Jaarverslag 2021
Van de secretaris
Algemene Ledenvergadering 2021
De Algemene Ledenvergadering werd ivm de coronamaatregelen digitaal gehouden. We
bespraken het jaarverslag 2020 en het financieel jaarverslag 2020. Er volgde een uitleg van
programma congres 2021 in Noordwijk op 25 en 26 september 2021.Aansluitend werden de
heren G.J. (Gerben) Heldoorn en P. (Pieter) Verhoeve herbenoemd voor een 2e
bestuursperiode van 4 jaar.
José Riske van AON gaf uitleg over nut en noodzaak van verzekeringen voor
Oranjeverenigingen -stichtingen en Ronald Hetem van NOV vertelde over de WBTR - Wet
Bestuur Toezicht en Rechtspersonen per 1-7-2021.
Tot ons leedwezen vernamen we het droevige nieuws dat in de nacht van 17 op 18 september
2021 Ronald Hetem op zestigjarige leeftijd volkomen onverwacht was overleden.
Congres
Op zaterdag 25 september vond het congres van de Oranjebond plaats in Noordwijk. Een
uitgebreid verslag van het congres is te lezen in het Jaarboek 2021.
Onderscheiding
In 2021 is 22 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 2021.
Dienstverlening
Ook in 2021 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.
Bestuursactiviteiten
Het jaar 2021 begon voor de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen op digitale wijze.
Inmiddels waren we daar gepokt en gemazeld in. We draaiden onze hand niet meer om voor
een Zoomsessie. Liever hadden we het natuurlijk anders gezien, want opnieuw had het er alle
schijn van dat COVID weer een spaak in onze Koningsdagwielen zou zijn. Toch werden we op
25 januari 2021 zeer verrast. Er melden zich meer dan 100 mensen voor onze digitale meeting
aan en op zoveel deelnemers was ons Zoom-abonnement niet berekend. Desondanks vond er
tijdens deze digitale ontmoeting een zeer interessante uitwisseling plaats van ideeën, tips,
suggesties die werden verzameld op het platform Koningsdag op onze website. De
belangstelling voor deze Zoommeeting vertelde ook iets over de noodzaak ervan. Want vele,
zo niet alle Oranjebestuurders, vroegen zich af ‘wat kunnen we doen op Koningsdag, wat
mogen we doen en wat zullen we doen?’ Die onzekerheid was fnuikend. Met het samen delen
van die onzekerheden en het samen op zoek gaan naar oplossingen wilde de KBOV
behulpzaam zijn.
Zelf ging de KBOV ook aan de slag om Koningsdag 2021 inhoud te geven. We zochten
daartoe samenwerking met diverse landelijke partijen.
Zo ontstond in afstemming met KNKV (Koninklijke Nederlandse Klokkenspel Vereniging),
Jantje Beton, Scouting, YMCA, sKBL (stg. Kastelen, historische Buitenplaatsen en
Landgoederen), NUSO (branchevereniging speeltuinen) het Koningsdagproject
‘#Oranjebuiten’, waarbij kinderen in Nederland werden opgeroepen om lekker buiten te spelen.
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Beiaardiers speelden het lied ‘Zij aan zij’ van Kinderen voor Kinderen op de carillons, beheerde
speeltuinen waren open, de scouting organiseerde activiteiten en Oranjeverenigingen boden
kinderprogramma’s aan die huishoudens op eigen gelegenheid konden doen, zoals een
fietspuzzeltocht of een speurtocht door de wijk.
In samenwerking met Omroep MAX en de ouderenorgansiaties ANBO, KBO-PCOB en NOOM
ontwikkelden we het project ‘Post voor het Paleis’. Analoog aan de oproep die we voor
Koningsdag 2020 deden aan kinderen om een brief aan de koning te schrijven over de
ervaringen in coronatijd (www.vertelhetdekoning.nl) riepen we dit jaar 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. We
waren op zoek naar verhalen die de tijd tekenen waarin we zaten, op zoek naar de wijsheid, op
zoek naar anekdoten, levenslessen, adviezen, mooie en minder mooie ervaringen van de
coronatijd. We kregen honderden brieven binnen, vele verhalen van herkenning, troost of
plezier. Ze zijn te vinden op www.postvoorhetpaleis.nl
Op Koningsdag is deze website en een postzak vol brieven aan Koning Willem-Alexander
overhandigd door onze voorzitter Pieter Verhoeve.
In het programma ‘Oranje Boven’ dat Omroep MAX in samenwerking met de KBOV maakte,
doken we in de geschiedenis van Koningsdag. In 1885 begon die traditie als Prinsessedag.
