Notulen jaarvergadering Oranje Vereniging Klarenbeek
12 maart 2019
Aanvang 20.00, stukken ter inzage 19.30 uur
Locatie: Restaurant Pijnappel
Aantal aanwezige leden: (11) Eline Kerkdijk, Jeffrey Hoegen, Anne Harmsen, Maaike
Kleverwal, Keshia Hoveyn, Cor Verbeek, Henne Diks, Marco van Rooij, Ferdinand Koers, Louis
Kolkman, Leon Brekelmans, Lindy Voskuil, Aard Reuvenkamp.
(+ voltallige bestuur: Larissa Gelderman, Mathilda Derksen, André van Gurp, Dennis
Nieuwenhuis, Jasper Brugman, Gemma de Winkel, Danny Buitink, Yvonne Koldenhof, Michel
Pol)
Afwezig met kennisgeving: Hans Hurenkamp

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Hans Hurenkamp heeft zich afgemeld.
2. Notulen vergadering 6 maart 2018
De notulen van vorig jaar worden vastgesteld met dank aan de notulist. Geen
opmerkingen over de notulen.
3. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken
4. Terugblik 2018 door de voorzitter:
Het eerste evenement was het Paasvuur:
Wat een hoge stapel snoeiafval hadden de Klarenbekers gebracht naar het weiland
aan de Koperdijk! De 2 schutterskoningen hebben het Paasvuur aangestoken, bij de
dranghekken voelde je wat een warmte van het Paasvuur af kwam. Dit jaar hadden
we wederom geen band maar een dj. DJ Remco. Hij maakte er weer een gezellig
feestje van!
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Bedankt Paascommissie, Brandweer, DJ Remco en alle vrijwilligers en bezoekers van
het Paasvuur!
Het tweede evenement was Koningsdag:
Een mooi feest voor het hele gezin in Klarenbeek! Voor de ouderen was er weer de
fietstocht incl. lunchpakket voor onderweg. In plaats van ballonnen oplaten hebben
we tijdens het hijsen van de vlag en het Wilhelmus met de kinderen bellengeblazen.
We doen dit omdat het milieuonvriendelijk is om ballonnen op te laten en
dieronvriendelijk aangezien dieren verstrikt kunnen raken in het touwtje of ze zien de
ballon als eten. Voor de kleine kinderen was er ’s middag van alles en nog wat te
doen, grote zandbak, spelletjes, pretmobiel etc. alles verzorgd door het
kindercomité.
We hadden de opstelling van de tent anders neergezet en een grote trailer als
podium voor “Klarenbeek got talent” hierdoor was er een soort terras gecreëerd. Het
gaf een hele gezellig sfeer! Verschillende acts, van dansvoorstelling tot drumsolo’s
kwamen er voorbij. Wat een talent in Klarenbeek zeg!
Middags speelde de band MOOD en het bleef lang gezellig in en om de tent!
Volgens ons een geslaagde Koningsdag en ook voor dit evenement bedankt aan alle
vrijwilligers, Kindercomite, buren en alle bezoekers!
En dan de kermis van 2018 het 3e evenement van de OVK:
Wat een happening zeg……
De opbouw….wow wat een vrijwilligers die hebben geholpen…binnen een paar dagen
van een groen weiland naar een enorm kermisterrein!
Op donderdagavond is standaard de “Alvast bedankt avond” voor alle sponsoren,
vrijwilligers en buren. Grote opkomst en een gezellig feestje!
Vrijdagmiddag Kermis voor onze speciaal genodigden: wow! wat is dat een echt
feestje voor de 450 genodigden!
Vrijdagavond vogelschieten: Grote opkomst en het tempo en de sfeer zat er goed in.
In de tent speelde de band Steam.
Zaterdag overdag: Naast alle leuke attracties van de kermis hadden we kinderspelen,
volksspelen en kindertheater Ranja. En er was een trekker/oldtimertocht etc. kortom
een leuke dag voor het hele gezin!
Zaterdagavond was er de Buurman en Buurman show, deze 2 mannen hebben de
tent helemaal op z’n kop gezet!
En de hoofdact was Nielson!
Dit jaar hadden we vergunning tot 2 uur ’s nachts om de droge horeca (eetkramen)
open te houden. Een half uur langer dan het jaar daarvoor. Dit half uur extra zorgt
ervoor dat het terrein rustig en gemoedelijk wordt verlaten door alle bezoekers.
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Zondagochtend: de Kerkdienst in de tent, wederom was ik echt verrast over hoeveel
mensen naar deze dienst kwamen! Met aansluitend een optreden van Se7en. Wat
kunnen zij mooi zingen!
Zondagmiddag, wat was het een gezellig middag volksspelen en op het terras
Buurman & Buurman en aan het einde van de middag het stamppottenbuffet van
Slagerij Walravens.
’s Avonds was het een supergezellig feest, met de band “The Euro’s” en om 22 uur
nog een Crazy hour met Buurman en Buurman; een geweldige afsluiting van het
Kermisweekend!
Dank aan alle vrijwilligers, kermisexploitanten, Marco van Rooij, bestuur, commissies,
buren, sponsoren, beveiliging, de droge horeca-exploitanten en Rode Kruis want wat
is dit een organisatie zeg en wat is het allemaal goed verlopen! Top!

