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• Opening en mededelingen
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• Notulen extra algemene ledenvergadering 20-07-2020

• Sociaal jaarverslag 2020
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• Bestuursverkiezingen

• De basis is op orde.



Opening en mededelingen

• Deze presentatie dient ter vervanging van de ALV die normaliter 
gehouden wordt in januari.
De ALV van 21 januari 2021 is door Covid-19 in eerste instantie verplaatst 
naar 15 april. Vervolgens is die ALV komen te vervallen omdat er nog 
steeds geen mogelijkheid was voor een vergadering met een groot 
aantal leden.

• Het bestuur stelt voor om tijdens de eerstvolgende ALV (waarschijnlijk in 
januari 2022) de onderdelen van de agenda met terugwerkende kracht 
te bekrachtigen waarvoor formeel tijdens de ALV de aanwezige leden 
hun stem uitbrengen, te weten:
• Akkoord voor de notulen van 20 juli 2020
• Décharge bestuur over 2020
• Aanstellen nieuwe bestuursleden 2021



Notulen ALV 20 juli 2020
• De volledige notulen zijn in te zien tijdens de volgende ALV.

De belangrijkste aantekeningen:

• De extra ALV werd gehouden om akkoord te verkrijgen voor gewijzigde statuten. De 
belangrijkste wijzigingen in de statuten:
• Artikel 5 nieuw:

• 5.1 ‘jeugdleden’ toegevoegd
• 5.4 jeugdleden moeten minimaal 12 jaar zijn, vanaf 18 jaar worden zij gewoon 

lid.
• Artikel 8 nieuw:

• 8.1 Bestuur minimaal drie leden. Voorheen was dit vijf.
• 8.1 Maximaal twee jeugdbestuursleden.
• 8.2 Voorzitter, Secretaris en Penningmeester minimaal 18 jaar i.p.v. 21 jaar.
• 8.2 Jeugdbestuursleden worden door ALV uit jeugdleden gekozen.

• Tijdens de stemming zijn de leden unaniem akkoord gegaan met de nieuwe statuten 
én met de nieuwe jeugdbestuursleden.



Sociaal Jaarverslag 2020
• 25 januari, happen & stappen

• 27 april, Koningsdag / tompoezenactie

• 4 mei, Dodenherdenking

• 20 juli, extra ALV i.v.m. wijziging statuten

• 5 september, happen & stappen zomer editie/ bolchrysanten actie

• 28 november, speculaasactie/ pietjes aan de deur

• December, kerstgroet ouderen



Happen en Stappen 2020



Koningsdag 2020



Dodenherdenking 2020



Extra ALV
• In verband met het wijziging 

van de statuten om 
jeugdbestuursleden te kunnen 
benoemen.

• Julliet (rechts) en Romy 
welkom!



Happen en Stappen
zomereditie



Speculaasactie,
pietjes aan de deur.



Kerstgroet ouderen



Financieel verslag 2020
• In verband met de vertrouwelijkheid van de 

financiële informatie beperken we ons in deze 
presentatie tot het bericht dat de vereniging het 
jaar 2020 met een positief resultaat heeft 
afgesloten.

• Tijdens de eerstvolgende ALV zijn de financiële 
stukken ter inzage aanwezig.

• Op 16 maart 2021 heeft de kascontrole over het 
boekjaar 2020 plaatsgevonden en is het financiële 
verslag akkoord bevonden. Waarvan hiernaast het 
de schriftelijke bevestiging.

• Kascommissie: dank voor de goedkeuring.



Verkiezing kascommissie

• I.v.m. met het komen te vervallen van de ALV heeft er geen
verkiezing plaatsgevonden.
• Dhr. F. van Hoeven aftredend

• Dhr. R. Pennink aftredend

• Het bestuur wil de heren Van Hoeven en Pennink bedanken voor
hun werkzaamheden!

• Het bestuur zou het enorm op prijs stellen als ze zich in 2021
opnieuw beschikbaar stellen voor controle van de financiën.



Contributie 2021

• De contributie blijft ongewijzigd.

• Lidmaatschap in 2021:

• Vanaf 18 jaar EUR 10,- per persoon per jaar

• Jeugdlid vanaf 12 jaar tot 18 jaar EUR 2,50

• Gezinslidmaatschap

• EUR 25,-

• Per adres ongeacht aantal gezinsleden volwassenen/jeugd



Activiteiten 2021
(onder voorbehoud i.v.m. Covid-19)

• 27 april Koningsdag met digitale quiz en tompoezenverkoop.

• 4 mei Dodenherdenking

• 19 juni Midzomerwandeling

• 1 en 2 oktober Oktoberfest (driedorpenfeest)
• Let op: Datum één week eerder dan in het jaarboekje staat vermeld.

• November Speculaasverkoop

• 20 november Intocht Sinterklaas



Bestuursverkiezingen

•Aftredend (allen op 15 april 2021)
• Marja den Braven, secretaris
• Harry Burggraaf, algemeen bestuurslid
• Jan-Reint Vink, voorzitter

•Aantredend (per 15 april 2021)
• Remco Harland, secretaris



Gewijzigd bestuur

• Bij deze een warm welkom voor Remco! We wensen hem veel 
succes als nieuw bestuurslid.

• Daarnaast willen we de aftredende bestuursleden bedanken 
voor hun inspanningen tijdens hun jaren als bestuurslid.

• Mede dankzij hen zijn de op de volgende pagina’s genoemde 
wijzigingen afgelopen jaren doorgevoerd waarmee een goede 
basis is gelegd voor de komende jaren voor Oranjevereniging 
Zijderveld.



OVZ de basis op orde

• Sinds januari 2018 het concept met hoofdsponsors, de Rotsen, 
en mede daardoor een financieel gezonde vereniging.



OVZ de basis op orde

• Sinds mei 2019 een herdenkingsmonument. Een lang 
gekoesterde wens die financieel mogelijk werd doordat OVZ  
twee afscheidscadeaus won bij de gemeente Vianen.



OVZ de basis op orde

• Sinds verenigingsjaar 2019 de mogelijkheid voor 
automatische incasso van het ledengeld. Dit scheelt het 
bestuur heel veel tijd en maakt daardoor het besturen weer 
makkelijker en prettiger. Deze werkwijze wordt ook door de 
meeste leden gewaardeerd. Inmiddels maakt meer dan 2/3 
van hen hiervan gebruik.

• Voor bestaande leden die persoonlijk bezoek op prijs stellen, 
blijft contant betalen aan de deur vooralsnog mogelijk.



De basis op orde

• Een oud initiatief is nieuw leven ingeblazen. Tijdens het 
Kroningsjaar in 2013 is ook bij ons een feest gehouden aan de 
Tienhovenseweg in het midden tussen de dorpen Everdingen, 
Hagestein en Zijderveld.

• Eind 2019 ontstond het idee voor een herhaling hiervan in de 
vorm van een Driedorpenfeest in oktober.

• Helaas kon dat toen door Covid-19 niet doorgaan maar in 2021 
wordt een nieuwe poging gewaagd op 1 en 2 oktober! Het 
resultaat van een samenwerking tussen OV Everdingen, OV 
Hagestein en onze Oranjevereniging Zijderveld.



OVZ de basis is op orde

• En tot slot, maar zeker niet minder 
waardevol, de jeugdleden en 
jeugdbestuursleden.
De jeugd heeft de toekomst en we 
zijn dan ook erg blij met de huidige 
twee jeugdbestuursleden Romy 
(links op de foto) en Julliët.



Dank voor uw aandacht.


