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Welkom bij de KBOV-Nieuwsbrief no. 1 - 2021 jaargang 7

Het jaar 2021 is van start gegaan met veel zorg en onduidelijkheden voor de (nabije)
toekomst. Het COVID-19 / Corona-virus is nog steeds onder ons en vraagt veel aanpassingsvermogen, een lange adem en creativiteit van ons allen. Ook van u, Oranjevereniging
/ Oranjestichting, en lid van de KBOV. Want inmiddels weten we wel dat ook Koningsdag
2021 niet zal zijn zoals gehoopt. En toch zou het zo fijn en goed zijn om Koningsdag 2021
te vieren. We worden opnieuw uitgedaagd! Inmiddels is daar uitvoerig over gesproken
binnen de KBOV (digitaal), daarover meer in deze 1e Nieuwsbrief van 2021.
Een eerste KBOV-Nieuwsbrief dus met nieuws over de digitale ledenvergadering, Koningsdag 2021, verzekeringsnieuws, een bericht van Buma/Stemra, een update rondom het boek
‘Vertel het de Koning’, en verder mag u weer de vertrouwde rubrieken verwachten. Van
harte hopen we dat u uw medebestuursleden op de hoogte brengt van deze Nieuwsbrief.
Op de website www.oranjebond.nl (onze thuisbasis) zijn tevens deze en alle voorgaande
KBOV-nieuwsbrieven terug te vinden. Een gezond, goed en ook oranje 2021 en veel leesplezier gewenst!

KBOV-informatie

van de secretaris

Zoom-meeting leden KBOV
Met een opkomst van meer dan 100 deelnemers is de
Zoom-meeting van maandag 25 januari een groot succes
geworden. Helaas was er door het onverwachte grote
aantal deelnemers niet voor iedereen plek in de Zoom.
Daar kunnen maximaal 100 mensen aan meedoen, waardoor we nu mensen moesten teleurstellen. Onze
excuses hiervoor. We zullen ons
beraden hoe we hier in
het vervolg mee omgaan, want de wens leeft
bij ons bestuur en bij
vele leden om dit vaker
te doen. Wie de meeting
terug wil kijken, kan naar
mij mailen, want er is een
opname van. Voor de goede
orde: er is geen verslag van
de meeting gemaakt.
Tijdens de meeting vond er in groepen een uitwisseling
van ideeën, tips, suggesties plaats die intussen allemaal
verzameld zijn op het platform Koningsdag 2021:
https://www.oranjebond.nl/platform-koningsdag-2021/

Uiteraard kan dit nog worden aangevuld met ideeën,

Aon / verzekeringsnieuws
Graag nog uw aandacht voor de
evenementenverzekering. Als je
als Oranjevereniging of -comité bij
AON bent verzekerd geldt het onderstaande bericht van Aon. Als je niet
bij Aon bent verzekerd check dan bij
je verzekeraar hoe het precies zit met
de evenementenverzekering. Want
er is veel aan het schuiven op dat gebied sinds vorig jaar. Tip: check hoe
je als vereniging of stichting bent
verzekerd. Naast de evenementenverzekering, valt ook nog te denken
aan een rechtsbijstandsverzekering
en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Met name de
laatste verzekering is van belang om
af te sluiten. Bestuurders van verenigingen lopen namelijk het risico om
uit hoofde van hun functie hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld.

mail die dan naar mij, dan zet ik die op het platform.
Het bestuur van de KBOV is met diverse organisaties in
gesprek om Koningsdag 2021 landelijk vorm en inhoud
te geven. Zodra daar meer over bekend is, zullen we dat
meedelen.

Niet alleen met het bedrijfskapitaal,
maar ook met uw persoonlijk vermogen. Ook als de fouten niet door u,
maar door uw medebestuurders zijn
begaan.
Penning aanvragen
Op onze website
is een digitaal
aanvraagformulier
voor het aanvragen van de penningen te vinden. Via de link http://www.

