Jaarverslag 2016
Algemeen
De algemene jaarvergadering werd op 9 maart 2016 gehouden.
Deze vergadering werd bijgewoond door 10 personen, waarvan 5 bestuursleden en 5 leden,
waaronder erelid dhr. E. Bilars.
In de jaarvergadering zijn vier bestuursleden herbenoemd voor een termijn van drie jaar. Het
Bestuur heeft in 2016 gefunctioneerd met vijf benoemde bestuursleden. Het Bestuur van de
vereniging bestaat uit de volgende personen met hun functies:
Dhr. V. Kellenaar
Dhr. G. Hofman
Dhr. W.H.L. Moonen
Dhr. M. Rosman
Dhr. H. Rengers

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

De bestuursvergaderingen zijn regelmatig bijgewoond door Mw. C.C. Bilars-Don, tevens lid van
het bestuur van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. Daarnaast heeft Mw. A. Schouten
ook regelmatig meegedaan.
Het bestuur heeft in 2016 achtmaal vergaderd. In de regel is dat de tweede woensdag van de
maand.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit de contributies van leden, sponsorgelden en de
subsidie van de gemeente Beverwijk. De vereniging heeft te kampen met veroudering van het
ledenbestand. Het afgelopen jaar is het ledenbestand redelijk stabiel gebleven. Er is wel behoefte
aan nieuwe leden, ook met het oog op vernieuwing van het bestuur in de komende vijf jaar.
Peildatum
31-12-2011
31-12-2012
31-12-2013
31-12-2014
31-12-2015
31-12-2016

Leden Sponsors
67
6
39
6
68
3
76
9
71
18
66
1

Door de vele werkzaamheden die nu zelf door de vereniging moeten worden uitgevoerd is in
2016 geen aandacht kunnen schenken aan extra middelen via sponsoren. De middelen van de
leden, de subsidie van de gemeente Beverwijk en een goed financieel beheer met een strikte
kostenbeheersing hebben niet tot een negatief resultaat geleid.
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Website
De website is een belangrijk communicatiemedium voor de vereniging en dat werkt goed. Vooral
in de aanloop naar Koningsdag neemt de belangstelling zeer toe. De website is het afgelopen jaar
geplaagd door hackers, maar de beveiliging heeft zijn werk gedaan en de hackers laten het nu
langzaam afweten.
Het actueel houden van de website is een echte klus dat er niet door een bestuurslid zomaar
bijgedaan kan worden. De vacature voor een webjournalist annex webmaster is echter nog niet
ingevuld. Het bestuur heeft Mw Luiken bereid gevonden voor een bescheiden vergoeding de
website geheel nieuwe ontworpen onder een veiligere webomgeving die ook beter beveiligd is
tegen hackers. en bij actueel te houden met materiaal vanuit de vereniging. Sinds kort is daar ook
een facebook pagina bijgehouden.
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Verslag Koningsdag 2016
Motto: Koningsdag 2016 vier je in Beverwijk.
Organisatie
Het is begrijpelijk dat grote evenementen meer voorzorgen vereisen dan kleine. Nadat het
Bestuur vorig jaar voor het eerst te maken gekregen met de vereisten van een grootschalig
evenement is dit jaar het bestuur nu ook belast met alle ondersteunende activiteiten die in het
verleden door het gemeentebestuur werden geleverd. Er is dit jaar weer volop tijd besteed om te
komen tot een nog betere schets van de inrichting van de Breestraat, die ook de komende jaren
gebruikt kan worden. Ook is het veiligheidsplan bijgesteld met de ervaringen en de nieuwe
vereisten.
