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Welkom bij de KBOV-Nieuwsbrief no. 2 - 2021 jaargang 7

Het voorjaar is begonnen in Nederland. En dat is net zo grillig bijna als het verloop van de corona-pandemie. Want opnieuw zal Koningsdag er niet zo uit zien zoals we dat zo graag zouden
willen. Lekker naar buiten met z’n allen, elkaar ontmoeten, en straten en huizen die oranje kleuren met onze Nederlandse driekleur feestelijk wapperend in het voorjaarszonnetje.
Het COVID-19 / Corona-virus is helaas nog steeds onder ons. We worden gevaccineerd. Wellicht
heeft u al één of beide vaccinaties mogen ontvangen. Toch wordt van ons nog steeds veel aanpassingsvermogen, geduld én creativiteit gevraagd. Ook met Koningsdag editie 2021, ook van u,
Oranjevereniging / Oranjestichting, en lid van de KBOV. Want we zijn inmiddels wel vastbesloten Koningsdag te vieren. Maar dan wel: veilig, in onze eigen ‘bubbel’, digitaal en alleen buiten
wanneer dat kan, in en om ons huis. En ook daartoe zijn we in staat! De stad Eindhoven gaat ons
voor op Koningsdag. Koning Willem-Alexander zal samen met zijn gezin (niet de koninklijke
familie) Eindhoven / Brainport gaan bezoeken. Alles zal digitaal te volgen zijn en veel onlineplatforms bieden een programma voor 27 april. Ook de KBOV draagt dit jaar weer een steentje bij.
U leest er alles over in deze 2e Nieuwsbrief van 2021.
Ga ervoor zitten, neem het in u op, veel leesplezier gewenst!

KBOV-informatie
Koningsdag 2021
Koningsdag 2021 komt dichtbij. Ook
dit jaar weer een sobere versie. Maar
we proberen er toch wat van te maken
zowel landelijk als plaatselijk. In diverse Zoomsessies hebben we ideeën
uitgewisseld en elkaar geïnspireerd.
De KBOV doet in samenwerking met
diverse organisaties landelijk het een
en ander voor kinderen en ouderen,
verwoord in de persberichten die
reeds verzonden zijn.
Te vinden via deze link: https://www.
oranjebond.nl/persberichtenkoningsdag-2021/
KBOV-voorzitter Pieter Verhoeve was
te gast in het tv-programma ‘Blauw
Bloed’ om de activiteiten voor de Koningsdageditie 2021 toe te lichten.

ALV 2021
Op maandag 29 maart hielden we
onze Algemene Ledenvergadering.
Ook dit keer via Zoom.
Jaarverslagen
Op de agenda stonden het jaarverslag en het financieel jaarverslag
2020. Deze zijn goedgekeurd en op
onze website te vinden onder het
kopje ANBI.
Benoemingen
Voorzitter Pieter Verhoeve en 2e
secretaris Gerben Heldoorn zijn benoemd voor een tweede bestuursperiode in het bestuur van de KBOV.

van de secretaris

Het bestuur is verheugd dat we ook
ambassadeurs voor onze Oranjebond
konden benoemen. De ambassadeurs
zullen de Oranjebond in de regio
mede vertegenwoordigen. Het zijn:
Carli Bilars–Don, Berend de Boer,
Ruud van der Linden, Adriaan van
der Pols, Hans Schillings en Theo
Slagboom.
Verzekeringen
Tijdens deze ALV heeft mevrouw
José Riske van AON de aangepaste
verzekering gepresenteerd. Binnenkort zal het bestuur van de KBOV
in gesprek gaan met AON om een
verduidelijking/aanpassing te krijgen
met het streven de kosten te beperken. Wij houden u op de hoogte!
Wet bestuur toezicht rechts
personen (WBTR)
Ronald Hetem van het NOV sprak
tijdens de ALV over de aanstaande
wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Alle verenigingen
en stichtingen in Nederland moeten
vanaf 1 juli 2021 voldoen aan deze
nieuwe wet. Het is belangrijk hierop
voorbereid te zijn. Het verplicht u
als bestuur om over een aantal bestuurszaken (nogmaals) goed na te
denken en vast te leggen in regels en
afspraken. Ook zullen binnen 5 jaar
na inwerkingtreding van de wet, uw
statuten aangepast moeten worden.
In de nieuwe wet zit een uitbreiding
van de hoofdelijke persoonlijke aansprakelijkheid van bestuursleden,
maar de wet gaat vooral over het reilen en zeilen binnen de vereniging.
Momenteel kunnen we u verwijzen
naar externe bronnen voor meer
informatie, maar als bestuur zullen
we nog verder bespreken op welke
manier we onze leden hierin kunnen
ondersteunen, meer informatie hierover zal dus volgen.
De NOV geeft op hun site meer informatie https://nov.nl/themas/wettenenregels/dossiers/bestuur+en+toezicht/
default.aspx

en heeft een checklist opgesteld die
u kunt gebruiken om het gesprek
binnen uw bestuur te begeleiden
https://nov.nl/themas/wettenenregels/
dossiers/bestuur+en+toezicht/checklist+wbtr/default.aspx