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.

oranjebond.nl/onderscheiding-aanvragen/ kunt u nu digitaal het aanvraag-

formulier invullen. Dat komt bij mij
als secretaris en bij uzelf als aanvrager via de mail binnen.
Facebookcommunity Oranjevrienden
Graag ook uw aandacht voor onze
Facebookpagina, specifiek voor bestuurders, vrijwilligers van Oranjeverenigingen/-stichtingen. Het is een
zogenaamde Facebookcommunity, die

Met hartelijke Oranjegroet,
Dick Steenks
Secretaris

KBOV-wetenswaardigheden

Penningmeester Frank de Buck ging in gesprek met Marjan
Breuker, accountmanager evenementen bij Buma/Stemra.
Over Buma/Stemra
Buma/Stemra is de organisatie van en
voor alle liedjesschrijvers (tekst en
muziek) en uitgevers in Nederland.
Er zijn ongeveer 30.000 muziekmakers bij Buma/Stemra aangesloten.
Wat doet Buma/Stemra?
Wanneer een auteur muziek componeert (componist) of teksten schrijft
(tekstschrijver), heeft deze auteur
recht op een vergoeding als het
werk gebruikt wordt. Buma/Stemra
incasseert die vergoedingen voor de
auteurs en uitgevers die bij Buma/
Stemra zijn aangesloten. Buma doet
dat voor het openbaar maken van
muziek, zoals bij airplay en optredens, Stemra voor de vastlegging op
(geluids-) apparatuur en bijvoorbeeld cd’s en vinyl.
Hoe doet Buma/Stemra dat?
Buma/Stemra verstrekt licenties aan
partijen die gebruik maken van muziek. Dat zijn bijvoorbeeld radio- en
tv-stations, concertorganisatoren,
organisatoren van evenementen (o.a.

Oranjeverenigingen), horecagelegenheden, winkels en nog veel meer.
Door middel van een licentie geeft
Buma/Stemra toestemming voor het
gebruik van muziek en incasseren
een vergoeding. De tarieven worden
in overleg met marktpartijen vastgesteld. Na aftrek van de kosten, die
altijd zo laag mogelijk wordt gehouden, wordt de vergoeding aan de auteurs en uitgeverijen overgemaakt.
Wat betekent dit voor ons als
Oranjevereniging?
Gebruik je als Oranjevereniging muziek tijdens Koningsdag? Of wil je
iemands muziek laten horen op de
website van jouw vereniging? Dan
heb je een licentie nodig waarvoor je
een vergoeding betaalt en waardoor
je toestemming hebt om de muziek
te gebruiken. Het kost veel tijd en
moeite om bij de verschillende componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers toestemming te vragen. Bij
Buma/Stemra kun je dat in één keer
regelen. Wij kunnen je namens onze
leden een licentie voor binnen- en

buitenlandse muziek verstrekken. En
dat doen wij zonder winstoogmerk.
Hoe hoog de vergoeding is, hangt
onder andere af van het type muziekgebruik en de situatie waarin je
muziek gebruikt.
-> muziek tijdens Koningsdag (aubades, defilés, liveoptredens) is het
Algemeen Tarief van toepassing.
Dit tarief vind je hier.
-> muziek op de website van de vereniging, dan is het tarief ‘Interactive Webcast’. Deze vind je hier.
Meer weten?
Wil je meer weten welke licentie
voor jouw muziekgebruik hoort en
welke mogelijkheden er zijn? Kijk
dan op de licentiewijzer.