Het bestuur is slechts klein van omvang. De aandacht is dit jaar daarom vooral gegaan om alles
goed te regelen met onze nieuwe leveranciers. Het bestuur heeft noodzakelijkerwijs minder
aandacht kunnen schenken aan de activiteiten en de werving van sponsoren. Toch is het bestuur
er in geslaagd om een aantal nieuwe activiteiten op een relatief laat moment toe te voegen,
waaronder dit jaar weer sinds lange tijd een kermis. Deze flexibiliteit is echter strijdig met de
termijnen ruimschoots vroegtijdig een vergunning aanvragen en het verkrijgen van subsidie. In
goed overleg met de gemeente is dit wel weer opgelost. Het bestuur is de gemeente ook
erkentelijk voor de flexibiliteit met de subsidie gezien de overname van alle ondersteunende
activiteiten van de gemeente en de vele vereisten vanuit de veiligheidsregio voor beveiliging en
gezondheid. Daarmee is de subsidie nu voor 2/3 voor de vereisten van de vergunning:
beveiliging, EHBO, hekken, sanitair, afval, … Mede om de herkenbaarheid voor de deelnemers
en de hulpverleningsdiensten heeft de Oranjevereniging voor de organisatie nu goed herkenbare
jassen. Tevens zijn er in overleg met de gemeente borden gemaakt om het evenemententerrein
aan te geven en de regels die er gelden.
Communicatie
Het belangrijkste communicatiemedium voor Koningsdag is en blijft de
Oranjekrant. Dit jaar zijn we extra trots op dit medium om dat onze
drukker MDH onze Oranjekrant als voorbeeld toont aan andere
Oranjeverenigingen. Dat kan alleen met de bijdrage van onze vrijwilligers.
De drukker heeft dat ook nog eens omgezet in een mooi design. Het
probleem van de verspreiding is dit jaar verdwenen, de combinatie met
bezorging van de zondagskrant heeft nu eens tot weinig klachten geleid.
Daarmee is deze krant dit jaar een succes. Op grond daarvan heeft
bestuur besloten om de samenwerking voort te zetten.
Naast de Oranjekrant is de website een belangrijk communicatiemedium,
vooral in de aanloop naar Koningsdag toe. Naarmate de tijd tot Koningsdag korter wordt,
worden de pagina’s meer bezocht. Het nut is daarmee aangetoond. Het Bestuur heeft besloten
dat dit medium een professionele webmaster behoeft en heeft stappen gezet voor een nieuw
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design. Opgemerkt moet worden dat de hosting van de website gesponsord wordt door
Dansschool La Passe.
De berichtgeving in de andere media was van gemengde kwaliteit. De synchronisatie met de
gemeentepagina liep niet goed. De lokale kranten hebben wel aandacht geschonken aan het
programma echter minder uitgebreid dan gebruikelijk. Belangrijk pluspunt was wel dat alle
berichtgeving correct was en dat er geen fouten waren met tijden e.d. en dat was waarschijnlijk te
danken aan een goed persbericht ontworpen door Manon Joosten.
Tenslotte is het bestuur van de Oranjevereniging Beverwijk altijd in het weekend voor
Koningsdag te gast bij Radio Beverwijk, dit keer in het programma Wonderland, om toelichting
te geven op het programma van Koningsdag. We proberen daarmee weer een andere groep
Beverwijkers te bereiken om die ook te kunnen wijzen op wat er allemaal op Koningsdag in
Beverwijk gebeurt. Dit alles onder het motto Koningsdag 2016 vier je in Beverwijk. In 2017
proberen we Radio Beverwijk ook mee te krijgen om op locatie verslag te doen van de activiteiten
op Koningsdag.
Actie Vrijmarktpakket
Ook dit jaar was er een actie van de Oranjevereniging voor de startende
jonge verkopers met een vrijmarktpakket. Helaas was er ook dit jaar geen
grote belangstelling voor. Het Bestuur gaat bekijken wat we hier in 2017
mee gaan doen.

Donderdag 21 april 2016 - Uitreiking Beverwijkse Oranje jeugdlintjes
De Oranjevereniging heeft dit jaar voor de tweede keer Beverwijkse organisaties uitgenodigd om
jongeren die iets bijzonders in Beverwijk gedaan hebben, te nomineren voor een jeugdlintje. Op
grond daarvan zijn op donderdagmiddag 21 april 2016 in het BHK gebouw aan elf jongeren
jeugdlintjes uitgereikt. Elf jongeren met een bijzonder verhaal die bijzonder aandacht en
waardering verdienen, maar nog niet voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking komen.
