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Notulen jaarvergadering Oranje Vereniging Klarenbeek 

12 maart 2013 
Aanvang 20.00, stukken ter inzage 19.30 uur 

Aantal aanwezige leden: 19 (buiten de aanwezige leden uit het bestuur) 
 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De voorzitter 
geeft aan dat tijdens de vergadering koffie en thee zal worden geschonken en na de 
vergadering iedereen een consumptie aan de bar kan nuttigen. 

2. Notulen vergadering 6 maart 2012 

De notulen van vorig jaar worden vastgesteld met dank aan de notulist.  

3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken.  

4. Terugblik 2012 
Er worden geen vragen gesteld over de stukken die ter inzage lagen. 
 
Het verenigingsjaar 2012 was het jaar van het 80 jarig bestaan van onze vereniging. Het 
bestuur was van mening dat er wel aandacht aan geschonken mocht worden. Wellicht een 
mooi moment om hiervoor de winsten van de afgelopen jaren te gebruiken. Unaniem werd 
besloten om dit te doen met de kermis en niet met de viering van Koninginnedag, 

Toch werd de Koninginnedag een succes, steeds meer Klarenbekers weten de weg te vinden 
naar het plantsoen. Voor het eerst, sinds de boeken van de OVK  het ons gelukt om deze dag 
financieel quitte te draaien, iets wat een streven was van dit bestuur na het 75 jarig bestaan. 
Zo zie je maar dat een gezellige locatie en een eenvoudige invulling een sleutel tot het succes 
kan zijn.  Natuurlijk heeft het weer ook een grote rol gespeeld, we hebben eigenlijk altijd mooi 
weer gehad. Hierover later nog meer.  

De extra investering ging zoals gezegd in de kermis zitten, een ruime opstelling en een groot 
podium met een Nederlandse topband was het uitgangspunt.  Het moge duidelijk zijn dat dit in 
ruime mate is gelukt. De opzet en indeling van het terrein was zeer goed te noemen. Dit is af 
te leiden uit het feit dat al onze toeleveranciers ons bedankten voor de organisatie zelfs de 
mensen van Blof keken hun ogen uit. Een beter compliment kun je als vereniging niet krijgen. 
Ook voor het feit dat we alles realiseren met vrijwilligers schept verbazing bij menig 
toeleveranciers. Natuurlijk een compliment voor heel Klarenbeek, want we maken het feestje 
wel mooi samen.  

Dan toch nog even duidelijkheid over waar zoveel over gesproken is in en voor het weekend. 
De strop die de OVK zou gaan leiden en dat het allemaal tegen viel. Laat ik duidelijk zijn: niets 
maar dan ook niets van al deze verhalen zijn waar. Wij, de OVK, hebben een topjaar gedraaid 
exact volgens onze doelstellingen die vooraf waren neergezet. Vooraf is er besloten om op 
onze rekening 25.000 euro in te teren, en zo is de begroting ook opgezet, uiteindelijk hebben 
we 21.000 euro ingeteerd aan het einde van de rit toen alles was afgerekend. Iets waar we 
trots op kunnen zijn en waar alle credits mogen naar onze penningmeester Marco Poll.   

Het is daarom temeer jammer dat de pers zijn eigen conclusies trekt en daar zijn verhaal van 
maakt. Iets wat je als organisatie niet in de hand hebt. Een excuus van de pers was wel 
ontvangen maar helaas was het kwaad al geschied. Een rectificatie kwam laat en bereikte niet 
alle mensen. Ik hoop ook van harte dat als er vragen en of onduidelijkheden zijn dat mensen 
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van het bestuur benaderd worden en dat mensen niet zelf hun eigen verhaal gaan maken, ook 
al is deze veel spannender dan de waarheid.  

We kunnen het dan nog wel hebben of het aan onze verwachtingen voldeed, daar hadden we 
op sommige onderdelen wel meer van verwacht. Daar moeten we eerlijk in zijn. Met name 
Blof had meer publiek moeten trekken gezien de status die de band heeft in Nederland. Het 
blijkt dat het Oosten van Nederland niet warm loopt voor artiesten daar waar richting het 
westen Blof altijd uitverkocht is. Financieel gezien maakte het ons niet uit maar als organisatie 
zou het wel mooi zijn geweest als je dan een volle bak hebt, want daar doe je het voor. De 
rest van het programma viel een beetje tegen doordat het weer zo mee viel en dan druk ik mij 
nog zachtjes uit. Het was immers bloedheet. Het is jammer voor degenen die het organiseren 
en de vrijwilligers die er moeten staan, maar je kunt van mensen niet verwachten als het zo 
heet is dat ze in een weiland met een tent komen in plaats van aan een zwembad of aan een 
strand te liggen.  