KBOV-wetenswaardigheden
KBOV-uitgave i.s.m. Uitgeverij Unieboek I Van Goor ‘Vertel het de koning’
Aanleiding
In de laatste KBOV-Nieuwsbrief van
2020 was er uitgebreid aandacht
voor het boek ‘Vertel het de koning’. Ontstaan n.a.v. de oproep van
de KBOV in maart/april 2020 aan
kinderen tussen 4 en 12 jaar om de
koning bij gelegenheid van zijn 53e
verjaardag en het niet vieren van zijn
verjaardag (Koningsdag) zoals we dat
gewend zijn in Nederland vanwege
de corona-pandemie, een brief of
tekening te sturen. Inhoud: feliciteer
de koning en vertel hem (en ons) hoe
je deze coronatijd beleeft.
Ruim 1400 brieven, tekeningen,
stripverhalen, gedichten en meer
kwamen er binnen bij de redactie. De
website www.vertelhetdekoning.nl zag
het levenslicht en daarna ontstond
het idee om ruim 80 van de 1400
inzendingen te verwerken in een representatief boek. Op de verjaardag
van hare koninklijke hoogheid prinses Amalia (7 december) werd het
boek gelanceerd. De boeken vonden
de weg naar de boekwinkels en alle
inzenders kregen het boek thuisgestuurd.
Reacties, pers en publiciteit
- Ouders / juffen en meesters laten
het secretariaat van de KBOV
weten dat de kinderen trots en blij
zijn met de boeken én hun bijdrage
daar in.
- Het Nederlands Dagblad interviewt
Dick Steenks over het boek. Secretaris van de KBOV, samen met

Sylvia Hörmann-Vorst (PR/Communicatie bij de KBOV) tekende
hij voor de beeldredactie. Kerngedachte in het artikel: ‘Monnikenwerk, divers en indrukwekkend’.
(Nederlands Dagblad 5 december
2020)
- KBOV-Bestuurslid Bert Blaauw
(regio Noord) ging in gesprek met
RTV-Noord. Op de website nog
eens extra aandacht met een link
naar het gesprek en een leuke foto
naar aanleiding van het gesprek op
7 december 2020.
https://www.rtvnoord.nl/radio/programma/20700/Karel-op-Noord/aflevering/36602#

- Een van de jonge inzenders, Dylan
de Ronde (12), wordt op maandagmorgen 7 december vroeg in
de ochtend geïnterviewd door
het Radio1 NOS Journaal. Dylan
vertelt dat de juf zijn klas de oproep van de KBOV in een online
huiswerkopdracht had verwerkt.
Samen met zijn moeder licht hij
toe wat hij geschreven heeft en
waarom.
Zie Dylans bijdrage op pag. 5

- Een andere jonge inzender is door
de KBOV inmiddels gevraagd om
in het KBOV-Jaarboek van 2021
in de rubriek ‘Jong Oranje’ nog
eens terug te kijken. Micha Bosch
(op moment van inzenden 7 jaar)
stuurde samen met zijn broertjes
en zusje brieven in. Zijn bijdrage
werd uitgekozen om te publiceren. Helaas ging er iets fout qua
plaatsen, maar Micha krijgt nu alle
ruimte om nog eens terug te kijken
en zijn verhaal te doen.
Zie Micha’s bijdrage op pag. 5

Daarnaast
- Is het boek ‘Vertel het de koning’
verstuurd naar Zijne Majesteit de
Koning én naar de Prinses van
Oranje. De boeken zijn in goede
orde ontvangen en een bedankje is
inmiddels binnen bij de KBOV.

- Is het boek ook verstuurd naar
(demissionair) minister-president
Mark Rutte. Vergezeld van een begeleidend schrijven én de, speciaal
voor het Primair Onderwijs, ontwikkelde lessuggesties.

KBOV-wetenswaardigheden

KBOV-wetenswaardigheden
Zet de geschiedenis van uw Oranjevereniging, Oranjestichting in deze tijden op papier!
Archiveren in corona-tijd…

COVID-19 binnen een Oranjevereniging, een Oranjestichting…
De gesprekken die het KBOV-bestuur met enige regelmaat heeft met
haar achterban leert dat veel verenigingen in deze corona-jaren ook veel
meemaken. Dit kantelmoment in de
geschiedenis bracht en brengt veel
vrijwillige bestuurders ook het nodige lief en leed. Bracht een nieuwe
dynamiek daar waar het de vrijwilligersactiviteiten betreft. Online overleggen, financiële consequenties voor
de club, op zoek naar alternatieve activiteiten om toch Koningsdag 2020
te vieren en straks Koningsdag 2021.

