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Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van de KBOV van het jaar 2022. Het
jaar 2022 beleeft de laatste dagen en we kijken terug op een levendig
Oranjejaar. Gelukkig het mocht weer! We beleefden een stralende
Koningsdag, prachtige beelden uit Maastricht en hele leuke,
enthousiaste berichten uit het land waar de Koningsdag en vele andere
festiviteiten weer konden worden gevierd. Er was veel in te halen na
twee jaar 'stilstand'. Niet alles was meer vanzelfsprekend, niet alles liep
gelijk weer gesmeerd. En toch is het vele Oranjeverenigingen gelukt om
van alles te organiseren.

Namens het bestuur van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen wil
ik uw vereniging/stichting en al uw vrijwilligers hartelijk bedanken voor
alle inzet, tijd en toewijding om van Koningsdag en de eventuele andere
wijk-/dorps-/stadsfeesten een gezellig succes te maken.

In deze nieuwsbrief het laatste nieuws van 2022 met een vooruitblik op
het nieuwe jaar 2023.

Het bestuur van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen wenst u
hele goede en gezegende Kerstdagen toe en voor het jaar 2023 veel
enthousiasme en oranje-inspiratie!

Dick Steenks, secretaris

mailto:secretariaat@oranjebond.nl


KBOV informatie van de secretaris
Zo op het laatst van 2022 als vele verenigingen en stichtingen zich alweer opmaken voor het nieuwe
jaar met een leuke Koningsdag en andere festiviteiten, maak ik uw vereniging/stichting graag attent
op een paar aspecten die leuk, dan wel belangrijk zijn. Allereerst over onze onderscheiding, dan over
de ledenvergadering, het congres 2023 en vervolgens nog over auteursrechten en verzekeringen.

Afscheid van bestuursleden KBOV:
Harry van Alpen en Sylvia HiSrmann-Vorst
Op maandag 19 december heeft het bestuur
van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen
afscheid genomen van Harry en Sylvia als
bestuursleden van de KBOV. Harry was 6 jaar
actief. Voor Sylvia kwam het afscheid nadat zij
zich 12 jaar heeft ingezet voor de KBOV. Zij
ontving daarvoor na een uitzonderlijk
bestuursbesluit de bronzen legpenning uitgereikt.
Beiden ontvingen een oorkonde voor bewezen
diensten. Het bestuur dankt hen uitdrukkelijk.

De Algemene Ledenvergadering
Op zaterdag 11 februari 2023 houden we onze
Algemene Ledenvergadering, dit jaar opnieuw
in Sport en Cultureel Centrum De Camp in
Woudenberg. We komen van 10.00 tot 13.00 uur
(inclusief lunch voor alle aanwezigen) bij elkaar
om elkaar te ontmoeten, ervaringen en vragen
uit te wisselen. Noteer de datum vast in uw
agenda, we hopen u heel graag te ontmoeten!
De agenda van de vergadering wordt in januari
toegestuurd.

Congres 2023 -  motto Gezellig
Zie de uitnodiging op pagina 6 van deze Nieuwsbrief.

Naar Toon Hermans
Gezellig
Eindelijk zijn we weer
Een avondje samen
gezellig
gezellig
Hé, daar heb je...
Nee, ik noem geen namen
Gezellig gezellig gezellig gezellig gezèèllig
Gezellig gezellig gezellig gezellig gezèèllig
Doe 'ns mee, doe `ns mee
Gezellig gezellig gezellig gezellig gezèèllig
Gezellig gezellig gezellig gezellig gezèèllig

Foto boven: Sylvia ontvangt de bronzen legpenning.
Foto links: Het bestuur van de KBOV tijdens het afscheid voor
Harry en Sylvia in Vught.
Links van voor naar achter: Bert Blaauw (tweede
penningmeester), Sylvia Hiirmann-Vorst, Harry van Alphen,
Jilske de Bruin, Frank de Buck (penningmeester).
Rechts van voor naar achter: Pieter Verhoeve (voorzitter),
Wendy Verkleij-Eimers (vice-voorzitter), Dick Steenks
(secretaris), Hans Jansssen, Jasper van Zuuren (tweede
secretaris).

