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Bestuur KBOV

De redactie heeft zich ingespannen rechthebbenden van
afbeeldingen te achterhalen en te duiden. Mocht u menen dat de
redactie onterecht afbeeldingen heeft gebruikt, dan verzoeken wij u
contact op te nemen met het secretariaat van de KBOV.

Dit is de eerste Nieuwsbrief van 2023 en we staan gezamenlijk aan de
vooravond van uitbundige vieringen van Koningsdag. Wij wensen onze
leden veel succes bij de voorbereidingen. Om allen de kans te geven
nog wat inspiratie op te doen staat zeer binnenkort op de ogende een

Digitale ontmoeting op 22 maart 2023 om 19:30u

Het bestuur van de KBOV nodigt alle leden uit voor een digitale
ontmoeting via Zoom op woensdagavond 22 maart a.s. van 19.30u tot
uiterlijk 21.00 uur. De Zoomlink is verzonden naar de contactadressen die
bij het secretariaat bekend zijn. Als u hieraan mee wilt doen, gelieve zich
dan aan te melden via secretariaat©oranjebond.nl.

Graag gaan we met elkaar in gesprek over de volgende onderwerpen:
• Rondje langs de velden met bijzonderheden over lokale programma's
• Presentatie Koningsdagprogramma van 2 verenigingen
• Presentatie vrijwilligerswerk in Nederland door Peter Noordhoek

(Nationaal Verenigingsonderzoek) met aansluitend gesprek over
vrijwilligerswerk.

• Wat verder ter tafel komt.

Dick Steenks, secretaris

mailto:ledenadministratie@oranjebond.nl
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Nieuwe bestuursleden KBOv
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 11 februari 2023 in Woudenberg zijn twee nieuwe
bestuursleden benoemd. Zij stellen zich graag aan u voor:

Louisa Groenouwe-Kerst
- Getrouwd
- Woonachtig in Lochem
- Heeft 2 samojeden
- Komt oorspronkelijk uit Gouda
- Secretaris Oranjevereniging

Lochemse Evenementen
- Organisatie van Nederland
Oranje sinds 2016

- Werkt in huishouding

Louisa Groenouwe-Kerst

Algemene Ledenvergadering

Hans Janssen
- Getrouwd
- Woonachtig in Noordwijkerhout
- Bestuurslid Oranjevereniging

Noordwijkerhout sinds 2000
- Penningmeester vanaf 2021
- Voorzitter 2015 - 2021
- Vice-voorzitter 2012 -  2015
- Bestuurslid SV de Duinschutters
- Sr proj. ontwikkelaar Thuismakers

Hans Janssen

Lezing voorzitter Eerste Kamer
Op de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 11 februari jl. is een boeiende lezing gehouden
door prof. dr. J.A. de Bruijn, voorzitter van de Eerste Kamer, over de rol van de koning op Prinsjesdag
en over de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot de locatie van Prinsjesdag. Immers twee
jaar lang kon Prinsjesdag niet gehouden worden in de Ridderzaal vanwege de coronamaatregelen
en vanaf 2022 niet meer vanwege de verbouwing van het Binnenhof.

Jubileummagazine 10 jaar koningschap
Een samenvatting van de lezing van Jan Anthonie Bruijn komt in het jubileummagazine dat de KBOV
uitgeeft ter gelegenheid van het 10-jarig ambtsjubileum van Koning Willem-Alexander. In dit
magazine komen nog veel meer interessante artikelen over 10 jaar koningspaar. Het verschijnt half
april 2023. De leden die het magazine besteld hebben, krijgen de exemplaren na half april thuis
bezorgd. Alle leden krijgen het magazine digitaal toegestuurd.