Koningsdag 2021 Eindhoven
Koningsdag 2021 zal gevierd worden
in Eindhoven. Opnieuw zal dat een
Koningsdag in aangepaste vorm worden vanwege COVIV-19 en de dan
geldende maatregelen. Ongetwijfeld
zal het tóch weer een verrassende én
voor iedereen(digitaal) toegankelijke
festiviteit worden.

Deze uitkomsten leidden ertoe dat
tijdens het digitale overleg met ruim
100 leden van de KBOV van 11 januari 2021 deze de tip meekregen:
‘leg je geschiedenis van nu vast!’.
Beschrijf wat deze coronajaren betekenen voor uw club, voor uw vrij-

willigers, uw vereniging of stichting.
Archiveren is immers een groot goed
voor elke vereniging en stichting.
In deze nieuwsbrief daarom ook de
informatie zoals dat verstrekt is op
11 januari 2021.

Vanuit het bestuur...
Legpenningen, oorkondes en draagspelden…
Bas Maaskant
Oranjevereniging Rossum
Eén en al verbazing bij penningmeester Bas
Maaskant van Oranjevereniging Rossum toen
hij zaterdag 29 augustus samen met zijn vrouw
over de dijk in Rossum reed. Toen zij langs hotel-restaurant “De Gouden Molen” reden stond daar het
complete bestuur plus zijn (schoon)kinderen en alle
kleinkinderen naar hem te zwaaien. Toen zijn vrouw
hem vertelde dat hij moest uitstappen wist hij nog steeds
niet wat hem overkwam.

Na wat biertjes en een gezellig, coronaproof, samenzijn
op het terras achter het hotel werd het hem duidelijk
dat het 25 jaar geleden was dat hij zich had aangesloten
bij het gezellige bestuur van Oranjevereniging Rossum.
Voorzitter Leo Nugteren loofde zijn werk als schatbewaarder maar zeker ook zijn werk voor clubhuis Ratjetoe
waar hij veel vrije tijd insteekt om zowel rondom als binnen het gebouw de zaak netjes te houden.
Nadat de voorzitter de benodigde versierselen van de
Oranjebond had overhandigd werd het een gezellige
middag die werd afgesloten met een perfecte barbecue.
KBOV-versierselen in corona-tijd
Gedurende het jaar 2020 werd duidelijk dat veel feestelijke uitreikingen van penningen, oorkondes en draagspelden geen doorgang konden vinden. Iemand in de
bloemetjes en het spotlight zetten wil je immers op een
goede en adequate manier doen. Veel verenigingen gaven
aan dat ze onderscheidingen uitreiken willen doorschuiven tot betere tijden.
Niettemin: vraag voor uw jubilerende vrijwilligers de
KBOV-versierselen aan. En graag denken we mee over
alternatieve en passende mogelijkheden om uw vrijwilliger tóch te feliciteren. Een digitale boodschap, een telefoontje. Veel is mogelijk en het een hoeft het ander niet
uit te sluiten. Uitgebreid vieren kan een mooie stip op de
horizon zijn!
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Boeken
In het KBOV-Jaarboek van 2020
werden twee boeken besproken met
daaraan gekoppeld een bijzondere
en unieke actie. Speciaal voor de
KBOV-leden/geïnteresseerden. Graag
brengen we deze twee unieke boeken
nog eens voor het voetlicht. Veel
leesplezier gewenst!

Paleizen
Helaas kunnen we nog steeds niet
musea en paleizen bezoeken. Maar
het Koninklijk Paleis op de Dam
en Paleis Het Loo bieden via hun
website allerlei mogelijkheden om
tóch een bezoek te brengen en op
de hoogte te blijven van het laatste
nieuws en de laatste ontwikkelingen… een virtueel bezoekje meer
dan waard!
Dat geldt ook voor de sKBL: de
stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen. De
stichting zet zich op talrijke manieren in voor het beheer en behoud
van het monumentaal en historisch
erfgoed in Nederland.