Communicatie
De nieuwsbrief van de KBOV is een middel om
met de leden te communiceren. Uit de enquête
die in 2021 werd rondgestuurd blijkt dat mogelijk
niet alle bestuursleden van de verenigingen en
Oranje comités de nieuwsbrief ook daadwerkelijk
ontvangen. Hiermee willen dan ook een oproep
doen aan de contactpersonen die de
nieuwsbrief per email ontvangen deze te delen
met de mensen in de lokale verenigingen en
Oranje comités. Hartelijk dank daarvoor!

Onderscheiding vrijwilligers
Allereerst wijs ik u graag
op onze onderscheiding
voor vrijwilligers. Voor
vrijwilligers van
Oranjeverenigingen,
comités en stichtingen
aangesloten bij de
Koninklijke Bond van
Oranjeverenigingen in
Nederland, is er bij een
jubileum na een inzet van 25, 40 of 50 óf afscheid
na minimaal 12'/2 jaar, een bronzen legpenning
met draagspeld en oorkonde beschikbaar. Alle
informatie hierover en het aanvraagformulier
vindt u op onze website via de link
www.oranjebond.nl/onderscheiding-aanvragen

Toon Hermans
Bron: https://muzikum.eu/nl/toon-hermans/gezellig-songtekst



KBOV wetenswaardigheden
Donateurs en sponsoring KBOV
In 2022 heeft de KBOV een aantal belangrijke nieuwe
stappen gezet inzake donateurschap en sponsoring:

Donateurs:
Particulieren en organisaties kunnen donateur worden
van de KBOV en krijgen daarvoor digitaal 4x per jaar
een Nieuwsbrief en het Jaarboek. Zie
www.oranjebond.nl voor meer informatie hoe
donateur te worden. Middels een donateurschap
kunnen oud-bestuursleden en andere
belangstellenden de KBOV steunen en/of op de
hoogte blijven van wat er speelt bij de KBOV.

Sponsoring:
Er is een samenwerking gerealiseerd met organisaties
met een link met Oranje en de KBOV:

- Wijn.online
- Dokkumer Vlaggenindustrie
- Stropdassenwinkel.nl
- Koninklijke Begeer Zeist
- Aon (verzekeringen)
- ExCom Woudenberg (webdesign en promotie)
- Paleis het Loo
- Koninklijke Paleis op de Dam
- Stichting sKBL

Bent u ook geinteresseerd in het steunen van de
KBOV als donateur of sponsor? Of kent u iemand
met interesse?

Kijk op de webite voor meer informatie hierover:

www.oranjebond.nl/donateurs-en-sponsors

Donateurs

Voor  wie?
•  Particulieren, oud-bestuurders OV,

Oranjegezinden
•  Organisaties, bv gemeenten,

bedrijven ot instellingen

Adver teerders  S p o n s o r s

Voor  w ie?
•  Commercie
•  Adverteerders
•  Bij voorkeur landel i te uitstraling
•  Ondersteunend aan het doel KBOV
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KBOV Magazine 10 jaar Koning Willem-Alexander
U had hem wellicht al op de deurmat verwacht! Maar dit jaar
verschijnt er geen jaarboek van de Koninklijke Bond van
Oranjeverenigingen (KBOV) in december. Wél verschijnt in april 2023
een uniek magazine voor alle oranjeverenigingen in Nederland en
vooral voor alle duizenden vrijwilligers daarvan. De speciale uitgave
komt vlak voor het 10-jarig regeringsjubileum van Koning Willem-
Alexander, dat op 30 april 2023 is.