De voorzitter van de Oranjevereniging Beverwijk dhr. Vincent Kellenaar presenteerde de
4/11

redenen waarom de jongeren een jeugdlintje hebben toegekend gekregen. Waarnemend
burgemeester Freek van Ossel reikte de lintjes uit en sprak met de jongeren over de bijzondere
prestaties die ze geleverd hebben.
o Stijn Prudhomme van Reine kreeg zijn lintje omdat hij, ondanks zijn pas 15-jarige leeftijd, al
zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor voetbalvereniging DEM. Hij is er trainer/coach van
de F-pupillen, fluit wedstrijden, organiseert toernooien en weet zelfs prijzen los te praten bij
winkeliers.
o Fleur Piers en Romy Rouwendaal hebben hun jeugdlintje te danken aan hun profielwerkstuk
over de veiligheid van informatienetwerken in Nederland door RSA-encrypties. Ze wonnen
er de tweede prijs mee in een prijsvraag van wiskundetijdschrift Pythagoras.
o Diandra Lenes, Christina Cario en Charlotte Taats waren uitgekozen om symbolisch voor
hun drie schoolklassen van het Kennemer College Beroepsgericht een lintje in ontvangst te
nemen. Ze hebben, vlak voor kerst, cliënten van Voedselbank IJmond-Noord een verwendag
bezorgd.
o Richard de Bree (27) doet in zijn vrije tijd veel voor het kinder- en jongerenwerk in Beverwijk
en Heemskerk. Zijn grote en veelzijdige inzet leverde hem een jeugdlintje op.
o De 20-jarige Ufuk Ulker geniet landelijke bekendheid als panna voetballer en brengt via het
voetbalspel jongeren in de Pilotenbuurt dichter tot elkaar. Iets soortgelijks geldt voor de
tweelingzusjes Wiktoria en Weronika Grabowska. De van oorsprong Poolse meisjes
organiseren in de Pilotenbuurt allerlei activiteiten voor jonge kinderen, zoals schminken.
o Zoë de Bruijne reist regelmatig af naar Oeganda en werkt daar mee aan projecten voor
gehandicapte jongeren. Ook draagt ze haar steentje bij aan waterprojecten en het bouwen
van woningen.
Ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s en vrienden en vriendinnen van de betreffende jongeren
waren ruimschoots aanwezig. Ook de pers was weer goed vertegenwoordigd. Om het allemaal
nog wat feestelijker te maken, waren er ook veel drankjes en goed uitziende hapjes verzorgd door
de Praktijkschool.
We zien het jeugdlintje als een stimulans voor andere jongeren en zullen dit continueren.
Inmiddels is er ook de steun van de gemeente. De jeugdlintjes kunnen de eerste stap zijn naar een
gemeentelijke onderscheiding.
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Dinsdag 26 april 2016 t/m zondag 1 mei 2016 - Koningskermis
De Oranjevereniging probeert elk jaar weer om nieuwe aantrekkelijke activiteiten te starten om
Beverwijkers Koningsdag in Beverwijk te kunnen laten vieren. Een nieuw aantrekkelijk onderdeel
is de koningskermis geworden. Het stond al een aantal jaren op het lijstje maar door
organisatorische problemen is dat niet gelukt. Ooit, ongeveer 25 jaar geleden, was er een kermis
rond Koninginnedag en dat is op een zeker moment gewoon gestopt. In samenwerking met
MultiParasol is dat nu weer van start gegaan met de intentie om het te continueren de komende
jaren.. Ook voor de gemeente was het een nieuwe aanpak zodat er veel overleg en informatieuitwisseling is geweest om de kermis veilig te kunnen laten verlopen. Er waren wat problemen
met de veiligheidscertificaten van de attracties aangezien het een van de eerste kermissen in het
seizoen is. Hiervan hebben we geleerd dat bij inschrijving al de veiligheidscertificaten moeten
worden overlegd.
Dus zes dagen kermis in de week voor de officiële mei-vakantie van de scholieren. De eerste dag
was het “Euro”dag: alle ritprijzen van de attracties kosten slechts één euro, daarna werd weer de
gewone prijs gerekend. Op de rustige vrijdag heeft clown Dessales wat leven gebracht. Op de
laatste dag, zondag, was er een “meet & greet” met de populaire figuren van de Disneyfilm
Frozen. Kinderen konden met hun poseren voor een leuke foto door pa of ma. De laatste dag
was daarnaast ook nog een kleine jaarmarkt georganiseerd.