Nieuw decoratiestelsel
De ALV heeft ingestemd met een nieuw decoratiestelsel. Er wordt verschil gemaakt tussen
beëindiging van een functie en een jubileum. Er komt onderscheid tussen brons, zilver en goud. Het is
nu als volgt:

Uitreiking bij jubileum van:
• 10, 12,5 of 15 jaar*: Bronzen draagspeld (heren), bronzen broche (dames) en bronzen legpenning
• 20, 25 of 30 jaar*: Zilveren draagspeld (heren), zilveren broche (dames) en zilveren legpenning
• 35 jaar en daarna per 5 jaar*: Gouden draagspeld (heren), gouden broche (dames) en gouden

legpenning.

Bij beëindiging bestuursfunctie:
• Tussen 5 en 20 jaar: Bronzen draagspeld (heren), bronzen broche (dames) en bronzen legpenning
• Tussen 20 en 30 jaar: Zilveren draagspeld (heren), zilveren broche (dames) en zilveren legpenning
• Na langer dan 30 jaar: Gouden draagspeld (heren), gouden broche (dames) en gouden

legpenning.

• Penning wordt eenmalig per categorie uitgereikt.

De gedecoreerden ontvangen eveneens een gepersonaliseerde oorkonde.

Bij het verkrijgen van de gouden versierselen verleent de KBOV de gedecoreerde de titel
"Bondsridder".

Meer informatie over aanvragen en kosten zie:
https://www.oranjebond.nl/onderscheiding-aanvragen



KBOV informatie van de secretaris
Algemene Ledenvergadering (vervolg)

Nieuw lid
Onlangs is de Stichting Trouw aan Oranje uit Krimpen aan den IJssel lid geworden van de KBOV. Het is
een goede gewoonte dat nieuwe leden zich voorstellen op de ALV. Dat gebeurde nu ook. Tot haar
grote verrassing werd bestuurslid Elly Mets onderscheiden met de eerste Zilveren Legpenning voor
haar 25 jarig vrijwilligersjubileum. Verderop in deze nieuwsbrief een korte impressie hiervan.

Jaarrekening, begroting en contributie
De jaarrekening van 2022 werd goedgekeurd evenals de begroting voor 2023. Er volgde een gesprek
over de contributie. Sinds 2000 is de contributie niet meer verhoogd. De stijgende kosten nopen het
bestuur om de contributie aan te passen. De ALV heeft na intensief overleg de contributie
aangepast. De contributie gaat voor dit jaar 2023 70 euro bedragen bij automatische incasso. Wie
niet per automatische incasso betaalt, dient 5 euro administratiekosten te betalen en dan wordt de
contributie dus 75 euro. Kleine verenigingen of stichtingen die dit bedrag niet kunnen opbrengen,
kunnen een verzoek aan het bestuur richten om een lagere contributie. Dit verzoek dient met een
begroting van de vereniging of stichting ingediend te worden bij het bestuur KBOV. De contributie
wordt voortaan jaarlijks geïndexeerd op basis van de prijsindexatie CBS huishoudens.

Congres 2023
Oranjevereniging Sittard-Geleen presenteerde hun congres plannen bij monde van Tim Deelen.
Belangrijkste reden om dit congres te organiseren is hun 100 jarig bestaan. Thema wordt "Toon
Hermans". Datum van het congres is van 22 t/m 24 september 2023.

Tot slot
Voor een uitgebreid verslag van deze ALV verwijs ik u naar de notulen, reeds toegestuurd aan de
leden.

Elly Mets 1 Krimpen aan den IJssel
Op de Algemene Ledenvergadering van de KBOV op 11 februari ontving Elly Mets, bestuurslid van
Stichting Trouw aan Oranje Krimpen aan den IJssel uit hande van de landelijk secretaris KBOV, Dick
Steenks, de eerste zilveren legpenning voor 25 jaar vrijwilligerswerk. Elly Mets is een algemeen
bestuurslid waarop de Stichting kan bouwen. Met ideeën en uitvoering. Al lange tijd verantwoordelijk
voor de rommelmarkt (nu vrijmarkt). En sinds vorig jaar heeft ze de contacten aangehaald in het
kader van eenzaamheid/betrokkenheid door een lunch te organiseren voor bewoners van stichting