Het tinnen jubileum van koning Willem-Alexander en koningin
Máxima is voor de KBOV een mooi moment om terug te blikken op
het koningschap, maar zeker ook om stil te staan bij het
vrijwilligersleven in Nederland. Aan deze uitgave - onder
hoofdredactie van koningshuisjournalist Rick Evers - zullen tal van
bekende en minder bekende namen meewerken. Namens het
bestuur zijn de redactieleden van de KBOV Bert Blaauw, Jilske de
Bruin, Dick Steenks en Jasper van Zuuren.

Ook zoeken we nog enkele sponsors om dit magazine kosteloos bij
al die duizenden vrijwilligers in Nederland te kunnen laten
verschijnen. Is het bedrijf of de organisatie waarbij u werkt
geïnteresseerd om verspreid door het hele land in zo'n 15.000
huishoudens te verschijnen? Neem dan zo spoedig mogelijk
contact op met L5Uf I DIUUUV\ voor mogelijkheden.

Natuurlijk is in het boek ook plek voor u als leden en vrijwilligers.
Welke vrijwilligers hebben zó' n bijzonder verhaal, dat ze zeker in het
zonnetje gezet zouden moeten worden? Dat horen we het graag
van u! Stuur een mailtje naa j.vanzuuren@oranjebond.nl

mailto:bertblaauw1964@gmail.com


KBOV wetenswaardigheden
Verzekeringen - Aon
Assurantiemakelaar Aon heeft in samenspraak met de KBOV een
verzekeringsaanbod voor Oranjeverenigingen en -  stichtingen opgesteld. AON
Wat is verstandig om te verzekeren /  regelen?
Een organisatie die verantwoordelijk is voor het aanbieden van activiteiten aan deelnemers doet er
goed aan om als organisatie zelf passend verzekerd te zijn. Waarom is dit verstandig om te doen? De
claimcultuur in Nederland is fors gestegen de afgelopen jaren, het verleggen van schade naar een
derde zou je bijna een "sport' kunnen noemen, en als je als organisatie hiermee geconfronteerd wordt
kan dat zeer uitdagend zijn/worden. De vorm van een organisatie kan zijn: een stichting, een
vereniging, een bedrijf, een persoon die een activiteit aanbied. Een persoon kan een deelnemer,
medewerker, vrijwilliger van de organisatie zijn. Er is een aantal verzekeringen die je dan als organisatie
kunt afsluiten.

Bestuurdersaansprakelijkheid; hier gaat het over het beschermen van de bestuursleden van de
organisatie voor vermogensschade als gevolg van claims rond foute beleidsbeslissingen.

Bedrijfsaansprakelijkheid, hier gaat het over zaak of letselschade die een deelnemer, vrijwilliger,
medewerker of andere betrokken derde loopt als gevolg van een situatie tijdens/rond een activiteit.
Er moet dus iets kapot zijn (een zaak/goed) of iemand moet letsel (permanent) hebben opgelopen,
waarbij de organisatie een toe te rekenen fout heeft gemaakt.

Ongevallen, een uitkering aan een schadelijdende verzekerde, waarbij deze blijvend letsel opgelopen
heeft, of komt te overlijden, en er een éénmalige financiële uitkering volgt.

Goederen /  zaken, tijdens de activiteit zijn er goederen of zaken gehuurd waarvoor de organisatie
risico loopt, de verhuurder legt de verantwoordelijkheid voor deze goederen/zaken bij de organisatie
neer, of deze kunnen eigendom zijn. Indien het eigendom is, verzekerd je dit als inventaris, zijn het
gehuurde goederen of zaken, is het een tijdelijke dekking. Je bent nl geen eigenaar, maar gebruiker.
Veelal is er wel een beperking bij diefstal, in de open ruimte, nl er zijn dan geen sporen van braak.

Voor een overzicht van het verzekeringspakket dat de KBOV voor haar leden met AON heeft
samengesteld zie www.oranjebond.nl/voor-de-leden/verzekering.

Let op: de vereniging of stichting moet de verzekering wel zelf afsluiten, het is een polis op maat,
omdat niet elke vereniging/stichting even groot is en dezelfde activiteiten doet. Het is dus een
collectieve afspraak, maar géén collectieve verzekering.