Het weer speelde niet echt mee en daarmee was de toeloop naar de koningskermis beperkt. Er
waren gemengde gevoelens over het succes, maar de uiteindelijke conclusie was toch: dit is het
eerste jaar en een investering, volgende jaren worden vast beter.

Zondag 23 april 2016 – KIKA Konings Darttoernooi in Café Sport
De Dart Club Sport is een traditionele deelnemer aan de feestelijkheden rondom Koningsdag.
Dit jaar was het toernooi in een ander jasje gegoten omdat 2 leden van de club (Jeffrey Venhuis
en Mike Kuijper) zich inzetten voor KIKA (meer informatie over wat zij doen staat op
https://www.runforkika.nl/sneller-dan-je-schaduw). Daarom had de vereniging ertoe besloten
het initiatief te ondersteunen en het toermooi op te dragen aan KIKA. Alle opbrengsten kwamen
ten goede aan KIKA. De vereniging was al in staat om vooraf veel sponsoren te verkrijgen en het
toernooi heeft ook een mooi bedrag gebracht.
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Als vanouds werd dit toernooi gehouden in Café Sport. En zoals gebruikelijke stond de
wisselbeker van de Oranjevereniging te pronken op de prijzenplank. Een loterij met leuke prijzen
maakt het feest compleet. Naar verluid was het gezellig druk in Café Sport. Veel darters waren
actief, zowel van de club zelve als van daarbuiten.
Mooi initiatief dat past bij Koningsdag: feest vieren en tevens betrokkenheid bij de samenleving!
Koningsdag – Woensdag 27 april 2016
Koningsdag vieren is het hoogtepunt van de feestelijke week. De weerberichten voorafgaand aan
Koningsdag waren slecht: koude en regen. Zo slecht zelfs dat de KNMI code oranje afkondigde
en menige Oranjevereniging in den lande tot het besluit dwong om buitenactiviteiten af te
gelasten. De Oranjevereniging Beverwijk had besloten om het gewoon maar aan te zien en indien
nodig de procedures in het veiligheidsplan te activeren. Toch heeft de jeugdbrandweer laten
weten dat ze dit keer niet mee zouden doen om het te koud voor zou zijn voor de jeugd en daar
heeft het bestuur begrip voor. Dat was een goede keuze. Het was koud en af en toe regen, maar
ook kwam regelmatig de zon door.
Een andere afzegging werd niet veroorzaakt door het weer. De honkbalvereniging moest verstek
laten gaan omdat hun werpmachine gestolen was.
Kindervrijmarkt en andere activiteiten rond de Breestraat
Al vroeg in ochtend waren leden van het bestuur naar de Breestraat getogen om bij het eerste
daglicht de hekken en de borden te plaatsen. De leveranciers van de afvalbakken en sanitair
hadden hun werk al de dag van tevoren hun afgeleverd zodat daar
niet op gewacht hoefde te worden. Ook waren er al de eerste
jeugdige verkopers aanwezig met hun verkoopwaren. Echter door
de publiciteit rond het weer met een verwachting van kou en
natheid was het veel minder druk dan voorgaande jaren. De
verkopers concentreerden zich voornamelijk aan de zonzijde van
de Breestraat. Dat was maar goed ook want het bestuur had alle
speeltoestellen, springkussen en de skelterbaan, aan de andere kant
gepositioneerd. Rond acht uur in de ochtend waren de meeste
attracties gereed voor bezoekers. Een rondje over de Breestraat
met de brandweer leverde ook geen bijzondere opmerkingen op
en alles was in orde bevonden.
De Beverwijkse scouts van De Wijcker Duinjaghers (DWD) waren ook dit jaar de allereersten op
de Breestraat. Ze hadden de avond van te voren al een plekje afgebakend met palen die in de
goede scouting traditie aaneengeknoopt waren. Met de lage temperatuur hadden ze geen gebrek
aan belangstelling bij de vuurkorf alwaar onder toezicht brood gebakken kon worden. De enige
dissonant was een discussie met de brandweer over de rook onder luifel. Uiteindelijk is dat goed
opgelost.
