkleij 
(voorzitter congrescommissie)

Vanuit het bestuur...
Legpenningen, oorkondes en draagspelden…

Een dankjewel voor de 
Oranjevereniging Wilhelmina 
Wassenaar
Op donderdagavond 10 september zijn Frank de 
Buck, KBOV-penningmeester en Ron Kroon van 
de KBOV-ledenadministratie samen met hond 

Nina afgereisd naar Wassenaar. Gewapend met een doos 
“beroemde Brokking” hazelnootslagroom gebakjes uit 
Dordrecht en een verrassingspakket voor elk bestuurslid 
kwamen zij aan rond de klok van19.30 uur in het club-
huis van de WOV alwaar het bestuur een vergadering 
zou houden over de organisatie Koningsdag 2021 binnen 
de gemeente. Dit eigen clubhuis is recent door het be-
stuur en vrijwilligers geverfd en aangepast aan de huidige 
eisen en nu kan het clubhuis weer jaren vooruit!
De reden van het bezoek was dat de WOV het 

 Oranjecongres 2020 zou organiseren, echter door de 
Coronacrisis niet kon doorgaan. Bij binnenkomst in het 
clubhuis werd er verrast gereageerd door de voorzitter en 
later door de overige bestuursleden. Alleen de secretaris 
was op de hoogte van onze komst en (bij)bedoelingen.
Voor aanvang van de vergadering hield KBOV-penning-
meester Frank de Buck een korte toespraak waarin ook 



werd gerefereerd aan het 115- jarig bestaan van de WOV 
dit coronajaar 2020. Ook werd gesproken over de aange-
paste viering van Koningsdag in Wassenaar. Dit jubileum 
jaar was ook mede de aanleiding om de organisatie van 
een KBOV-Oranjecongres op zich te nemen. 
Zeer enthousiast was het bestuur van de Oranjevereni-
ging Wilhelmina samen met de congreswerkgroep van de 
KBOV in 2019 van start gegaan met de voorbereidingen. 
Prettige en constructieve overleggen, mooie plannen. 
Locaties werden uitgekozen en bezocht. Om een klein 
tipje van de sluier op te lichten, denk aan de mooie Oude 
Dorpskerk van Wassenaar alwaar vele Oranjes vaste be-
zoekers waren en zijn.
Tot aan het begin van dit jaar het COVID-19 virus onge-
nadig hard wereldwijd toesloeg waarbij vele van u direct 
of indirect de gevolgen hebben kunnen ondervinden. 
Een tweetal provincies (Noord-Brabant en Limburg) zijn 
extreem hard getroffen. Helaas betekende het dus dat 
het KBOV-Congres 2020 in Wassenaar geen doorgang 
kon vinden. Om nu de bestuursleden en in hen de vrij-
willigers te bedanken voor de vele werkzaamheden tot 
nu toe, om hen een hart onder de riem te steken ook, 
overhandigde Frank aan alle bestuursleden een uniek 
KBOV-kistje met brandewijn. We hopen in een van de 
komende jaren tóch te gast te kunnen zijn in Wassenaar. 
Voorzichtige ideeën zijn er al, maar eerst hopen we dat 

de wereld weer gezond wordt! Voorzitter Jan Stallinga 
ontving als eerste het KBOV-kistje met oranjebitter. Voor 
nu: dankjewel Wassenaar!

Frank de Buck en Ron Kroon

Wie jarig is trakteert…
Deze tekst kwam ik vrijdag 11 september tegen 
toen ik bij mijn ouders het lokale huis aan huis 
krantje aan lezen was. Het betrof de Oranje 
Verenging Klaaswaal die op 12 September 2020, 

90 jaar bestaat. Deze mijlpaal kon ik niet zo maar voorbij 
laten gaan. Zeker niet omdat de vereniging binnen mijn 
regio lag en al vele jaren lid was van onze Bond. Dus ben 
ik op zaterdag 12 september 2020 naar de jubilaris ge-
weest. Daar aangekomen werd er verrast gereageerd op de 
komst van de “Regio vertegenwoordiger van de KBOV”.

De vereniging 
Klaaswaal is 
druk bezig om 
het ledenbestand 
weer up to date 
te krijgen en 
daardoor heeft 
men twee zaken 
nu mooi kunnen 
combineren. In 
samenwerking 
met Simon van 
de snackbar 
“Ons Plezier” was afgesproken om gratis ijsjes weg te 
geven als men een machtiging wilde afgeven. Op deze 
manier is het gemakkelijker de contributie te incasseren 
en natuurlijk het belangrijkste, stilstaan bij de viering 
van het 90 jarig bestaan van de vereniging.
Oranje Vereniging Klaaswaal van harte gefeliciteerd met 
het bereiken van deze mijlpaal! Het is een gegeven dat 
een vereniging ook draagvlak moet hebben binnen de 
eigen gemeenschap en dat hebben jullie dik bewezen de 
afgelopen 90 jaar.
Nogmaals dank voor het leuke spontane ontvangst en 
het ijsje smaakte heerlijk!