Toch zijn wij van mening dat dit weer een ongekend feestje was waar nog jaren met veel 
plezier op teruggekeken kan worden. Mijn dank is dan ook groot aan iedereen die een 
steentje heeft bijgedragen aan de activiteiten van de OVK van het afgelopen jaar. Gelijk hoop 
ik dat we voor de komende jaren weer op voldoende steun kunnen rekenen van de 
vrijwilligers. Want zonder vrijwilligers is het onmogelijk om iets te organiseren als vereniging.  

Zijn er vragen over het afgelopen jaar? Er worden geen vragen gesteld. 

5. Penningmeester 
Zoals Leon net verwoordde, hebben we aan liquiditeit aan € 23.000,- ingeteerd. Financieel 
resultaat is iets minder omdat er nog posten zijn die over meerdere jaren worden geboekt. 
Bijvoorbeeld ruimte onder de molen. Daarnaast kosten opgenomen voor investering voor bv 
PC. Omzet € 205.973,93, kosten € 234.568,38, correctie belastingdienst € 1.098,- verlies  
€ 27.496,45. Begroting 2013 € 168.750,-  

Er wordt gevraagd of er rekening wordt gehouden met een winstmarge in 2013. De 
penningmeester geeft aan dat dit niet het geval is. We gaan uit van een kostenneutraal 
resultaat. Hierbij is de bonus op de drank niet meegenomen. Er wordt gevraagd of 
Koninginnedag hetzelfde budget kent.   
 
Kascommissie 
De kascommissie bestond uit Marty Kleverwal, Jan Roodink en Wim Waanders. Namens de 
kascommissie nam Marty Kleverwal het woord. Hij gaf aan dat de kascommissie de kas 
bekeken heeft en geen onvolkomenheden heeft geconstateerd. Hij complimenteerde de 
penningmeester met zijn werk voor de vereniging.  
De kascommissie over het boekjaar 2013 zal bestaan uit Wim Waanders, Jan Roodink, 
reserve is Frits van Dijk. 

6. Decharge bestuur 
Aan het bestuur wordt door de voltallige vergadering decharge verleend. 

7. Samenstelling bestuur 
Aftredend is Andrea Terbijhe. De voorzitter bedankt haar voor bewezen diensten en 
overhandigt een bos bloemen en een kleine attentie.  

8. Vooruitblik 2013 
Aankomend jaar gaan we weer een stapje terug, grote investeringen worden niet gedaan en 
we houden de begroting aan van 2011. De begroting is weer rond en wij staan er weer 
helemaal achter, echter zien wij wel een toename in de kosten, wat dus gelijk leidt tot een 
hogere begroting. En toch zetten we minder neer en zijn de bands goedkoper.  Een stijging 
van de drankprijs is hier de grote veroorzaker van.  
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Koningsdag 

Gezien het tijdstip van aanvang op deze dag kunnen wij niet anders dan een koningsdag 
vieren. Het programma zal er in grote lijnen hetzelfde uitzien als voorgaan de jaren alleen 
starten we later op de dag en gaan we langer door.  

Om 14.00 uur gaan we vlag hijsen en vanaf 13.00 uur kan er weer gestart worden met een 
fietstocht.  

Aansluitend aan het vlag hijsen zal het kinderprogramma beginnen. En rond de klok van 17.30 
uur start de band B* Gentle, deze speelt door tot 22.00 uur, lopende de dag zullen er weer 
diverse dingen te doen zijn op het terrein en zullen er attracties staan van de gebroeders van 
Rooij. 

Afgelopen donderdag kregen wij te horen dat we een andere locatie moesten zoeken voor de 
koningsdag in verband met de werkzaamheden in de buurt, hierover hebben wij heden 
ochtend een gesprek gehad met de gemeente. Afgelopen vrijdag is de vergunning 
binnengekomen, ondanks de volledige aanbesteding door de gemeente. Wij hebben de 
toezegging dat het feest gewoon door kan gaan en de aannemer zorgt er voor dat het terrein 
voor ons vrij is.  