Koninklijke Bond

vinr: Cisca Snel, Elly Metspn Dick Steenks

Pameijer (kwetsbare mensen met psychosociale of psychiatrische problemen of een (licht)
verstandelijke beperking) en komend jaar betrekt ze daarnaast ook de verzorgingshuizen met een
traktatie en muziek (draaiorgel). Elly is werkzaam op een basisschool en dat maakt de contacten met
de scholen ook makkelijker. Ze is verder betrokken bij het hele programma en ook haar man Sjaak is
de hele Koningsdag op pad en maakt mooie foto's van de activiteiten.
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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 óf afscheid , een
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!

Pieter Eerland en Nico van Vliet 1 Lekkerkerk

Op maandag 13 februari heeft Hans Janssen, bestuurslid van de KBOV, tijdens de jaarvergadering
aan twee bestuursleden van de Oranjevereniging "Oranje Nassau" Lekkerkerk de oorkonde met
legpenning en draagspeld uitgereikt omdat ze 25 jaar bestuurslid zijn.

Pieter Eerland is sinds 1998 bestuurslid en is ook
tweede voorzitter van de Oranjevereniging.
Daarnaast is hij als voorzitter van de commissie
Volksspelen altijd, met zijn medebestuursleden,
erg druk met het organiseren en in goede banen
leiden van het ringsteken met paarden, tractors,
fietsen, skelters en bromfietsen. Ook zorgt hij er
mede als voorzitter van de commissie banieren
voor dat elk jaar rond Koningsdag het dorp
versierd wordt met banieren en vlaggen.

In de lustrumjaren van de viering van de
Bevrijding is Pieter als voorzitter van de
lustrumcommissie mede-initiator van diverse
activiteiten. Hij is ook nog de ontwerper en
beheerder van de website van de
Oranjevereniging.

Pieter is iemand die de boel bij elkaar houdt, is
kritisch en houdt ervan de koe bij de horens te
pakken.

Nico van Vliet is ook sinds 1998 bestuurslid van de
Oranjevereniging. Hij maakt deel uit van het
dagelijks bestuur en is voorzitter van de commissie
Optochten. Hij is hiermee verantwoordelijk dat op
Koningsdag 's morgens de aubade goed
verloopt en 's avonds de lampionnenoptocht en
de Volkszang.

Nico is ook de vaandeldrager van de
Oranjevereniging, hij heeft al vele voetstappen in
Lekkerkerk liggen met het vaandel. Met  de
vijfjaarlijkse viering van De Bevrijding is Nico de
man van de allegorische optocht. Hieraan doen
veel wagens mee en is elke keer weer een groot
succes.

Net als zijn vader was, is Nico een trouw bezoeker
van de Oranjecongressen die door de KBOV
georganiseerd worden. Nico is een man die niet
bang is om ook kritisch naar ons eigen
functioneren te kijken en is mede daarom een
waardevol lid van de Oranjevereniging.

Pieter Eerland (I) Nico van Vliet (I)



1

•
•

KBOV&aandacht voor vrijwilligers(vervolg)

Marco Reyneveld 1 Koudekerk aan den Rijn

Marco Reyneveld werd zaterdag 25 februari 2023 bij zijn
formele afscheid als voorzitter van de Koudekerkse
Oranjevereniging verrast door de benoeming tot
Bondsridder van de Koninklijke Bond van
Oranjeverenigingen. Hij kreeg deze onder-scheiding,
samen met de bijbehorende gouden legpenning, als blijk
van waardering voor 31 jaar inzet als bestuurslid van de
Oranjevereniging.

Marco Reyneveld is de eerste KBOV Bondsridder.

Wim Kock 1 Angerlo
Tijdens de opening van het Oranjefeest van 31
augustus t/m 2 september 2022 werd Wim Kock
in het zonnetje gezet om het feit dat hij in 2021 al
25 jaar bestuurslid is van de plaatselijke
Oranjevereniging. Wim had deze actie niet
verwacht, maar met de woorden die er over
hem gesproken werden werd zijn glimlach alleen
maar groter. Hij was zeer vereerd.