Zie voor activiteiten 
https://nl-nl.facebook.com/ovklaaswaal

Frank de Buck

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-aanvra-

gen/ kunt u nu digitaal het aanvraagformulier invul-
len. Dat komt bij het secretariaat van de KBOV en bij 
uzelf als aanvrager via de mail binnen.

http://www.oranjebond.nl/onderscheiding-aanvragen/
http://www.oranjebond.nl/onderscheiding-aanvragen/


KBOV      ORANJE PARTNERS&
Een jaar met de Oranjes - Kalender 2021
Dé koninklijke kalender 2021, gemaakt door het ANP, 
Blauw Bloed en JEA is nu beschikbaar. Een kalender van 
en voor de Blauw Bloed-kijkers, het royaltyprogramma 
van de Evangelische Omroep. Na oproepen in de uit-
zendingen van Blauw Bloed is massaal gestemd op de 
mooiste foto’s van onze koninklijke familie. Van mooie 
werkbezoeken tot een historische Koningsdag in de 
tuin van Paleis Huis ten Bosch; de kalender biedt iedere 
maand weer een prachtige foto. Uiteraard staan ook de 
verjaardagsdata van de royals en belangrijke feestdagen 
erin. 
Bestel de kalender voor slechts € 14,95 via 
fotowinkel.anp.nl

Koninklijk Paleis Amsterdam
Op dit moment is er een tentoonstelling in het Konink-
lijk Paleis naar aanleiding van de jaarlijkse uitreiking van 
de Koninklijke Prijs voor vrije schilderkunst 2020. De 
tentoonstelling is te bezoeken, wel graag reserveren. 
Kijk op de website www.paleisamsterdam.nl  
In het KBOV-Jaarboek meer nieuws over het Koninklijk 
Paleis Amsterdam.

http://fotowinkel.anp.nl


KBOV      ORANJE PARTNERS&

Zoals zoveel (textiel-gerelateerde)
bedrijven is de Stropdassenwinkel 

mondkapjes gaan produceren.
Zelfs oranje….! 

Paleis Het Loo
Het hoofdgebouw van Paleis Het Loo wordt op dit moment gerenoveerd en verbouwd. 
Ook komt er een ondergrondse uitbreiding. Op de website www.paleishetloo.nl kunt u 
alle informatie over de werkzaamheden terug vinden in de vorm van geschreven 
teksten, foto’s, filmpjes en animaties.



Bereikbaarheidsgegevens KBOV

Bondsbureau en secretariaat:  

Dick Steenks (secretaris) 

Adres: Kerkweg 11, 4424 NJ Wemeldinge

M: secretariaat@oranjebond.nl

T: 06 20846118

Financiën 

Frank de Buck (penningmeester) 

penningmeester@oranjebond.nl

Jaarboek / Nieuwsbrief 

Sylvia Hörmann (PR) 

syh@planet.nl

Foto’s: ©Foto’s in opdracht / beheer KBOV. 

Tips&Oproepen

Kijkt u nog eens als bestuurder van een aangesloten 

lid van de KBOV naar uw contactgegevens. Essenti-

eel is het wanneer de mailadressen van uw contacten 

correct zijn. E.e.a. eventueel aangevuld met post-

adres en telefoongegevens. Nog té vaak merken we 

(bij een aanmelding voor het jaarlijkse congres of een 

betaling) dat gegevens niet meer kloppen. Mutaties 

onder besturen zijn immers de praktijk van alle dag, 

tegelijkertijd houden wij als KBOV alles graag van en 

voor u goed bij! Opmerkingen of aanvullingen dus? 

Mail naar secretariaat@oranjebond.nl

TIP OPROEP
De KBOV inventariseert graag uw ideeën betreffende Koningsdag 2021.

Uiteraard is er de hoop dat we in 2021 Koningsdag weer kunnen vieren zoals we dat gewend zijn, maar de realiteit is misschien anders. Uw ideeën, tips en suggesties, hoe op een alternatieve manier invulling te geven aan  Koningsdag 2021, kunt u mailen naar secretariaat@oranjebond.nlUw bijdragen worden gebundeld en verzameld op een speciaal platform op de website www.oranjebond.nl  Hartelijk dank!

OPROEP
Vrijwilliger zijn in de tijd en de wereld van nu is niet vanzelf-
sprekend. Vrijwilliger zijn bij een Oranjevereniging of Comité 
dus ook niet. Maar wél vanzelfsprekend mag het gaan worden 
dat, wat betreft de KBOV, deze vrijwilligers, wanneer er sprake 
is van een jarenlange inzet en een jubileumjaar zich aandient, 
in de bloemetjes gezet mogen worden met een legpenning, 
draagspeld en oorkonde. Vergeet uw vrijwilligers dus niet en 
meldt hen bijtijds aan! Wij komen graag naar u toe om het 
feestje mee te vieren!

De redactie heeft zich ingespannen rechthebbenden van afbeeldingen 

te achterhalen en te duiden. Mocht u menen dat de redactie onterecht 

afbeeldingen heeft gebruikt, dan verzoeken wij u contact op te nemen 

met het secretariaat van de KBOV. © KBOV 2020
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