Auteursrechten
Vele Oranjeverenigingen en -stichtingen gaan ongetwijfeld
ook komen jaar weer programmaboekjes klaarmaken en de
websites updaten. Graag herinneren wij u eraan dat op veel
foto's die op internet staan auteursrechten zitten.

Als u op uw website of in uw programmaboekjes foto's
publiceert die niet van uzelf zijn en die onder het
auteursrecht (copyright) vallen, moet u daarvoor betalen.
Dat geldt ook voor gebruik van de meeste foto's die op de
site van het Koninklijk Huis staan.

Er zijn diverse Oranjeverenigingen die een factuur hebben
gekregen van o.a. Permission Machine die namens de ANP
auteursrechten int. Ze staan in hun recht. Wees
gewaarschuwd.

Zie voor meer informatie:
www.oranjebond.nl/auteursrechten



TIPS van het bestuur
Bezoek De eeuw van Juliana in de Nieuwe Kerk in Amsterdam
Op vrijdag 14 oktober zijn wij samen met een aantal van onze leden
naar de tentoonstelling De eeuw van Juliana geweest in de Nieuwe Kerk
te Amsterdam. Daar zijn we hartelijk ontvangen door Claire Schreiner,
projectleider van de tentoonstelling, en Annabelle Birnie, directeur van
De Nieuwe Kerk / Hermitage Amsterdam. Onder het genot van een
kopje koffie/thee hebben we veel in's en out's gehoord over de hoe de
tentoonstelling De eeuw van Juliana is ontstaan. De tentoonstelling is de
avond voor ons bezoek op donderdag 13 Oktober door Prinses Beatrix
geopend. De Prinses heeft uitgebreid de tentoonstelling bekeken. Na de
warme welkomstwoorden van Claire en Annabelle zijn we op eigen
tempo met een audiotour door de Nieuwe Kerk gelopen en hebben zo
de koninklijke wereld van koningin Juliana opnieuw ontdekt en nog
meer gezien en gelezen over haar bijzondere koningschap De Eeuw van
Juliana, een koningin en haar idealen. Een koninklijke tentoonstelling die
je meeneemt in het leven van deze geliefde vorstin. Ook wel bekend als
de `vorstin naast de rode loper', want zij was eigenzinnig, modern en
wars van protocol.

In een spectaculaire paleissetting reis je terug in de tijd en zie je
Juliana volwassen worden, van jong prinsesje tot standvastig
vorstin, in de roerige wereld van de 20stee eeuw. Haar leven,
persoonlijkheid en idealen worden gespiegeld aan deze
bijzondere eeuw. Aan de hand van meer dan 400 objecten leer
je de vorstin en de veelbewogen eeuw kennen. Bewonder
bijvoorbeeld de beroemde Kroningscalèche, de koningsblauwe
inhuldigingsjapon of waan je in een glamorous staatsbanket met
een compleet gedekte dinertafel.

De tentoonstelling is een meerstemmige biografie. De audiotour
bevat meer dan twintig stemmen van bekende en minder
bekende mensen. Van ooggetuigen tot deskundigen. Deze
meerstemmige audiotour is ingesproken door onder andere Sahil

Amar Aïssa, Martijn Akkerman, Noraly Beyer, Claudia de Breij, Thera Coppens, Sjoukje Dijkstra, Elsbeth
Etty, Kathleen Ferrier, Maria Grever, Jeroen Krabbé, Diana Ozon, Herman Pleij, Peter Rehwinkel, Paul
Rem, Frank Sanders, Jolande Withuis en Emma Wortelboer.

"Rebel Queen" audiotour
Pacifist, feminist, spiritueel, Rebel Queen. Koningin Juliana kreeg tijdens haar
leven verschillende etiketten opgeplakt die terugkomen in de
tentoonstelling. Maar zijn deze typeringen nog steeds van toepassing?

