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   Jaarverslag 2020 

 
 
 

 
 
Van de voorzitter 
 
Oranjebond schreef (onbedoeld) geschiedenis 
Koningsdag hoort bij Nederland. Het is een van de meest populaire tradities. Een sterk merk. 
Al jarenlang helpt de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen op de achtergrond haar leden; 
de Oranjeverenigingen. Dat doen we al sinds 1910. We hebben dus 111 jaar ervaring. De 
Oranjeverenigingen zelf zijn ouder. Sommige bestaan al sinds de negentiende eeuw.  
Waar we echter geen ervaring mee hebben is het organiseren van de landelijke Koningsdag 
zelf. We zijn als KBOV een koepelorganisatie. Vorig jaar echter ging het bezoek van de 
Koninklijke Familie aan Maastricht niet door vanwege de lockdown. Ondertussen deden we via 
Blauw Bloed een oproep op welke wijze we wel op veilige wijze Koningsdag konden vieren. 
Verjaardagen gaan door, ook al is het crisis. ‘Vier uw vierdagen.’ 
Zo kwamen we tot ‘Woningsdag’. Het werd een hype. Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat 
mediaverzoeken. In elke dagen tijd werden Woningsdagartikelen gemaakt, tot en met 
Woningsdagbedden. En in tien dagen ontwikkelden we met partners als Spark Optimus, 
Google Nederland en Incentro de website koningsdagthuis.NL  
Wie had het kunnen bedenken? Dat de Koning zijn verjaardag (een nationale feestdag) zou 
vieren op een website? Onze site bovendien. Het bracht de Koninklijke Familie ontroerend 
dichtbij. 
Bovendien ontstonden er mooie tradities. Mogelijke blijvertjes. Zoals het luiden van de klokken 
aan het begin van de dag; of de Nationale Toost aan het einde van de dag.  
Helaas konden jullie, onze leden, geen prachtig fysiek feest organiseren voor de buurt. Geen 
dodenherdenking of een bijzondere 75 jaar bevrijding. Nog verdrietiger zijn de slachtoffers van 
corona en de economische en mentale schade van de crisis. We snakken naar betere tijden. 
Het zou mooi zijn als Koningsdag 2021 symbool kan staan voor vernieuwing en hoop. ‘Een 
nieuwe lente, een nieuw geluid’. 
 
Van de secretaris 
 

Algemene Ledenvergadering 2020 
De Algemene Ledenvergadering zou in samenwerking met het Nationaal Comité 4en5 mei 
worden gehouden op zaterdag 28 maart op de KNVB Campus. Maar helaas kon dat vanwege 
de coronamaatregelen niet doorgaan. Een soortgelijke samenwerking met het Nationaal 
Comité 4en5 mei zal later worden vormgegeven.  
De ALV is uiteindelijk per mail gegaan, waardoor alle leden kennis hebben kunnen nemen van 
de jaarverslagen. De benoemingen die op de agenda stonden hebben geen bezwaren 
opgeleverd. Zo werden Harry van Alphen, Bert Blaauw en Dick Steenks herbenoemd. Jilske de 
Bruin werd benoemd als bestuurslid.  
 
Congres 
Helaas kon ook het congres geen doorgang vinden. Bijzonder spijtig omdat we juist op dat 
congres het 25 jarig bestaan van de KBOV wilden vieren.  
 
Onderscheiding 
In 2020 is 9 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 zijn te vinden in het Jaarboek 2020. 
 
Dienstverlening 
Ook in 2020 wisten vele Oranjeverenigingen de KBOV te vinden met allerhande vragen via het 
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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.  
 
Bestuursactiviteiten 
Het Algemeen Bestuur vergaderde zeer regelmatig in 2020, met name via Zoom. Een groot 
bespreekpunt was de organisatie rondom Koningsdagthuis.nl Daarnaast zijn er diverse 
Zoomsessies met leden gehouden ter uitwisseling en informatie. 
Representatie was in 2020 zeer beperkt vanwege de coronamaatregelen. Bestuursleden zijn 
alleen aanwezig geweest bij de Nieuwjaarsontvangst van Zijne Majesteit.  
 
Bestuur, functie en regio-indeling 
- Pieter Verhoeve, voorzitter (Gouda) 
- Dick Steenks, secretaris (Wemeldinge) Regio: Zeeland 
- Frank de Buck penningmeester (Dordrecht) Regio: deel Zuid-Holland, West Brabant 
- Wendy Verkleij-Eimers, vice-voorzitter (Noordwijk) (regio Noord-Holland, Bollenstreek) 
- Harry van Alphen (lid, (Culemborg), Regio: Overijssel, Gelderland, Utrecht, ‘t Gooi 
- Bert Blaauw, lid (Harkstede) Regio: Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel 
- Jilske de Bruin, lid (Buren), Regio: Overijssel, Gelderland, Utrecht. 
- Gerben Heldoorn, 2e secretaris (Woudenberg), Regio: Overijssel, Gelderland, Utrecht, ‘t Gooi 
- Sylvia Hörmann-Vorst, PR/ lid, (Den Bosch) Regio: Oost-Brabant, Limburg 

 
Van de penningmeester 
Op 31 december 2020 is de contributie door bijna alle leden voldaan, slechts 3 leden moesten 
hun contributie nog overmaken per 31 december. Eén daarvan heeft op 06 januari 2021 de 
verschuldigde contributie overgemaakt. 