De legpenning en het bijbehorende speldje voor
de 25 jaar werden uitgereikt door Jilske de Bruin
van de Oranjebond. Zij gaf aan dat het een
bijzonder feit is als iemand al zo lang als
vrijwilliger werkzaam is bij een vereniging. Iets wat
je in deze tijd haast niet meer meemaakt.

J. Zwijnenburg & M. Schouten 1 Schoonhoven
Op maandagavond 13 Februari 2023 in hotel
Belvedere in Schoonhoven heeft de
penningmeester van de KBOV Frank de Buck
twee legpenningen met oorkonde uitgereikt aan
Joke Zwijnenburg en Marijke Schouten die
vrijwilliger zij bij de Oranje Vereniging Oranje
Boven Schoonhoven. Beide hebben
bestuursfuncties bekleed waarvan de laatste
jaren het secretariaat van de vereniging.
Daarnaast organiseerden zij o.a. de Oranjemarkt
en verrichten vele hand en spandiensten zoals
verkeersregelaar tijdens de evenementen ook zijn
zij betrokken bij de seniorenmiddag en de
herdenking op 4 mei.

vinr: Mevrouw en mijnheer Kock en Jilske de Bruin vinr:Joke Zwijnenburg, Frank de Buck en Marijke Schouten



TIPS van het bestuur
Boekrecensie: religieuze influencers

Voor de Heer en voor Oranje. Simon Oomius en zijn orangistische bazuinen (1672-1674).

Dominees in de zeventiende eeuw waren werkelijk ook
influencers. In de tamelijk open samenleving van toen -
in de Republiek was er in vergelijking met andere
Europese regio's minder censuur - deden predikanten
rustig en lustig mee aan het publieke debat. Impactrijk
ook, omdat de Gereformeerde Kerk destijds dominant
w a s .

Zo roerde ook ds. Simon Oomius zich, veelvuldig. Net na
het Rampjaar van 1672 bijvoorbeeld, sprak hij
onverschrokken zijn steun uit voor de jonge stadhouder
Willem III.

In 2020 bracht dr. Theo Basoski de handelseditie van zijn
proefschrift uit over de vijf orangistische pamfletten die
Oomius schreef.

De promovendus is zelf predikant. Dit is merkbaar aan
de grondige, vooral theologische analyse van de
pamfletten. Basoski toont aan dat Oomius een directe
parallel trok tussen Gods handelen in het Oude
Testament met Israël en Gods handelen in de jonge
geschiedenis van Nederland destijds. Afwijken van Zijn
wetten zal worden gestraft; gehoorzaamheid
gezegend. Als was het een `procedure van Gods
handelen.'

SIMON OOMIUS EN ZIJN ORANGISTISCHE BAZUINEN
11672-16741

- Theo Basoski
— — _

Het is een boeiende studie. Persoonlijk miste ik een nadere analyse van het netwerk van orangistische
predikanten in het Eerste Stadhouderloze Tijdperk, waarbij de naam van ds. Goethals (hofpredikant
bij Frederik Hendrik en Amalia van Solms) zeker genoemd had kunnen worden. Dit onderdeel van de
niet al te dikke dissertatie (netto 175 bladzijden) is sowieso wat dun. Influencers opereren immers
zelden alleen.

Het inductieve karakter van de studie blijkt verder uit het gegeven dat er minder aandacht is voor de
receptie van de `Orangistische Bazuinen'. Wat vonden zijn collega's van zijn politieke pamfletten?
Hoe reageerden de regenten in zijn omgeving? Hoe waren de verkoopcijfers? Hoe opereerde
Oomius in het dispuut over de voorbede voor de Oranjes tijdens het Eerste Stadhouderloze Tijdperk?
Het zou mooi zijn als deze relatief jonge doctor daar in een vervolgstudie meer aandacht aan zou
kunnen schenken. Een felicitatie voor dit doorwrochte werk is tegelijkertijd meer dan terecht.

