



Dit jaar vindt de jaarvergadering plaats op:  

Maandag 21 maart 2022 om 20:00 uur  
in de witte zaal van de Julianakerk aan de Wilhelminalaan.  

Agenda: 

1. Opening 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 21 juni 2021. U ontvangt bij de 
ingang van de zaal een exemplaar van de notulen. 

3. Ingekomen stukken 

4. Jaarverslag van de secretaris 

5. Jaarverslag van de penningmeester 

6. Voorstel om de contributie te verhogen tot jaarlijks € 10,00 

7. Verslag kascommissie 

8. Benoeming nieuwe kascommissie.   

9. Pauze 

10.Bestuursverkiezing 

Rob Koek is aftredend en vraagt de vergadering om een herbenoeming voor een 
periode van 2 jaar toe te staan. 

   10. Plannen 2022 100 jaar Oranjevereniging 

   11. Rondvraag 

   12. Sluiting

Aan alle leden van 
Oranjevereniging Sassenheim

www.oranjevereniging-sassenheim.nl 
0252-272829 | KvK: 40445631



Notulen Algemene Ledenvergadering Oranje Vereniging Sassenheim 
maandag 21 maart 2022 
 
Opening: 
We hebben afmelding ontvangen van Annelies van Duijn en Walter Keizer. 
 
Notulen van de ALV van 14 juni 2021: 
Iedereen heeft een exemplaar van de notulen gekregen. De notulen worden definitief 
vastgelegd. 
 
Ingekomen stukken: 
Geen ingekomen stukken 
 
Jaarverslag secretaris: 
Ger Hogervorst leest het verslag van de secretaris voor.  
 
Jaarverslag penningmeester: 
Irene Karremans leest het jaarverslag van de penningmeester voor. 
 
Voorstel contributieverhoging: 
Er wordt voorgesteld om de contributie te verhogen naar EUR 10,--. En voor leden zonder 
machtiging EUR 11,--.  
 
Verslag Kascommissie: 
Anja Ritzen en Ria Roelandse verklaren hierbij dat alles in orde is bevonden. 
 
Benoeming nieuwe kascommissie: 
Ria Roelandse en Toos Meijer reserve wordt Tonny Meurs. 
 
Bestuursverkiezing: 
Aftredend is Rob Koek, hij vraagt om voor 2 jaar herbenoemd te worden. John Molkenboer 
wil terugtreden als secretaris en wil toetreden tot het bestuur. De ALV wordt gevraagd om 
Johnny Spies te benoemen tot secretaris.  
 
Plannen 2022: 

• Elke week staat er een advertentie in De Teylinger en worden er activiteiten bekend 
gemaakt op Facebook, Instagram en de website van de Oranje vereniging. 

• Op 4 juni is er een receptie in De Tol. Jubileumbier wordt onthuld en de 
tentoonstelling wordt geopend. 

• Nostalgische kermis van 4 t/m 6 juni, plein bij de Dorpskerk. 
• 6 juni Lentefestival met Oudhollandse spelletjes. 
• 7 t/m 10 juni Wandel4daagse vanuit Park Rusthoff 
• 11 juni blaasorkestenfestival aan De Oude Haven 
• 12 juni Culturele middag aan De Oude Haven 
• 18 juni Taptoe bij Rugbyclub De Bassets met première van de show van Adest 

Musica.  
• 19 juni Springkussenfestival in Park Rusthoff, Pizza-party 
• 22 t/m 25 juni feesttent op het parkeerterrein van Sporthal De Wasbeek.  
• 22 juni optreden ABBA tribute band. 



• 23 juni seniorenmiddag met Ronnie Tober met diner voor iedereen. 
• 23 juni Crescendo met Gerard Alderliefste en band. 
• 24 juni KLM-Orkest met Og3ne 
• 25 juni Sportdag i.s.m. 8 sportverenigingen uit Sassenheim van 12.00  tot 18.00 uur, 

daarna met de deelnemers een bbq. Aansluitend een feestavond met AllStars. 
• Van 13 t/m 24 juni is er een auto-fiets-scooter puzzeltocht die over een lange periode 

gereden kan worden. 
• Koningsdag vullen we in als vanouds.  
• 4 mei starten we in de Dorpskerk met een combo van Crescendo, er wordt nog een 

gedichtenwedstrijd uitgeschreven, deze gedichten worden beoordeeld en de mooiste 
gedichten worden voorgedragen tijdens de herdenking. Hierna gaan we met stille 
trom van de Dorpskerk naar het monument om daar de herdenking voort te zetten. 

• 10 mei Uitgaansdag van senioren. Het vertrek van de uitgaansdag is bij De Tol, 
hiervandaan vertrekken we naar Rotterdam voor een rondvaart door de Rotterdamse 
haven. Hierna gaan we terug naar De Tol waar we gaan genieten van muziek van Paul 
Sellers en heerlijk diner. Als afsluiting komt de jeugd van Adest Musica een muzikale 
groet brengen in De Tol. 

• In september draaien we het “oude” vertrouwde programma. 
 

Rondvraag: 
• Tonny Meurs vindt het een knappe prestatie dat dit hele programma gemaakt is. 

 
Sluiting: 
De ledenvergadering wordt officieel gesloten. 
 
VOLGENDE JAARVERGADERING: maandag 16 januari 2023, 20.00 uur  