Emma Wortelboer (monarchist/Generatie Z) en Sahil Amar Aïssa (republikein/
Millenial) bespreken acht van deze etiketten. Waarom kreeg Juliana dit
etiket? Zijn ze het daarmee eens? Zijn ze het met elkaar eens? En wat vinden
ze er verder van? Hoor het allemaal in de Rebel Queen audiotour!

Wij hebben enorm genoten van de tentoonstelling, voor ons maar ook voor
u zijn er zoveel herkenbare items het is een walk down memory lane. Als u de
tentoonstelling gaat bezoeken dan hopen wij dat u er net zo van geniet als
wij dat hebben gedaan.

Stichting Vrienden van de Nieuwe Kerk
De Nieuwe Kerk Amsterdam organiseert tentoonstellingen, lezingen en concerten. Wij zijn cultureel ondernemer
en ontvangen geen subsidie vanuit het Rijk of de gemeente. Vrienden zijn voor ons belangrijk, onder andere om
onze programmering te kunnen realiseren. De Stichting Vrienden van De Nieuwe Kerk is een belangrijke pilaar
van onze organisatie. Geef ook en word Vriend van De Nieuwe Kerk! Dat kan al vanaf € 50 per jaar. U krijgt
gratis toegang tot alle tentoonstellingen, lezingen en concerten, korting in de Museumshop en een uitnodiging
voor de Vriendenavond.
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Legpenningen, oorkondes en draagspelden
Voor individuele leden en vrijwilligers van Oranjeverenigingen, comités en stichtingen aangesloten bij
de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland, is er bij een jubileum na een inzet van 25,
40 of 50 óf afscheid na minimaal 12'/2 jaar, een bronzen legpenning met draagspeld en oorkonde
beschikbaar. In de Nieuwsbrief vindt u regelmatig berichten over verschillende uitreikingen. Ook
vermelden we met plezier bijzonder mijlpalen. Het draait uiteindelijk om de inzet door vrijwilligers!

75 jaar Oranje Nationaal Berlikum
Oranje Nationaal Berlikum bestond in 2021 75 jaar. Door de corona beperkingen was een viering vorig
jaar niet mogelijk. Dit jaar pakte ons gewaardeerde Friese lid groot uit met een feestweek in augustus
en september 2022. Namens de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen was Bert Blaauw (r) als regio
vertegenwoordiger Noord te gast op 30 augustus jl. bij de opening van de feestweek.

Oranje Nationqal Berlikum is opgericht in 1946 en had toen direct al 290 leden. Ieder jaar werden er
dorpsfeesten georganiseerd op Koninginnedag 31 augustus, vanaf 1948 op Koninginnedag 30 april
en vanaf 2013 op Koningsdag 27 april. Nieuwe elementen in het feestprogramma zijn een mudrun en
een Koningsnacht. Leuke wetenswaardigheid is dat er
een Koningslinde in Berlikum, of zoals de Friezen het
noemen Berltsum, waarvan ieder jaar de omvang
wordt gemeten door de oudste bewoner van het
dorp. Nu in de feestweek was het gehele dorp
prachtig versierd, een mooie uiting van de betekenis
van Oranje Nationaal Berlikum voor de
dorpsgemeenschap en de onderlinge verbinding.

Er waren bij de start van de feestweek op 30 augustus
j.l. diverse mooie toespraken o.a. van de huidige
voorzitter Gosse Tijsma, de oud-voorzitter Sybren van
Tuinen en last but not least door burgemeester Marga
Waanders van de gemeente de Waadhoeke waarin
Berlikum ligt. Ook was er een humoristische
performance van "Us Heit" ("Onze Vader"), Graaf
Willem-Lodewijk, en zijn ega. Namens de KBOV mocht Bert de hartelijke felicitaties overbrengen van
het bestuur en voorzitter Gosse Tijsma (I) van de jubilerende Oranjevereniging een KBOV vlag met 3
sterren, 1 voor iedere 25 jaar, overhandigen.