Pieter Verhoeve

Voor de Heer en voor Oranje 1 Theo Basoski 1 www.verloren.nl 1 ISBN 9789087048242
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Heeft u ook een leuke leestip voor een boek dat met het Koningshuis te maken heeft?

Regelmatig zal er een boekrecensie in deze Nieuwsbrieven worden gepubliceerd. U kunt een email sturen naar
het secretariaat met uw leestip (secretariaat©oranjebond.nl).



TIPS van het bestuur

Moestuinen van Oranje

(vervolg)

\ I r

stichting
Kastelen
Buitenplaatsen
Landgoederen

Naast siertuinen beschikte het Oranjehof ook over grote moestuinen met boomgaarden. Deze
moestuinen waren van onschatbare waarde, want zij voorzagen de keuken het hele jaar door van
groente, fruit en kruiden. Een overvloed aan verfijnde groenten en luxe fruit droeg bovendien bij aan
het prestige van het Huis van Oranje. Vooral wanneer dankzij bekwame hoveniers en de nieuwste,
dure tuintechnieken groenten buiten het gewone seizoen werden geserveerd.

Zo stonden in januari (!) verse asperges op het menu van prins Willem IV; in de tuinen van Soestdijk
waren bakken vol meloenen te vinden. Deze luxe vruchten stonden niet alleen op tafel, maar werden
ook als geschenk opgestuurd naar familie en hovelingen.

Een lange rij bakken met meloenen in de tuin van het Huis Soestdijk, ca 1694 (anoniem, Beeldbank Het Utrechts Archief).

Paleis Noordeinde, Soesdijk en Het Loo

Helaas zijn de moestuinen van paleis Noordeinde, Soestdijk en Het Loo niet langer in gebruik voor het
hof. De negentiende-eeuwse moestuin van Het Loo is verpacht aan een fruitteeltbedrijf en in de
schuur waar ooit Hans en Parkie stonden, de olifanten van Willem V, liggen nu appels. De voormalige
boomgaard van Soestdijk ligt een beetje verstopt achter oude beukenhagen, recht tegenover het
paleis aan de Amsterdamsestraatweg. Vrijwilligers van IVN-Eemland telen hier duurzaam voedsel en
bloemen en organiseren activiteiten.

Ervaar een `adellijke moestuin' anno 2023

Op landgoed Zuylestein in Leersum -  ooit eigendom van prins
< F r e d e r i k  Hendrik - kunt u ervaren hoe een adellijke moestuin

er rond 1700 uitzag. Hier is de moestuin nauwkeurig
gereconstrueerd. Wandelend op de brede paden tussen het
leifruit geniet u van bekende en onbekende groenten en rijk
bloeiende planten.

De landgoedwinkel in de Oranjerie van Zuylestein. ©sKBL

Ook een bezoek waard is de biologische tuinderij
De Ommuurde Tuin op landgoed Oranje Nassau's
Oord in Renkum. Hier lag voorheen de moestuin
van koning Willem III. Beide moestuinen hebben
een horecavoorziening.

De Ommuurde Tuin, voorheen de moestuin van Koning Willem III. sKBL



TIPS van het bestuur (vervolg)
Oranje adellijk en sKBL

Meer informatie over deze moestuinen en andere
prachtige historische moestuinen bij kastelen en
buitenplaatsen vindt u op www.skbl.nl/moestuinen-op-kbl/

stichting
Kastelen
Buitenplaatsen
Landgoederen

Geniet nog meer van uw bezoek aan een historische moestuin na het beluisteren
van de podcastserie 'Moestuinen met historische wortels'. In deze serie duikt
schrijfster Josephine Rombouts in de geschiedenis van deze moestuinen. U maakt
kennis met gepassioneerde vrijwilligers, vakkundige tuinbazen en bevlogen
eigenaren. Zij vertellen over vergeten groenten en kruiden, oude tuintechnieken,
biodiversiteit en de moestuin als verbindende plek voor jong en oud. U vindt de
podcasts op de sKBL website of door de QR-code te scannen. De serie staat ook op
Spotify onder de titel 'Moestuinen met historische wortels'.