Ruim een eeuw lang werd daarna Koninginnedag gevierd, om vanaf 2014 als Koningsdag door
het leven te gaan. Hoe is deze oer-Hollandse feestdag ontstaan? Wat waren de hoogtepunten
en bijzondere momenten door de jaren heen? En hoe gaven de opeenvolgende vorsten een
eigen draai aan de viering van hun verjaardag? Dat en meer was te zien in het drieluik Oranje
Boven dat op NPO 1 werd uitgezonden. Onze voorzitter Pieter Verhoeve nam de kijker mee
door de tijd en naar Eindhoven, voor een kijkje achter de schermen, bij de voorbereidingen op
Koningsdag 2021.
Voorzitter Pieter Verhoeve heeft namens de KBOV deelgenomen aan de klankbordgroep
‘Gouden Koets’. Hij heeft ook een bijdrage geleverd aan de opening en afsluiting van de
tentoonstelling van de Gouden Koets in het Amsterdam Museum.
Mbt de 18e verjaardag van Prinses Amalia heeft de KBOV diverse activiteiten georganiseerd.
Er is een felicitatieregister op de website gezet, er zijn filmpjes van vele Oranjeverenigingen
verzameld en op ons Youtubekanaal gezet. Er is een korte compilatie van deze filmpjes
gemaakt die op onze website is geplaatst. Dit alles is met een brief en boeket bloemen aan
Prinses Amalia aangeboden.
Benoeming ambassadeurs
In de digitale Algemene Ledenvergadering van 29 maart 2021 zijn er ambassadeurs van de
KBOV benoemd. Het zijn:
Carli Bilars-Don (Noord Holland – bollenstreek -stukje Friesland)
Ruud van der Linden (Gelderland – Overijssel- Flevoland – Utrecht)
Theo Slagboom (Drenthe- Gelderland – Overijssel-Flevoland-Utrecht)
Hans Schillings (Limburg- Noord-Brabant)
Adriaan van der Pols (Zuid Holland – Zeeland)
Berend de Boer (Groningen – Friesland)
De ambassadeurs ondersteunen het bestuur van de KBOV met een drietal kernactiviteiten.
• Herkenbaarheid van de KBOV in de regio waarbij het doel is dat er wordt gekeken waar staat
de KBOV voor en wat wil ze bereiken in de regio. Dit alles gaat altijd in overleg met het bestuur
of met de regio vertegenwoordiger
• Het meedenken met de KBOV om meer vernieuwende processen tot stand te brengen
tussen de KBOV en haar leden
• Het uitreiken van de onderscheiding van de KBOV aan vrijwilligers van Oranjeverenigiingen/stichtingen.
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
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Van de penningmeester
Op 31 december 2021 is de contributie door bijna alle leden voldaan, slechts 8 leden moesten
hun contributie nog overmaken per 31 december. Eén daarvan heeft in Januari 2022 de
verschuldigde contributie overgemaakt. De andere leden worden benaderd dit ook te doen.
In 2021 zal de automatische incasso van de contributie over 2022 zal 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 ook voor 2022 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 7 jaar geleden is er gekozen door de
leden tijdens de ALV om bij een automatische incasso een korting van 10% te verlenen op de
jaarlijkse contributie. Van de verenigingen die gebruik maken van de automatische incasso
worden er geen faktuur opgesteld en verzonden. Op het dagafschrift komt te staan. Contributie
2022 KBOV.

Van de ledenadministrateur

PR / Communicatie- onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jaarboek KBOV
Nieuwsbrief KBOV
Website www.oranjebond.nl
Facebookpagina’s (vast + community pagina)
Twitter, Instagram en YouTube
Media
Contacten externen
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Ad 1: Jaarboek KBOV 2021
In 2021 werden alle bij de KBOV aangesloten leden voorzien van de 11e editie van het KBOVJaarboek. Elk lid ontvangt één fysiek exemplaar. Een kleine honderd exemplaren vonden de
weg naar oud-bestuursleden en (externe) relaties. Naast de fysieke versie is de digitale versie
verstuurd naar het secretariaat van de aangesloten leden. Alle KBOV-Jaarboeken zijn digitaal
ook terug te vinden op de website van de KBOV. Dit ter inzage én archivering. De introductie
van de digitale versie van het Jaarboek was een goede beslissing. Opnieuw blijkt uit reacties
dat het KBOV-Jaarboek goed wordt gelezen en gewaardeerd.