In 2021 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 2021 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 6 jaar geleden is er gekozen door de leden om bij een 
automatische incasso een korting van 10% te verlenen op de jaarlijkse contributie. 

Van de ledenadministrateur 
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Van de pr-verantwoordelijke 

PR- onderdelen: 
Jaarboek 
Nieuwsbrief 
Website 
Facebookpagina 
Twitter en YouTube 
Media 
Contacten externen 

Ad 1: Jaarboek KBOV 2020 
In 2020 werden alle bij de KBOV aangesloten leden voorzien van de 10e editie van het KBOV-
Jaarboek. Het eerste KBOV-Jaarboek zag het levenslicht in het jaar 2010 bij gelegenheid van 
het toekennen van het predicaat ‘koninklijk’ aan de Bond van Oranjeverenigingen, vanaf 2010 
dus KBOV. Een kleine honderd exemplaren vonden de weg naar oud-bestuursleden en 
(externe) relaties. De introductie van de digitale versie van het Jaarboek was een goede 
beslissing. Uit reacties bleek dat veel meer bestuursleden het Jaarboek hadden gelezen. Op 
de website www.oranjebond.nl  zijn de KBOV-Jaarboeken inmiddels ook opgenomen, en dus 
altijd oproepbaar en leesbaar. Uit reacties blijkt dat daar veelvuldig gebruikt van wordt 
gemaakt. 
Het managen van de kosten van de realisatie van een representatief Jaarboek was één van de 
redenen om voortaan maar één fysiek exemplaar te sturen naar de aangesloten KBOV-leden. 
De praktijk geeft nu aan dat juist ook het digitaliseren van de KBOV-Jaarboeken grote 
meerwaarde heeft. 

De editie KBOV-Jaarboek 2020 telde 42 bladzijdes en had een beduidend andere invulling dan 
voorgaande jaren. Dit alles vanwege COVID-19. Dit betekende immers: geen Koningsdag 
zoals we dat gewend zijn vanaf 2013. Maar ook het bestuur van de KBOV moest de KBOV-
gerelateerde bezoeken aanpassen. Nagenoeg alles werd georganiseerd via de digitale 
snelweg.  
Maar dat bood wel een unieke kans om in dit KBOV-Jaarboek relaties en boeken centraal te 
stellen. Maar liefst acht boeken kwamen aan de orde, werden besproken. Twee schrijvers 
kwamen uitgebreid aan het woord. Via de column ‘zeven vragen aan’ verhaalden Rick Evers 
en Lenneke Berkhout over schrijverschap, achtergronden én het boek wat in het KBOV-
Jaarboek in de schijnwerpers zou staan. Voor Rick Evers is dat een boek wat zal verschijnen 
in het voorjaar van 2021 bij gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Hare Majesteit 
Koningin Máxima. De heer Evers mocht de koningin gedurende een lange tijd begeleiden 

http://www.oranjebond.nl/
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tijdens werkbezoeken bijvoorbeeld, en dat leverde (aldus de schrijver) een verrassende kijk op 
het dagelijkse leven en werken van een koningin op. Het boek belooft nu al een bestseller te 
worden onder de titel ‘Máxima, Meer dan Majesteit’.  Tuinhistorica Lenneke Berkhout 
promoveerde met het boek ’Hoveniers van Oranje’ en ontving in 2020 voor datzelfde boek de 
Ithakaprijs. Als vrijwilliger is zij verbonden aan de sKBL, de stichting Kastelen, historische 
Buitenplaatsen en Landgoederen. Via dit boek laat ze de lezer kennis maken met tuinkunst, de 
vele tuinen van Oranje en de verhalen van hoveniers, fonteiniers en ander tuinpersoneel die 
werkzaam waren in deze tuinen en de tuincultuur ook zagen veranderen. De tuinen van de 
prinsen en prinsessen van Oranje waren in de 17e eeuw toonaangevend. Historie en 
tuinkennis en plezier in één. 
Daarnaast de vaste boekbesprekingen. Voor ‘oud én jong’! 
Ruim baan in het KBOV-Jaarboek 2020 voor de stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen 
en Landgoederen. In 2020 ging de KBOV met deze stichting een uniek partnerschap aan. 
Tijdens de periodes van minimaal op reis gaan bleken de vele, vele landgoederen 
ondergebracht bij de sKBL voor velen in Nederland een waardevol dagje uit. Wandelen, 
genieten van natuur en landschap, historie en cultuur opsnuiven in de diverse landgoederen 
en kastelen. Het bleek een schot in de roos. KBOV-leden hadden op sommige locaties een 
streepje voor. Speciale flowercards lagen voor hen klaar. Een aardige geste en een prachtige 
kick-off van een mooie samenwerking.  Huidige en oud-bestuursleden bezochten een viertal 
locaties en deden verslag. 
Ook een unieke plaats in het KBOV-Jaarboek voor het unieke boek ‘Vertel het de koning’. Veel 
is er al over verteld en geschreven. Een boek geïnitieerd door de KBOV, gevuld met 
kinderverhalen in coronatijd. Een waar tijdsdocument. 