Lenneke Berkhout
Eindredactie sKBL-Nieuwsbrief www.skbl.nl
(Contactpersoon KBOV-sKBL Sylvia Hi5rmann)

KBOV wetenswaardigheden
KBOV voor de leden
In 2021 werd een enquête gehouden onder alle leden
van de KBOV. De resultaten werden gepresenteerd op
de ALV met als belangrijkste conclusies:

- deelname voor 82 leden (27%)
- gemiddelde beoordeling 7,5
- 51% ziet niet direct verbetering noodzakelijk
- 54% doorgaan met wet- en regelgeving
- 26% doorgaan met collectieve verzekeringen
- 80% vindt email secretariaat overwegend sterk of sterk
- 82% vindt Nieuwsbrief overwegend sterk of sterk
- 51% bezoekt ALV soms of altijd
- 39% bezoekt congres soms of altijd

Over het algemeen kan gesteld worden dat de
deelnemende leden vinden dat de activiteiten van de
KBOV wat meer gericht kunnen zijn op de regio's
(bijvoorbeeld via regio-avonden).

Een belangrijk actiepunt voor het bestuur is om in de
regio's nieuwe leden te gaan werven.

Jubileumboek 10 jaar Koning Willem Alexander

In de week van 10 april 2023 verschijnt het jubileumboek
10 jaar Koning Willem Alexander als speciale uitgave van
de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen. Leden die
zich hebben ingeschreven voor dit magazine kunnen
tussen 10 en 21 april de bezorging van hun bestelling
verwachten.

9 PlippitST
.-..

Moestuinen
historische
wortels
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Waar denken leden aan bij de KBOV?

• Congres, ALV
• Koepelorganisatie
• Belangenbehartiger
• Verbindend
• Landelijk

Wat doet de KBOV voor de leden

• Initiëren en stimuleren van festiviteiten
• Lidmaatschap en dienstverlening
• Vraagbaak en ideeën uitwisselen
• Verbinden en erkennen
• Netwerk

Waarom?
• Samenbrengen van expertise
• Verbinden door samenwerking
• Vereenvoudigen van verplichtingen
• Ondersteunen, inspireren en motiveren
• Bundelen saamhorigheid en vrijwilligers



ETIPS van het bestuur (vervolg)1

•
•

Boekrecensie

Graaf en gouverneur
Nederlands-Brazilië onder het bewind van Johan Maurits van Nassau-Siegen (1636-1644)
Eric Odegaard

Graaf en Gouverneur, Nederlands-Brazilië onder het bewind van Johan Maurits van Nassau-Siegen
(1636-1644), een boek dat een compleet beeld geeft van de korte heerschappij van Nederland over
het Noord-Oosten van Brazilië onder het bewind van Graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen.

We kennen allemaal het Mauritshuis naast het Binnenhof in
Den Haag, het was de Nederlandse domicilie van de graaf.
Geboren op Dillenburg kwam hij in de Republiek terecht in
Staatse dienst.

De West Indische Compagnie (WIC) zond hem naar Brazilië
als gouverneur om orde op zaken te stellen in de jonge
Nederlandse kolonie. Veroverd met veel moeite op de
Portugezen lukte het Johan Maurits om ter plaatse een
stabiele samenleving te bouwen ofschoon de Portugezen dit
probeerden te ondermijnen en uiteindelijk het gebied
herwonnen.

Dit boek past in de tijdsgeest met betrekking tot de discussie
over de rol van Nederland en de slavernij waarover Koning
Willem-Alexander nog repte in zijn recente Kerstrede. Johan
Maurits was ook betrokken bij het houden van slaven, in de
kolonie Nederlands-Brazilië op de suikerplantages en in zijn
hof paleis Vrijburg in Recife.