Kermis 2013 

De kermis zal een kleinere opzet hebben als we de afgelopen jaren gewend waren. Reden 
hiervoor is het terug lopen van de bezoekersaantallen bij kermissen en we willen een intiem 
feestje voor Klarenbeek waarborgen en juist niet steeds groter en groter worden. Wel willen 
we steeds betere kwaliteit leveren waar we ons ook onderscheiden van de kermissen in de 
regio en hier zijn wij best trots op als vereniging.  Ook willen we zoals u mag verwachten van 
ons weer verrassend voor de dag komen en terugvallen in het oude, dit houdt ons scherp.  
Hoe gaat de kermis eruit zien en wat gaan we doen?  

De terreinindeling is hetzelfde als vorig jaar, dit houdt dus in de tent dwars op de Broekstraat. 
Aan de voorzijde zal over de gehele breedte van de tent een terras komen, vanwaar je dus 
prachtig zicht hebt op de attracties, die dit jaar weer worden verzorgd door de gebroeders van 
Rooij. De tekening wordt in de vergadering besproken. 

Donderdagavond:  voor de vrijwilligers en sponsoren starten we met de “alvast Bedankt ` 
avond. Voor iedereen die meehelpt of op andere wijze een bijdrage levert aan dit mooie feest.  

Vrijdagmiddag: kermis voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Dennis 
Wiltink treedt hier weer op. 

Vrijdagavond : vogelschieten en de band Stageline 

Zaterdagochtend: kinderspelen 

Zaterdagmiddag : volkspelen, met de band ‘dak eraf’ 

Zaterdag avond: DJ Sander en “the Band and Breakfast band” 

Zondag ochtend: kerkdienst met aansluitend de trossen los 

Zondag middag : volkspelen en ‘around the jukebox’ 

Zondag avond : “Enge Buren” en als afsluiting “the Classic Rock show” 

Al met al weer een gevarieerd programma met voor ieder wat wils. De volksspelen geven aan 
dat het weer ‘spannend’ zal worden. 
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Attracties 

De gebroeders van Rooij geven een toelichting op de kermis: 

Botsauto’s, zweefmolen, wip,  buggy’s, draaimolen, pusher, balco, schiettent, snoepkraam, 
suikerspin, oliebollen, ijs, eendjes, touwtje trek, bussen gooien en de kop van jut. 

Op dit moment 15 attracties, we missen nog 1 ‘vermaakzaak’. Voor het eerst de kermis nog 
niet rond tijdens de jaarvergadering. De kermissen hebben afgelopen jaar niet goed gedraaid 
en daardoor is het lastig organiseren voor de kleine dorpen.  

Muntprijs 

De munt prijs voor dit jaar bedraagt € 2,00. Hier hopen we mee quitte te spelen. De prijs was 
afgelopen jaar € 1,90. Per liter is de bierprijs duurder geworden. Onze € 2,00 is de bruto prijs, 
waar we BTW plichtig zijn. Vanwege onze omzet zijn we BTW plichtig, waar andere 
verenigingen dit niet zijn.  

9. Rondvraag en sluiting 
In de rondvraag worden de volgende vragen gesteld: 
-  Beveiliging: wordt daar ook gesneden in kosten of blijft dat op hetzelfde niveau van vorig 
jaar. We gaan terug naar opzet van 2 jaar terug en daarmee ook met de beveiliging. Enkel de 
verplichte inzet vanuit de vergunning houden we aan. We zijn nog bezig met het 
beveiligingsbedrijf. 

- We willen een intiem feestje houden, hoeveel mensen heb je dan nodig op 
zaterdagavond? We hebben dit jaar gerekend met 1200 betalende bezoekers, waar we 
andere jaren rekenden met 1500 bezoekers. 

-  Wat bij slecht weer? Zeer waarschijnlijk hebben we het buitenterrein dan niet nodig, 
mocht het slecht weer worden, kunnen we er een tent overheen zetten. 

- Is de tent weer van de Weerd? Ja 

- Hoeveel bezoekers zijn er bij Blof geweest? Om en nabij de 3.000 bezoekers.  

De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 20.39 uur.  

 