Uiteraard voor onze vaste partners ook aandacht. Immer zijn er in het Jaarboek waardevolle 
bijdragen te vinden van de conservatoren van het Koninklijk Paleis Amsterdam en / of Paleis 
Het Loo. In 2020 een mooie bijdrage van AliceTaatgen. Conservator van het Koninklijk Paleis 
Amsterdam / Koninklijke Verzamelingen. 

De redactie bestaat uit Dick Steenks, Gerben Heldoorn, Bert Blaauw, eindredacteur: Sylvia 
Hörmann 

Ad 2: Nieuwsbrief KBOV: 
In 2020 verscheen de digitale KBOV-Nieuwsbrief 4 maal 

Veel werd besproken. Van de start van de samenwerking met de sKBL tot aan de mede-
realisatie van een digitale Koningsdag via de website www.koningsdaghuis.nl. Van penningen 
‘op afstand’ tot aan het verschijnen van het boek ‘Vertel het de koning’.  
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 zullen blijven: 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. 
De KBOV-Nieuwsbrief wordt ook verstuurd naar vele externe contacten van de KBOV 
Redactie: Dick Steenks, Gerben Heldoorn, Bert Blaauw. Eindredactie: Sylvia Hörmann  
Alle KBOV-Nieuwsbrieven zijn terug te vinden op de website www.oranjebond.nl  

Ad 3: Website KBOV www.oranjebond.nl  
In 2020 is de website www.oranjebond.nl veel bezocht en vaak van nieuws voorzien. Er was 
veel te melden. Hoofdfunctie blijft: het informeren van leden en overige belangstellenden over 
de achtergronden en het functioneren van de KBOV. 
De KBOV-website wordt onderhouden door het KBOV-secretaris 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 
duidelijke button. Deze Facebook-pagina is breed informatief. Qua KBOV-gerelateerde zaken 
als wel koninklijk georiënteerde nieuwsitems. In 2020 is het gebruik van de KBOV- 
facebookpagina fors toegenomen. Inmiddels zo’n 280 vaste volgers. Het gemiddelde bereik is 
250, de uitschieters qua reacties in 2020 bedroegen de verjaardag van Prinses Beatrix met 
een bereik van 1900, de informatie aangaande Koningsdag 2020 (1400x), de speech van de 
Koning inzake de Corona-pandemie (975x), het KBOV-bericht ‘Koningsdag thuis’ (1400x), de 
verslaglegging van Koningsdag 27 april 2020 (1800 x) en de lancering van de samenwerking 

http://www.koningsdaghuis.nl/
http://www.oranjebond.nl/


 5 

tussen de sKBL en de KBOV 1100 keer. De berichten rond de uitgave van het boek ‘Vertel het 
de koning’ varieerden van een bereik van 400x tot 800x. Ofwel: de KBOV ‘wordt gevolgd! 

De Facebook-community pagina: Bedoeld voor de leden van de KBOV. Te zien als een 
gespreksplatform. In 2020 opnieuw bekender geworden, het daadwerkelijke gebruik ervan 
mag nog toenemen, het is immers een mooi medium om te delen en te communiceren. 
 
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 
Met het Youtubekanaal is in 2020 niet veel gedaan. Met www.koningsdagthuis.nl des te meer. 
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: 
De KBOV kende in 2020 een zeer mediarijk jaar. KBOV-voorzitter Pieter Verhoeve 
vertegenwoordigde regelmatig via diverse vormen van media de KBOV. Koningsdag 2020 en 
de realisatie van het boek ‘Vertel het de koning’ brachten de heer Verhoeve in tv-programma’s, 
en nieuwszenders. Ook veel aandacht voor de KBOV vanuit de schrijvende pers. Dagbladen, 
radio en tv-opnames zijn aan de orde geweest.  

Ook regionale bestuurders worden regelmatig bevraagd. Secretaris Dick Steenks en KBOV-
regiobestuurder Bert Blaauw stonden de pers te woord bij gelegenheid van het verschijnen van 
het boek ‘Vertel het de koning’.  

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. Vanwege COVID-19 schuift deze activiteit door 
naar een volgend kalenderjaar.  
(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 

Ook het Nationaal Comité 4en5 mei mag de KBOV een bijzondere partner noemen. 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. 

Nieuw in 2020 de samenwerking met de sKBL. (stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen 
en Landgoederen). Informatie wordt gedeeld via Nieuwsbrieven en Facebook met name.  

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 2020 mogen 
we terugkijken op waardevolle bijdragen. 
 
Contactpersonen onderdelen 1-2-3-4-5: Sylvia Hörmann, 3 en 5: Dick Steenks 

Overzicht PR / Communicatieverantwoordelijkheid KBOV-2020: Sylvia Hörmann-Vorst 

http://www.koningsdagthuis.nl/