In plaats van een podium was dit jaar gekozen voor een tent om de muziekgezelschappen en de
dansscholen een overdekte plek te geven. Gezien de koude zijn er op het laatste moment nog
twee heaters besteld. Voor de muzikanten was het met de kou moeilijk om goed hun
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instrumenten te kunnen bespelen. Het muziek- en dansprogramma werd geopend door met een
kort optreden van een kwartier van de Zwervers. Daarna nam het zittend orkest van de BHK het
over. Het repertoire werd door het publiek zeer gewaardeerd.
Na een pauze opgevuld door de dj van de dag Raimond Bos was het
aan het accordeonorkest De Klavierschippers als nieuwkomer om het
publiek enige leuke muziekstukken te presenteren. Samen met de
spreekstalmeester en zangeres Marion maakten ze er een mooie show
van met Nederlandse klassiekers. Dit viel duidelijk in de smaak bij het
publiek dat ondanks de regen toch bleef. Al vlug was er
overeenstemming tussen de Oranjeverenging en het accordeonorkest
voor een continuering op Koningsdag 2017.
Dansschool La Passe leverde als
vanouds een afwisselend
programma aan dansen en dansers
van jong tot oud. Inmiddels waren
er ook wat meer bezoekers op de
Breestraat verschenen nadat na enkel regenbuitje de zon begon
door te komen. Dansschool Masal was voor de tweede keer
van de partij met een kleiner groepje. Een voorstelling van
zang en dans was een mooie afsluiting van het muziek en
dansprogramma.
De kinderen die geen spulletjes te verkopen hadden en ook
niet geïnteresseerd in de muziek waren konden hun energie
kwijt in het springkussen en daar werd druk gebruik van
gemaakt. De skelterbaan kon ook weer grote belangstelling
genieten getuige de lange rij van wachtende kinderen. Maar
eigenlijk was dit jaar de topper de gratis suikerspin of popcorn.
Ronald Kuhne en zijn assistent hebben zich uit de naad
gewerkt om te voldoen aan de vraag ernaar. In totaal zijn er uiteindelijk zo’n 700 stokjes
suikerspin en 500 bekers popcorn uitgereikt.
De EHBO was ook van de partij met maar
liefst drie personen. had dit keer ervoor
gekozen niet statisch met een tentje maar al
lopende over de Breestraat in het zonnetje hulp
te bieden. Op een paar kleinigheidjes na had de
EHBO gelukkig niets te doen gehad.
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Hergebruik van overgebleven spullen na de Beverwijkse Kindervrijmarkt
Rond 15.00 uur liep de markt af. De Kringloopwinkel Beverwijk (onderdeel van IJmond Werkt)
had ruimschoots personeel georganiseerd om alle onverkochte maar nog bruikbare spullen over
te nemen. Ook bij de kringloopwinkel zelf kon tweedehands spullen afgeleverd worden. Helaas
was door het koude weer de hoeveelheid verkopers aanzienlijk minder en daarmee ook de
hoeveelheid overgebleven spullen. Dat was een niet zo goed resultaat voor de Kringloopwinkel
dit jaar. De andere kant van de medaille was dat door zowel het geringe aanbod van verkopers én
de aanwezigheid van de Kringloopwinkel de hoeveelheid af te voeren afval in de afvalcontainers
aanzienlijk minder was, hetgeen positief uitwerkte op de afvalkosten voor Oranjevereniging. Ook
het schoonmaken van de Breestraat na afloop was daarmee vlug gedaan.

Kinderfilm - Cineworld
Cineworld is een vaste deelnemer in het programma van Koningsdag. Cineworld helpt graag op
Koningsdag met wat ze noemen de kraamkamer van de cinema. Het onderdeel kent, ondanks alle
moderne media, een groeiende belangstelling. In 2016 is een nieuw record gevestigd. Vanwege
het koude weer nog eens extra. Extra veel kinderen waren met hun ouders naar Cineworld
getogen met als gevolg al vroeg een lange rij voor de deur. De grootste zaal van Cineworld met
zo’n 500 plaatsen, was dit keer ontoereikend. Hans Kluft eigenaar van Cineworld wilde de laatste
kinderen niet teleurstellen dus er werd nog een zaal geopend voor de resterende 50 kinderen en
ouders. En deze kregen net als alle 500 voorgangers een gratis drankje en popcorn.