Om verenigingen te helpen bij het
voldoen aan de nieuwe wet WBTR,
hebben een aantal koepelorganisaties
en grote professionele verenigingen
(De Nederlandse Associatie (DNA)
en het Instituut voor Verenigingen,
Branches en Beroepen (IVBB)) samengewerkt om tot een stappenplan te komen. Het ontwikkelde
WBTR-stappenplan geeft informatie
over de nieuwe verplichtingen en
biedt de mogelijkheid vast te leggen
hoe de vereniging hieraan voldoet.
Het stappenplan leidt bestuursleden
op begrijpelijke wijze langs alle verplichtingen van de nieuwe wet. In de
online omgeving kunnen alle regels
en afspraken binnen de vereniging
worden vastgelegd, zoals de wet voorschrijft. Door middel van filmpjes,
voorbeelden, werkboeken en formulieren wordt een bestuur door de onderwerpen geleid. Inbegrepen is een
juridische helpdesk, die via e-mail of
telefoon te bereiken is. Bij KBOV aangesloten verenigingen en stichtingen
kunnen van het stappenplan en juridische helpdesk gebruik maken en
krijgen een korting van 50%.

Hackshield: veilig online spelen en
leren, ook rondom Koningsdag.
De KBOV heeft middels de organisatie ‘HackShield’ een inkijkje
gekregen in een speciaal Koningsdagprogramma voor kinderen.
HackShield, is een game die kinderen tussen de 8 en 12 jaar weerbaar
maakt tegen cybercriminaliteit. Be-

kend al bij veel kinderen.
https://joinhackshield.nl/. Juist voor
de periode van 19 tot 30 april 2021
is er een speciaal, veilig, feestelijk en
uitdagend programma rondom het gegeven Koningsdag samengesteld. Voor
jonge Oranjefans (en hun ouders!)
ga aan de slag met de Toolkit van
HackShield, en leer veilig gamen!

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.
Met hartelijke Oranjegroet, Dick Steenks, secretaris

KBOV-wetenswaardigheden

Tip en oproep voor u:
‘Post voor het paleis’
In samenwerking met Omroep MAX
en de ouderenbonden heeft de KBOV
een bijzondere oproep. Speciaal bedoeld voor de ouderen onder ons.
Waar we in 2020 bij gelegenheid
kinderen opriepen om brieven en
tekeningen aan de koning te sturen
onder de noemer ‘Vertel het de koning’, geven we graag ruim baan aan
de ouderen in dit tweede coronajaar
2021. Met opnieuw de intentie om
de brieven symbolisch te overhandigen aan Zijne Majesteit de Koning.
Het MAX-magazine zal aan deze
actie ook volop aandacht gaan
schenken…
Op de website ‘Post voor het Paleis’
www.postvoorhetpaleis.nl kunt u lezen:
Wij roepen ouderen op om voor
Koningsdag brieven te schrijven aan
de Koning. Over ervaringen in
coronatijd en welke lessen we
kunnen halen uit het afgelopen
jaar waarin we te maken kregen
met een pandemie.
Doet u ook mee?
Er zijn al heel wat mooie, ontroerende en opvallende brieven binnengekomen. Ga naar de website, open

de mappen en ervaar de wijsheid en
ervaringen van de wat oudere mensen in Nederland. Wilt u ook uw
brief schrijven en terugzien op deze
website, of kent u mensen waarvan
u denkt dat zij een goede bijdrage
kunnen leveren? Ga aan de slag en
stuur de brieven in naar post@postvoorhetpaleis.nl. Op de website vindt
u ook onder welke condities we een
en ander publiceren! We zien uw
post graag tegemoet!
Tip voor u: Oranjebuiten
De KBOV heeft in samenwerking
met een aantal nationale partijen
invulling gegeven aan een speciaal
‘kinderspeeluur’ op Koningsdag.
Van 10 tot 11 uur onder de noemer
# Oranjebuiten.
Doet u mee met uw Oranjevereniging, Oranjestichting?