De editie 2021 van het KBOV-Jaarboek telde 39 bladzijdes exclusief kaft. Opnieuw speelde
COVID een rol bij de verslaglegging van Koningsdag 2021. Dankzij de goede samenwerking
tussen de afdeling protocol, representatie & evenementen | sector communicatie van de
gemeente Eindhoven was er de beschikking over de officiële foto’s van de verslaglegging van
de viering van Koningsdag 2021 in Eindhoven. Ook het bestuur van de KBOV moest de
KBOV-gerelateerde bezoeken weer enigszins aanpassen. Nagenoeg alles werd georganiseerd
via de digitale snelweg. Het Jaarboek kent inmiddels veel vaste onderdelen. Deze allen bij
elkaar geven een goed beeld van de activiteiten en inspanningen van (het bestuur van) de
KBOV. Daarnaast biedt het veel mogelijkheden om externe partijen een podium te bieden.
Ter overzicht:
- Twee artikelen vanuit externe contacten: Koninklijk Paleis Amsterdam en de Gemeente
Eindhoven
- Zes boekbesprekingen, waarbij in 2021 veel aandacht ook voor Prinses Amalia bij
gelegenheid van haar 18e verjaardag. Binnen deze besprekingen een bijdrage van een vaste
partner van de KBOV: een boek over Utrechtse Buitenplaatsen. Een bijdrage van de stichting
Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL).
- Fotorubrieken: Koningsdag 2021 Eindhoven, KBOV-Congres Noordwijk en Amalia 18 jaar.
- Berichten van de KBOV vallend onder vaste rubrieken. (Van de voorzitter, De KBOV in 2021,
Jubilea, KBOV bezoekt, Koningsdag 2021 vanuit de KBOV, KBOV Congres Noordwijk en
Bestuurder aan het woord).
- Vaste columns / rubrieken: Van de redactie, ‘zeven vragen aan…’ (waarin aandacht voor 2
lokale voorzitters van bij de KBOV aangesloten leden, komend uit de Koningsdagregio
Eindhoven, Jong Oranje en Musea (vaste aandacht voor het Museum Paleis het Loo hierbij
onder andere) en de Kerst- Nieuwjaarswens.
- De vaste redactie bestaat uit Dick Steenks, Gerben Heldoorn, Bert Blaauw. Gastredacteur
Boekbesprekingen: Berend de Boer. Eindredacteur: Sylvia Hörmann
(Per 2022 zal de eindredactie van het KBOV-Jaarboek worden overgedragen aan een nieuwe
eindredacteur b.g.v. het beëindigen van het bestuurslidmaatschap van de huidige
eindredacteur)
Ad 2: Nieuwsbrief KBOV:
In 2021 verscheen de digitale KBOV-Nieuwsbrief 4 maal
De KBOV-Nieuwsbrief heeft de functie om lopende KBOV-zaken door een kalenderjaar heen
te bespreken. Bovenal is de KBOV-Nieuwsbrief dé gelegenheid om de KBOV-vrijwilligers die
door een kalenderjaar heen de versierselen van de KBOV mogen ontvangen bij gelegenheid
van vele jaren inzet, een jubileum of afscheid uitgebreid via woord en beeld te bedanken en te
feliciteren.
De KBOV-Nieuwsbrief wordt opgebouwd met de onderdelen:
- KBOV-informatie ‘van de voorzitter’. Waarin o.a. verslagen van de ALV, besprekingen met
externe partijen zoals AON (verzekeringen), NOV (platform vrijwillige inzet). Ook informatie
over wet -en regelgeving waar men als Oranjevereniging- stichting / KBOV mee te maken kan
krijgen. En informatie over de voorwaarden waaronder en de werkwijze waarop men een
KBOV-penning kan aanvragen.
- KBOV-wetenswaardigheden. Actuele informatie over bijvoorbeeld de aankomende
Koningsdag (algemeen en bezien vanuit de KBOV) naast lopende KBOV-projecten. In 2021
was dat bijvoorbeeld specifiek ‘Post voor het Paleis’ naast informatie over de Congreslocatie
van het lopende kalenderjaar in 2021: Noordwijk.
- Vanuit het Bestuur: één van de hoofdbestanddelen van elke KBOV-Nieuwsbrief. Wie heeft de
KBOV-versierselen mogen ontvangen en wat was de reden. Welke vereniging bestaat een
groot aantal jaren en heeft de bijpassende KBOV-vlag mogen ontvangen. De KBOVregiovertegenwoordigers, tegenwoordig versterkt en ondersteund door een aantal KBOVambassadeurs trekken het land in, spreken mensen toe en zetten ze in het welverdiende
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zonnetje. De foto’s vertellen de rest!
- KBOV & Partners: aandacht voor onze vaste partners. Koninklijk Paleis Amsterdam, Museum
Paleis Het Loo en de sKBL. Tentoonstellingen, de renovatie en verbouwing van Museum
Paleis Het Loo, de vele activiteiten (al dan niet vergezeld gaand van leuke acties voor KBOVleden) van de sKBL. In deze rubriek soms ook advertenties opgenomen. Immer met een
‘Oranje’ relatie.