5. Penningmeester - kascommissie
Dennis
Kascommissie:
Kascommissie: Louis Kolkman en Gé Pijnappel.
Stukken zijn gecontroleerd: Alles zag er goed en georganiseerd uit. Complimenten
voor de penningmeester.
Benoeming kascommissie verenigingsjaar 2019: Louis Kolkman en Leon Brekelmans.
6. Decharge bestuur:
Aan het bestuur wordt door de voltallige vergadering decharge verleend.
7. Samenstelling bestuur:
Aftredend
Mathilda Derksen
Dennis Nieuwenhuis
Gemma de Winkel
Andre van Gurp
nvt
Aftredend en niet herkiesbaar:
nvt
Benoeming:
Yvonne Koldenhof algemeen bestuurslid met aandachtspunt Secretaris
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Bestuurslid worden door de aanwezige leden geaccepteerd.
(aanstaande) vacante bestuursfuncties:
Bestuurslid met Aandachtspunt Penningmeester
Bestuurslid met Aandachtspunt Barcommissie
Bestuurslid met Aandachtspunt PR en Communicatie
Bestuurslid Algemeen
8. Vooruitblik 2019 door de voorzitter:
Het programma is weer bijna voor elkaar! Bij ieder evenement hebben we passende
muziek!
Het Paasvuur staat als eerste op de agenda. Dat vindt zoals altijd plaats op 1e paasdag
in het weiland aan de koperdijk. U kunt uw snoeihout dit jaar maar op 1 zaterdag
brengen en dat is zaterdag 13 april tussen 8:30 en 16:00 uur.
Dit jaar hebben wederom geen band maar een dj!
Een kleine maand later hebben we Koningsdag op 27 april. Weer een gezellige
gezinsdag met vlag hijsen, spelletjes en lekkere muziek! En……de playbackshow komt
weer terug!
En dan het laatste evenement voor 2019, de kermis! Zoals altijd het 3 e weekend in
Augustus van (16, 17 en 18 aug) ook voor dit evenement is het programma in grote
lijnen al geregeld.
De kermis zal in dezelfde opstelling staan als vorig jaar, de bands en acts zijn weer
uitgezocht door Danny en Michel, de kermisexploitanten zijn geregeld via de Marco
van Rooi en ook dit jaar is het weer gelukt om de muntprijs op €2 te houden!
Dit jaar gaan we weer volop communiceren via Facebook & Instagram, like onze
pagina’s zodat je op de hoogte wordt gehouden van wat er allemaal gaat gebeuren.
Ook dit jaar kan je je toegangskaarten voor de zaterdagavond tijdens de kermis
online bestellen.
Kortom we zijn druk bezig om deze 3 evenementen goed te laten verlopen!
Maar……we zijn echt op zoek naar nieuwe mensen voor in het bestuur want er zijn
verschillende bestuursleden die tijdens deze vergadering gaan aftreden. We zijn dus
op zoek naar vervanging. Lijkt het je leuk om bestuurslid te worden? Laat het ons
weten.
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Het hele bestuur is hier aanwezig, heb je interesse spreek ons dan aan! Weet je
iemand laat het ons weten en kijk ook op onze site voor de volledige omschrijving.
Programma 2019 in grote lijnen: het volledige programma wordt gedurende het
voorjaar bekend gemaakt via Facebook.
-

Paasvuur: DJ Remco

-

Koningsdag: Klarenbeek Got Talent, lasergamen en een Alive

-

Donderdagavond: Alvast bedankt avond
Vrijdagmiddag: Vrijdagmiddag-Kermis met Dennis Wiltink en een Willeke Alberti
want we bestaan dit jaar 10 jaar!
Vrijdagavond: Vogelschieten en een Mood.
Zaterdagmorgen: kindertheater Circus Meervoud en kinderspelen
Zaterdagmiddag: Trekker/ oldtimertocht
Zaterdagmiddag: volksspelen
Zaterdagavond: Buurman en Buurman en een Waterproof Shampoo.
Zondagochtend: Ker(k)misviering
Zondagmiddag: geen extra band (DJ Ron Buurman of DJ Bernard)
Zondagavond: House of Rock en we sluiten af met een crazy hour van Buurman
en Buurman

-

9. Afscheid commissie
Lindy Voskuil (PR comité)
Henne Diks (Kindercomite)
Maaike Kleverwal (Barcomité)
Hans Hurenkamp (Paasvuurcomité)
Allen krijgen een bloemetje en waardebon voor hun inzet.
10. Rondvlaag en sluiting
De Voorzitter dankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 20.26
uur.
Er gaan 4 dames het Kindercomité verlaten. Ze zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers en
leveren tekst aan voor werving voor FB.
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