Tip voor u: archiveer uw
eigen verhaal…
COVID-19 binnen een Oranjevereniging, een Oranjestichting, wat betekent
dat…
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.
Deze uitkomsten leidden ertoe dat
we als KBOV graag onze leden van
de KBOV de tip meegeven: ‘leg je
geschiedenis van nu vast!’. Beschrijf
wat deze coronajaren betekenen
voor uw club, voor uw vrijwilligers,
uw vereniging of stichting. Archiveren is immers een groot goed voor
elke vereniging en stichting. Goed
voor nu, maar ook goed voor later
wanneer nieuwe bestuurders terug-
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kijken op deze tijd en graag mee
willen weten over de effecten van
deze pandemie op het bestuurlijk apparaat van een Oranjevereniging – of
Stichting.
De KBOV wenst haar leden sterkte
bij alle werkzaamheden in deze bijzondere tijd en rondom Koningsdag
2021 en met onverwachte, soms verdrietige zaken die op uw pad komen.
Mocht u specifieke ‘oranjehulp’ wensen, weet ons te vinden!
Tip voor u: Koningsdag 2021
Eindhoven
Informatie over Koningsdag vanuit de
gemeente Eindhoven
Dinsdag 30 maart gaf de gemeente
Eindhoven een persconferentie. Burgemeester Jorritsma ging ons voor in
de plannen voor de viering van Koningsdag 2021 in de stad Eindhoven.
Een compleet (van het publiek) afge-

schermd, maar volledig toegankelijk
(voor het publiek) digitaal programma. De laatste ontwikkelingen
binnen de corona-pandemie noopten
ertoe te doen besluiten om alleen
het koninklijk gezin te ontvangen in
Eindhoven. Ook de koninklijke familie blijft thuis en zal ongetwijfeld
via het beeldscherm en de diverse
digitale kanalen het prachtige programma volgen.
Want prachtig, veelomvattend, informatief zal het programma zijn!
De website https://www.koningsdag
eindhoven.nl/ vertelt hóe deze Eindhovense digitale Koningsdag 2021
ingekleurd gaat worden. Scroll even
door naar beneden en bekijk de filmpjes ‘kennismaken met’. De website

geeft een goed idee van wat ons te
wachten staat!
Bijzonder is het te melden dat de bij
de KBOV aangesloten leden binnen

de Metropoolregio Eindhoven én andere Oranjeverenigingen en stichtingen een speciaal platform krijgen om
ook hun mooie activiteiten te delen.
In samenwerking met de PR-afdeling
van de KBOV is nagedacht over het
feit hóe deze Oranjeorganisaties te
betrekken bij de feestelijkheden op
27 april. Immers: zonder een Oranjevereniging, Stichting of Comité geen
Koningsdag! Dus wat extra aandacht
verdienen deze vrijwilligers.
Tip voor u: KBOV-Congres
Noordwijk gaat door!
De KBOV kent de goede gewoonte
om jaarlijks een congres te organiseren. Insteek: elkaar ontmoeten, ervaringen en ideeën uitwisselen, maar
ook gewoon een gezellig samenzijn.
Ieder jaar opnieuw een andere locatie. Eén waar ook een bij de KBOV
aangesloten Oranjevereniging of
stichting haar domicilie heeft. Zó
maken we en-passant kennis met
mooie stukjes Nederland, kunnen
we cultuur en sfeer proeven. Helaas
kon het KBOV-Congres in 2020 niet
doorgaan vanwege de strenge regels
ingesteld n.a.v. de COVID-19.
In 2021 hopen we als KBOV tóch
een Congres te kunnen organiseren. Beoogde locatie is de gemeente
Noordwijk, alwaar drie Oranjepartners van de KBOV ieder jaar
opnieuw vele mooie activiteiten inkleuren.
Dat zijn: Oranjevereniging Noord
wijk, Stichting Oranjevereniging
Noordwijkerhout, Stichting Feest
commissie Zilk.
Onze zoomsessies zijn gestart, de gesprekken zijn goed, positief én creatief en we hebben er samen zin in!
Wat voor u van belang is nu:
• Vastgestelde congresdatum = zaterdag 25 september
• De opzet is zó dat mensen van
vrijdag 24 september tot en met
zondag 26 september activiteiten
in Noordwijk kunnen bezoeken.
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‘Even er uit’ is hier de onderliggende rode draad ook.
• Wél houden we rekening met mogelijke aanpassingen als het Coronavirus en de daarbij behorende
maatregelen daar om vragen.
Houdt in dat de Congrescommissie
van de KBOV op dit moment samen
met eerdergenoemde Oranjevrienden
3 scenario’s aan het uitwerken zijn.:
1. Een volledig open scenario. Ofwel:
we ontmoeten elkaar fysiek ‘zoals
vanouds’. Wel nog met oog voor
maatregelen binnen de aard van
activiteiten en locaties.
2. Een hybride scenario: houdt in
deels fysieke aanwezigheid, deels
digitaal
3. Een volledige digitale invulling
van het congresdeel (ochtenddeel)
met de mogelijkheid om activiteiten op een andere (veilig) moment
‘solo’ te bezoeken.
Graag maken we u vast warm met
wat indrukken van Noordwijk. Een
gemeente waar veel te beleven, te
ondernemen, te zien en te ervaren is.
Zet deze datum vast in uw agenda en
laten we samen hopen dat optie 1 of
2 aan de orde zouden kunnen zijn
eind september 2021.
Tot die tijd (en dat is toch het belangrijkste): pas goed op u zelf en
uw gezondheid, we zien elkaar graag
allemaal weer op termijn!
Congrescommissiewerkgroep KBOV
Frank de Buck, Sylvia Hörmann-Vorst
en Wendy Verkleij
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Vanuit het bestuur...
Legpenningen, oorkondes en draagspelden…
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!
Aandacht voor...
Drie jubilarissen in Voorhout
Oranjevereniging Voorhout heeft maar liefst
3 vrijwilligers die in de afgelopen periode de
KBOV-versierselen mochten ontvangen. De
heren Arjan Jasperse en Rob Meijer hebben elk de pen-