Congres 2023: 22-24 sept. Sittard-Geleen
Voor wie vaste congresganger is, is dit niets
nieuws. Voor wie er nog nooit geweest is: moet je
horen. Het Oranjecongres is het jaarlijkse feestje
voor de Oranjebestuurders van heel Nederland.
Je hoeft niets zelf te organiseren, het wordt
allemaal voor je geregeld. Je komt met je
bestuur of een delegatie daarvan naar - in dit
geval -  Sittard-Geleen. Leuk om samen op pad
te gaan. Als je vrijdagavond al komt, dan heb je
een erg leuke en vaak ook zeer interessante
avond bij een bedrijf uit de regio, natuurlijk met
borrel na. Daar begint de gezelligheid al. Dan
wordt op zaterdagochtend het congres
gehouden. Altijd met boeiende, grappige,
inspirerende sprekers afgewisseld met muziek.
Soms is het leerzaam, soms liggen we in een
deuk of zijn we onder de indruk van wat er op
het podium gebracht wordt. Eén ding is zeker,
saai is het nooit. In de middag volgt er dan een
programma ter plaatse waar we kennis maken
met de stad, dan wel de omgeving.

Er is ook veel ruimte om elkaar te ontmoeten en
te spreken. Hoe leuk en nuttig is het om
ervaringen uit te wisselen met collega-
bestuurders. 'Wat doen jullie in Nieuw-
Vennep?"O, wat een goed idee!' En jullie in
Sliedrecht? 'Nou, zeg, dat is ook leuk!' Lopen
jullie in Woudenberg ook zo aan tegen al die
regels?' In  Borculo werven we onze vrijwilligers
op deze manier...'
Dan is er een smakelijk diner en soms nog een
avondprogramma. En voor wie blijft
overnachten zijn er nog suggesties voor een
zondagse invulling.
Kortom, kom komend jaar naar Sittard-Geleen in
het weekend van 22 t/m 24 september 2023 als
ons Oranjecongres wordt georganiseerd door
Oranjevereniging Geleen. Aangezien Sittard de
geboorteplaats van Toon Hermans is, zal het
congres `in het teken van Toon' staan.
De uitnodiging komt medio 2023 naar de
contactpersoon van de vereniging/stichting.
Aarzel niet om je meteen aan te melden.



TIPS &OPROEPEN

Vind ons hier

Facebook: Oranjebond KBOV

Instagram: kbovoranjebond

Youtube: O r a n j e b o n d  KBOV

Twitter: @ O r a n j e b o n d K B O V

Kijkt u als bestuurder van een aangesloten vereniging
of lid van de KBOV nog eens naar uw
contactgegevens? Essentieel is het wanneer de e-
mailadressen van uw contacten correct zijn. Dit kan
aangevuld worden met postadres en
telefoongegevens. Nog té vaak merken we dat
gegevens niet meer kloppen bijvoorbeeld bij
aanmelding voor het jaarlijkse congres of een
betaling. Mutaties onder besturen zijn immers de
praktijk van alle dag en tegelijkertijd houden wij als
KBOV alles van u en voor u graag goed bij! Heeft u
opmerkingen of aanvullingen? Stuur een e-mail naar
ledenadministratie.oranjebond©kpnmail.n1

Het bestuur van KBOV is op zoek naar een

de evenementen die we voor de leden
organiseren, zoals het congres en
deze op de d e  ALV,

gevoelige plaat vast te
leggen, dan vernemen wij dat graag! zouden de foto's dan We
bijvoorbeeld deze g r a a g  gebruiken in
website en Social nieuwsbrief, onze

Media.
Koninklijke Bond
. . .

von
°rome

verenigingen
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen. Alle artikelen zijn met grote zorg samengesteld.

Heeft u er vragen over? Neem gerust contact op via secretariaat@oranjebond.nl.

mailto:ledenadministratie.oranjebond@kpnmail.nl


https://www.wijn-online.nl/KBOV
https://www.dvc.nl
https://www.begeer.nl
https://www.stropdassenwinkel.nl
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