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Het is ook goed te zien dat juist kinderen naar de bioscoop komen die anders daar geen
mogelijkheid voor hebben en daar doen de organisatoren het juist voor!
Het is nu al duidelijk dat voor een volgende Koningsdag dit onderdeel niet gemist kan worden in
het programma. Dank aan de organisatoren: Fam. Kluft van Cineworld.

Oranje Schoppendubbel klaverjastoernooi 2016 in BHK gebouw
De klaverjassers waren al vroeg in de middag naar het BHK gebouw getrokken. Alle tafels waren
bezet en met 72 mensen in de zaal kon er niemand meer bij. Zoals gebruikelijk had de fam. De
Munk ervoor gezorgd dat de spelers niets te kort zouden komen. En het blijft niet bij
klaverjassen. Velen blijven ook na het kaarten een paar uurtjes om gezellig samen te zijn. En dat
is juist prima op zo’n Koningsdag.

Koningsbridge 2016 - Paviljoen Westerhout
Mede door verwachting van het koude was de bridgedrive in Paviljoen Westerhout volgeboekt.
Als gebruikelijk werden de spelers netjes bediend met hapjes en drankjes door de vrijwilligers van
Paviljoen Westerhout.
Optreden Astrid Nijgh, zangeres - Viva Zorgcentrum Huis ter Wijck
De activiteitenbegeleidster Edith Tieken is altijd zeer creatief in het bedenken van iets nieuws. Dit
jaar kon, mede dankzij steun van de Peacock foundation, een optreden van de welbekende
zangeres Astrid Nijgh, vooral bekend van “Ik doe wat ik doe” kunnen worden georganiseerd.
Alle 100 kaarten waren binnen de kortste keren verkocht. Het optreden van Astrid Nijgh werd
zeer gewaardeerd door de ouderen, het was alleen tekort. De drie kwartier waren zo om.
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Optreden van Cock Zwanenbrug, zanger- Viva! Elsanta
Het Uitbureau van Viva Zorggroep had ook een muzikale activiteit in Elsanta geregeld. De lokale
zanger Cock Zwanenburg uit IJmuiden was naar Beverwijk gekomen om de ouderen een
gezellige middag te bezorgen. In twee optredens van 3 kwartier kon genoten worden van de zang
maar ook van een drankje.
Optreden van Rudolf Goedhart, zanger, gitarist, verteller- Viva Zorgcentrum Lommerlust
Zorgcentrum Lommerlust is weer bewoond na een uitgebreide verbouwing en dus ook daar
hoort een Koningsdag activiteit weer bij. Muziek doet het goed bij ouderen en het Uitbureau van
Viva Zorggroep had hiervoor Rudolf Goedhart ingehuurd. Rudolf Goedhart is geen onbekende
want hij was al eerder op Koningsdag in Elsanta. Ook in Lommerlust kon in twee optredens van
3 kwartier genoten worden van de zang en een drankje.
Vrijwilligers en sponsoren
De Oranjevereniging kon in 2016 wederom vertrouwen op de financiële en in natura bijdragen
van een aantal sponsoren en vrijwilligers .
De activiteiten op Koningsdag 2016 werden gerealiseerd door de belangeloze medewerking van
de volgende organisaties:
o Beverwijkse Harmonie Kapel
o Show Drumfanfare De Zwervers
o Accordeonorkest de Klavierschippers
o Dart Club Sport
o Dansschool Masal
o Danssportcentrum La Passe
o Uitbureau van ViVa Zorggroep
o Paviljoen Westerhout
o Klaverjasorganisator fam. De Munk
o MultiParasol
o Cineworld
o Dart Club Sport Beverwijk
Koningsdag 2016 is mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van sponsoren van de
Oranjevereniging Beverwijk. Dankzij hen zijn bijna alle activiteiten voor jong en oud gratis of
slechts tegen een kleine vergoeding. De Oranjevereniging is de hoofdsponsor, de gemeente
Beverwijk, zeer erkentelijk voor de verhoogde financiële ondersteuning nu de gemeente en de
Veiligheidsregio Kennemerland niet langer meer de ondersteunende hulp leveren.
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