In Brazilië wordt milder over dit lid van de Nassau-Siegen
familie gedacht. Vele scholen zijn naar hem vernoemd
omdat hij nog steeds wordt gezien als brenger van
beschaving op het gebied van onderwijs en zorg.

E R I K  O D E G A R D

G R A A F  E N
G O U V E R N E U R

Nederlands-Brazilië onder het bewind van
Johan Maurits van Nassau-Siegen

11636-1644]

Het boek geeft een goed beeld van de toenmalige situatie in Nederlands-Brazilië dat zich langs de
noordoost kust van Brazilië uitstrekte van San Luis bij de monding van de Amazone tot en met
Salvador de Bahia halverwege de oostkust inclusief Fortaleza en Recife. De rol van Johan Maurits van
Nassau-Siegen is op een eerlijke en inzichtelijke wijze weergegeven.

Bert Blaauw

Graaf en Gouverneur 1 Eric Odegaard 1 www.walburgpers.nl 1 ISBN 9789462498822

Heeft u ook een leuke leestip voor een boek dat met het Koningshuis te maken heeft?

Regelmatig zal er een boekrecensie in deze Nieuwsbrieven worden gepubliceerd. U kunt een email sturen naar
het secretariaat met uw leestip (secretariaat©oranjebond.nl).



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.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.nl


1 Onze adverteerders
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info@stropdassenwinke1.1111

Vanaf 10 stuks bedrukt met uw logo.
Vanaf 30 stuks op maat geweven.

Kijk voor meer accessoires op:

stropdassenwinkel.n1
strikkenwinkelnl
riemeilwinkelnl

k.rnor spluggrm centrale

10 jaar koning Willem Alexander!
Laat dit heugelijke moment niet onopgemerkt voorbij gaan.
Vier het tinnen jubileum van Willem Alexander met een prachtige vlag.

Bestel je vlag nu eenvoudig op  DVC.nt

KONINKLIJKE WI3NEN SPECIAAL VOOR ORANTE LEDEN & VRIENDEN
Samen met onze nieuwe partner Wijn-Online heeft de KBOV een prachtige serie TOP-wijnen voor u geselecteerd. Drie heerlijke

1533 - Cove* R e v e l *  » wijnen uit het Zuiden van Frankrijk tegen een aantrekkeli jkeI s a l a k i n . s k e r t i n g l

111T 1 (P !'

SANuction % u s o  S e l e c t i o n  Rosé
Provence stijl roséElegant. vol & rijk

S i l e c t i o n  Eliane
Heerlijk fris & fruitig

Deze mooie wijnen zijn een eerbetoon aan onze Vader des Vaderland*. die geboren is in het jaar 1533 als Willem van Nassau.
Na het overlijden van zijn neef René van Chalon, verwerft hij het prinsdom 'Orange" in het Zuiden van Frankrijk (nabij de 1533

wijngaarden) en wordt daarmee Prins Willem wan Orarijoi-Ilassate, Vader des Vaderlands.

manchetknopenwinkel
acccssoirewinkel
bretelswinkel

ffi

1 1 0 1  14 4\11lighsh

ilk
Maatwerk in geschenken

Insignes -  Sculpturen -  Onderscheidingen -  Penningen -  Awards

Sportmedail les -  Relatiegeschenken

KOninklijke Begeer 19.V. ahNdenberpseweg 196 37071116 Z100 1:0343492210 k  101000100100 I L W W 0 ~ 0Nor
Bestel één of meerdere van deze voortreffelijk - 1 3 3 3  - euvel .  Royale.' wijnen en ervaar zelf d

SCHERPE PARTNER P R U I M !

WWW.WIJN-ONLINE.NUKBOV

0416 -  241 444 S C A N  ME:
K L I K  N I E R  OM T E  B E S T E L L E N

E N  V O O R  M E E R  I N F O

VNLINE
MITA°

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