Arjan Jasperse.

ning ontvangen voor 25 jaar vrijwilligerschap. Beide blijven betrokken bij de vereniging.
De heer Willem Vink werd op 3 april verrast met de
KBOV-versierselen voor zijn vele vrijwilligerswerk voor
de Voorhoutse organisatie gedurende 50 jaar. Hier hebben we dus te maken met een vrijwilligers pur-sang!
Voor alle drie de jubilarissen: Van harte en dank voor
alles!
Roosendaal
Klaas van der Wolff
Corona-omstandigheden zorgden ook in Roosendaal ervoor dat de KBOV-versierselen niet konden worden uitgereikt zoals beoogd. Maar met
creativiteit en een goede samenwerking kon de KBOV in
de persoon van de regiovertegenwoordiger Sylvia Hörmann via een korte video tóch worden toegesproken bij
gelegenheid van een groot aantal jaren vrijwilliger zijn
bij Oranjestichting Roosendaal. Klaas is de techneut en
een onvermoeibare steunpost tijdens de Koningsdag activiteiten. De laatste jaren ook de route uitzetter van de
Oldtimer Oranjerit. Daarnaast actief in het Roosendaalse:
Sinterklaascomité, Stichting Carnaval en Oranjestichting.
Zijn defensieachtergrond kwam bij veel activiteiten soms
goed van pas! Zijn humor en nuchterheid zullen ook gemist gaan worden, maar ‘wij zullen elkaar zeker blijven
ontmoeten’, zo meldde de voorzitter...
Van harte en dank voor alles, het ga u goed!

Rob Meijer.

Klaas van der Wolff.

Willem Vink.
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Het Koninklijk Paleis
Amsterdam is helaas nog steeds
gesloten. Bezoek de website:
www.paleisamsterdam.nl voor digitale
inkijkjes en het laatste nieuws.
Hackshield: veilig online
spelen en leren, ook rondom
Koningsdag
https://joinhackshield.nl/. Voor de periode van 19 tot 30 april 2021 is er
een veilig, feestelijk en uitdagend
programma rondom het gegeven
Koningsdag samengesteld. Voor
jonge Oranjefans (en hun ouders!)
ga aan de slag met de Toolkit van
HackShield, en leer veilig gamen!

sKBL (stichting Kastelen, historische
Landgoederen en Buitenplaatsen)
De sKBL sluit zich aan tijdens de
periode Koningsdag / meivakantie
aan bij #Oranjebuiten. Op
verschillende locaties zullen speciale
kinder- en gezinsactiviteiten
worden aangeboden. Van een
speurtocht tot een blotevoetenpad.
Van een ridderrondleiding tot een
kasteelwandeling. Houd de website
www.skbl.nl in de gaten!

De renovatie en restauratie van Paleis Het Loo vordert gestaag. Bezoek de
website, lees en bezie de vorderingen: https://www.paleishetloo.nl/vernieuwing/
Máxima, meer dan Majesteit’
In het KBOV-Jaarboek 2020 kwam
Rick Evers aan het woord. Schrijver
van het boek: ‘Máxima meer dan
Majesteit’. Het boek verschijnt
bij gelegenheid van de vijftigste
verjaardag van onze koningin.
Verschijningsdatum: 15 april 2021.
Bestelinfo: www.rick-evers.nl/maxima,
bij uw plaatselijke boekhandel of
via internetsites. Uitgeverij Nieuw
Amsterdam. Wilt u speciaal door Rick
Evers gesigneerd boek? Meld u dan
via kbov@rick-evers.nl!
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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
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Wijzigingen adressering ledenbestand
ledenadministratie.oranjebond@kpnmail.nl
Jaarboek / Nieuwsbrief
Sylvia Hörmann (PR)
syh@planet.nl
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