Koninklijk Paleis Amsterdam
• Altijd al eens helemaal alleen willen dwalen door de majestueuze en indrukwekkende ruimtes in het Koninklijk Paleis Amsterdam? Informatie
verkrijgen van schilderijen, beelden, voorstellingen en de ruimtes zelf? Het
Koninklijk Paleis Amsterdam geeft u die kans!
• Ga naar www.paleisamsterdam.nl Klik in de 2e alinea op het woord ‘hier’ en
u kunt gaan dwalen!
• Meer weten? Klik op ‘bezoek’, klik vervolgens op de 3 streepjes links bovenaan (het menu) en vervolgens op ‘ontdek het paleis’. U wordt meegenomen naar de burgermeesterkamer, de ‘stedemaagd’, de grote schildering
‘Mozes vraagt advies’ en de ‘vierschaar’… Met alle kennis die u opdoet wordt
uw bezoek straks, wanneer het weer kan en mag, nóg meer imponerend!
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Paleis Het Loo
• Paleis het Loo wordt nog volop gerenoveerd. En wij mogen en kunnen allemaal de vorderingen volgen en het beoogde eindresultaat zien via een op de website te vinden impressie
• Ga naar www.paleishetloo.nl / klik op vernieuwing en lees en bekijk alle informatie. U kunt
zich via deze pagina ook inschrijven voor een speciale nieuwsbrief. Zo wordt u op de hoogte
gehouden van alle vorderingen en bijzonderheden.
• Maar: Paleis het Loo in wintersferen is actueel verwerkt in de webshop van het paleis. De
ingang daartoe staat rechts bovenaan op ieder websitepagina. Wat dacht u van warme ‘Royal
Delft Blue’ wintersokken, of een lekkere theesoort? Paleis het Loo biedt meer!
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sKBL: stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen
• Nederland kent vele bijzondere kastelen, buitenplaatsen, tuinen en landgoederen.
• De stichting sKBL beijvert zich om én al deze bijzondere plaatsen in kaart te brengen, én zet
zich in voor het behoud en beheer van dit historisch monumentaal erfgoed met vele deskundigen.
• Daarnaast worden er tal van activiteiten ontwikkeld en presenteren zich veel kastelen en
buitenplaatsen als bijzondere musea waarin veel te zien en te beleven valt.
• Meer weten over het verschil tussen een kasteel, een landgoed en een buitenplaats? Ga naar
www.skbl.nl / klik ‘bezoekers’ aan en ga op onderzoek! Veel plezier!

Zoals zoveel (textiel-gerelateerde)
bedrijven is de Stropdassenwinkel
mondkapjes gaan produceren.
Zelfs oranje….!
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Tips

Oproepen

TIP

een aangesloten
Kijkt u nog eens als bestuurder van
evens. Essentilid van de KBOV naar uw contactgeg
van uw contacten
eel is het wanneer de mailadressen
uld met postcorrect zijn. E.e.a. eventueel aangev
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ppen. Mutaties
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onder besturen zijn immers de pra
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vullingen dus?
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nl
Mail naar secretariaat@oranjebond.
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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
Financiën
Frank de Buck (penningmeester)
penningmeester@oranjebond.nl

Vrijwilliger zi
jn in de tijd
en de wereld
sprekend. Vri
van nu is nie
jwilliger zijn
t vanzelfbij een Oran
dus ook niet.
jevereniging
Maar wél van
o
f Comité
zelfsprekend
dat, wat betre
mag het gaan
ft de KBOV,
worden
deze vrijwilli
is van een ja
gers, wannee
renlange inze
r
er sprake
t en een jubil
in de bloemet
eumjaar zich
jes gezet mo
aa
ndient,
g
en
worden met
draagspeld en
een legpennin
oorkonde. V
g,
ergeet uw vri
meldt hen bij
jwilligers du
tijds aan! W
s
n
ie
ij
t en
k
omen graag n
feestje mee te
aar u toe om
vieren!
het

Wijzigingen adressering ledenbestand
ledenadministratie.oranjebond@kpnmail.nl
Jaarboek / Nieuwsbrief
Sylvia Hörmann (PR)
syh@planet.nl
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De redactie heeft zich ingespannen rechthebbenden van afbeeldingen
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met het secretariaat van de KBOV. © KBOV 2021