- Tips & Oproepen: algemene contactinformatie naast actuele oproepjes. Door het verspreiden
van deze digitale nieuwsbrief door de contactpersonen van de bij de KBOV aangesloten
comités- en verenigingen is het bereik onder leden ook in 2021 opnieuw gegroeid
Redactie: Dick Steenks, Gerben Heldoorn, Bert Blaauw. Eindredactie: Sylvia Hörmann (Met
ingang van 2022 zal de eindredactie worden overgedragen aan bestuurslid Jilske de Bruin bij
gelegenheid van het beëindigen van het bestuurslidmaatschap van Sylvia Hörmann
Alle KBOV-Nieuwsbrieven zijn terug te vinden op de website www.oranjebond.nl
Ad 3: Website KBOV www.oranjebond.nl
In 2021 heeft de website www.oranjebond.nl de nodige updates gehad. Opnieuw wisten velen
op deze manier de KBOV-website weer te vinden. Overzichtelijkheid en ‘snel vindbaar’ waren
criteria die daarbij van belang waren. 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 (Oranjebond KBOV): te vinden ook op de homepage van de
website via een duidelijke button. Herkenbaar aan de header met foto van Paleis Noordeinde
en als profielfoto het KBOV-speldje. Deze KBOV Facebook-pagina wordt gevuld met actuele
informatie. KBOV-gerelateerde zaken naast koninklijk georiënteerde nieuwsitems. Alsmede
aandacht voor koninklijke verjaardagen.
Het Facebook-kanaal kent een vaste trouwe groep bezoekers, en die groep groeit gestaag. In
2021 opnieuw een oplopend gebruik van de KBOV- facebookpagina. Inmiddels zo’n 280 vaste
volgers. Komende uit diverse landen ook. Het gemiddelde bereik is inmiddels zo’n 350 / 400.
Echte ‘eyecatchers’ qua reacties in 2021
- Post voor het Paleis post: 1400 x
- Máxima 50: 1300 x
- KBOV-Congres Noordwijk vooraankondiging: 3700 x
- Congres Noordwijk dag verslagen: gemiddeld 350 x
- Verjaardag Amalia opgesplitst in 3 delen: 700 x / 1700 x / 1300 x
Overzicht volgers, fans etc.….
Ofwel: de KBOV ‘wordt gevolgd!
De Facebook-community pagina: Bedoeld voor de leden van de KBOV ter gespreks- en
ontmoetingsplatform. In 2021 wél meer gebruikt.
De reguliere Facebookpagina werd in 2021 onderhouden door Sylvia Hörmann.
De Facebook-community pagina door Gerben Heldoorn.
Ad 5: Twitter & YouTube en Instagram:
Twitter (@oranjebondkbov) wordt veel ingezet. Met eigen bedragen en als retweet van derden.
140 volgers.
Het KBOV-YouTube kanaal kent helaas nog slechts 6 abonnees. Rond de verjaardag van
Prinses Amalia hebben leden wel de gelegenheid gehad felicitatiefilmpjes te plaatsen.
Opgenomen tijdens het KBOV-Congres te Noordwijk grotendeels.
Instagram (kbovoranjebond) is geïntroduceerd en kent inmiddels 120 vaste volgers.
De bijdragen en eindredactie liggen bij Dick Steenks en Gerben Heldoorn (1e en 2e secretaris)
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Ad 6: Media:
De KBOV kende in 2021 opnieuw een mediarijk jaar. KBOV-voorzitter Pieter Verhoeve
vertegenwoordigde regelmatig via diverse vormen van media de KBOV. Koningsdag 2021, de
realisatie van de website ‘Post voor het Paleis’, alle activiteiten rondom Koningsdag 2021’
brachten de heer Verhoeve regelmatig in beeld. De aandacht voor de KBOV vanuit de
schrijvende pers. Dagbladen, radio en tv-opnames kent vaste ‘vraag-momenten’. Rond
Koningsdag, soms 4 en 5 mei, bijzondere verjaardagen enzovoorts. Dat is inmiddels een vast
gegeven. Ook regionale bestuurders worden regelmatig bevraagd door (veelal dan regiogerelateerde) diverse media.
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 7: Contacten externen:
- Het Koninklijk Paleis Amsterdam en (Museum) Paleis Het Loo en de stichting Kastelen,
historische Buitenplaatsen en Landgoederen zijn de vaste contacten waarmee op jaarlijkse
basis veel wordt samengewerkt.
- Ook het Nationaal Comité 4en5 mei mag men intussen bijzondere partner noemen. Vormen
van samenwerken worden gezocht en gedeeld.
- Via de Nieuwsbrieven lopen contacten 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-2021: Sylvia Hörmann-Vorst
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