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Notulen ledenvergadering donderdag 21 oktober 2021 
 
Aanwezig: Reinie Wuestman, Henk Jimmink, Teun Ruiterkamp, Jan ten Have, Wim Lensink, 
Henk Slettenhaar, Gerrit Hazelaar, Hermien kl. Lebbink, Jan Siebrink,  Anja Heijenk, Jessica 
Lamberink, Ellemijn Boerman, Monique Brokken, Ineke Stegeman, Eppie Valkeman, Marcel Beltman,  
Marcel kl. Lebbink, Jan Olde Loohuis, Cristian Slettenhaar, Frank Hazelaar, Erwin Haarman,  
Wendy Rouwenhorst.  
 
Afwezig: Yvonne Nieuwenhuizen, Evert Woudenberg. 
 

 Actie  
1. Opening 

 
Allen van harte welkom heten op de ledenvergadering van de 
Oranjevereniging Harfsen-Kring van Dorth over de jaren 2020 en 2021 
Een bijzonder woord van welkom richting onze ereleden Reinie Wuestman, Jan ten Have, 
Wim Lensink, Teun, Ruiterkamp en Henk Jimmink. 
 
Zoals iedereen weet verliepen de afgelopen jaren iets anders dan we hadden gepland. 
We hadden grootse plannen voor het jaar 2020, het jubileumjaar van zowel de 
Oranjevereniging als van de bevrijding. 75 jaar wilden we niet maar zo voorbij laten gaan.  
In samenwerking met de gemeente hadden we al plannen voor 4 en 5 mei gemaakt, we 
hadden al voorbereidingen gemaakt voor zowel ons reguliere programma als voor het 
speciale jubileumprogramma zoals buurtspelen op locatie, een extra feestweekend in 
September, de uitgave van een jubileumblad, het vastleggen van diverse bands en alles 
wat er verder bij komt kijken.  
Echter toen kregen we te maken met de wereldwijde coronacrisis. 
 
Consequenties voor de Oranjevereniging 
In Maart werd al tijdens een persconferentie bekend gemaakt dat er geen evenementen 
gehouden mochten worden tot 1 Juni en later in April werd de periode zelfs verlengd tot 1 
September.  
In de zomermaanden ging het wat beter met het aantal besmettingen, echter in het najaar 
kwamen we in een tweede epidemie te zitten waardoor ook de rest van het jaar alles 
grotendeels op slot ging.  
Dit alles heeft de plannen van de Oranjevereniging drastisch doen wijzigen, oftewel wij 
hebben in verschillende stappen naar aanleiding van de maatregelen moeten besluiten om 
steeds weer een onderdeel van ons programma te schrappen met als uiteindelijk resultaat 
dat het laatste wat we in normale uitvoering nog hebben kunnen doen de midwinteravond 
2020 was. Daarna is alles afgelast of heeft in aangepaste vorm plaatsgevonden.  
Zelfs het vergaderen kreeg een nieuwe dimensie. 
 
 

 
 

2. Notulen 24 oktober 2019 
 
Worden vastgesteld.   
 

 

3. In- en Uitgaande post: 
 
Uitgegaan: Uitnodiging ereleden 
Ingekomen: Afmelding Yvonne en Evert. 
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4. Evaluatie activiteiten 2020 / 2021 
 
Programma 2020 
 
Midwinteravond  
Deze werd gehouden op zaterdag 8 februari in Hoeflo 
Deze avond was in 2 delen geknipt, voor de pauze hadden we Thijs Kemperink, na de 
pauze duo Toevallig Harfsen. Achteraf gezien was het beter geweest om duo Toevallig 
Harfsen in de kantine te zetten want veel mensen bleven na de pauze in de kantine 
hangen.  
Al met al toch een gezellige avond die werd bezocht door ongeveer 120 personen.  
 
Koningsdag 27 april 
Deze hebben we i.v.m. Corona geheel afgelast.  
 
Dodenherdenking 4 mei 
Aangezien het verboden was om een officiële stille tocht te organiseren hebben we een kar 
bij de klokkestoel gezet waar de mensen bloemen op konden leggen die wij ‘s avonds met 
het dagelijks bestuur op het graf hebben gelegd. Daar is een gedicht voorgelezen, het 
signaal taptoe gespeeld gevolgd door 2 minuten stilte en het Wilhelmus. 
 
Harfsens Feest 11,12 en 13 juni 
Helaas hebben we ook het Harfsens Feest moeten annuleren. 
I.v.m. de vacante functie van koning die zou ontstaan hebben we de huidige koning thuis 
opgehaald met een koets en hem naar het centrum gereden en hem daar voor 1 jaar 
opnieuw benoemd onder het genot van enkele consumpties.  
 
Jubileumfeest 75 jarig bestaan 
Deze was gepland voor het weekend van 18 en 19 september.  
Helaas hebben we ook deze activiteiten moeten annuleren.  
 
 
Programma 2021 
 
Midwinteravond  
Deze hebben we i.v.m. Corona geheel afgelast.  
 
Koningsdag 27 april 
 
We zijn begonnen met het uitdelen van tompoezen voor de gehele bevolking van Harfsen. 
Deze konden de mensen afhalen bij een standje welke wij voor de supermarkt hadden 
opgebouwd. 
De opkomst was iets minder dan verwacht waardoor we de rest van dit jaar elke 
gelegenheid hebben aangegrepen om van de tompoezen af te komen.  
 
Om 11.15 uur heeft het dagelijks bestuur de vlag gehesen en een oranjebitter gedronken 
op de koning. Hierna zijn we met een afvaardiging naar het steunpunt gegaan en hebben 
de mensen daar een consumptie en een tompouce aangeboden.  
 
Vanaf 11.00 uur konden de kinderen deelnemen aan een kinderwandeltocht door het dorp. 
Ze moesten op zoek naar de kroontjes van de Koning. Na afloop ontvingen zij iets lekkers. 
 
Vanaf half 12 was er een fietstocht genaamd de Legende Pieperom. De lengte hiervan was 
ongeveer 35 km. Onderweg werden er versnaperingen uitgedeeld. 
De wandeltocht en fietstocht gingen i.v.m. de coronaregels via voorinschrijving waarbij de 
deelnemers een starttijd kregen zodat er geen ophoping ontstond onderweg.  
 
’S avonds werd er door de Oranjevereniging in samenwerking met Jong Harfsen een 
onlinequiz georganiseerd welke werd afgesloten met een online optreden van Free Willy. 
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Dodenherdenking 4 Mei 
Hiervoor hadden wij hetzelfde programma als in 2020, namelijk het verzamelen van 
bloemstukken bij de kerk welke wij met het dagelijks bestuur s op het graf hebben gelegd,  
Gevolgd door een gedicht, de last post, 2 minuten stilte en het Wilhelmus.  
 
Harfsens Feest. (10,11) 12 juni 
Als alternatief voor het Harfsens Feest hebben we een Happen Trappen en Knappen tocht 
georganiseerd. Dit was een fietstocht door alle buurten en in alle buurten werd een spelletje 
en/of consumptie aangeboden. O.a. Kaartschieten, gaveldarten, pijl en boogschieten, 
doelschieten en natuurlijk een tompouce. Tevens was er een quiz aan deze fietstocht 
verbonden. De quiz is gewonnen door Koen Vonkeman die we een paar weken later 
hebben verrast met een krat bier en een sjerp. Aan deze fietstocht deden ongeveer 300 
personen mee.  
 
Ook hebben wij in het kader van het Harfsens Feest een optreden gefinancierd voor de 
lagere school van Theater Fiets.  
 
 

5. Verslag Penningmeester 
 
Ligt ter inzage tijdens de algemene ledenvergadering op 20 oktober 2022 
 

 
 
 

6. Verslag kascommissie 
 
Gerrit Hazelaar en Teun Ruiterkamp zijn bij Ineke geweest en hebben geconstateerd dat 
de kas keurig voor elkaar was en alles snel na te zoeken is.  
 

 
 
 
. 

7. Verkiezing lid kascommissie 
 
Gerrit Hazelaar heeft 3 jaar in de kascommissie gezeten en is nu aftredend. Eppie bedankt 
Gerrit voor zijn inzet. Marcel kl. Lebbink biedt zich aan om volgend jaar met Teun de 
boeken door te nemen.  
 

 
 
 

8. Bestuursverkiezing 
 
Bestuursverkiezing 2020 
Aftredend en herkiesbaar zijn: Jan Olde Loohuis, Christiaan Slettenhaar, Erwin Haarman, 
Frank Hazelaar.  
Aftredend en niet herkiesbaar: Evert Woudenberg. 
Helaas is Evert vanavond verhinderd i.v.m. vakantie zodat wij niet officieel afscheid van 
hem kunnen nemen. Eppie zal binnenkort even bij hem langs gaan om toch nog een atten-
tie te overhandigen.  
Evert is inmiddels vervangen door Yvonne Nieuwenhuizen. 
Er zijn geen tegenkandidaten ingebracht zodat alle aftredende bestuursleden die zich her-
kiesbaar hebben gesteld bij deze zijn herkozen voor de komende 3 jaar en ik wil hen dan 
ook bedanken voor de afgelopen jaren en veel succes wensen voor de toekomst. 
 
Bestuursverkiezing 2021 
Aftredend en herkiesbaar zijn: Eppie Valkeman, Ineke Stegeman en Wendy Rouwenhorst. 
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Monique Brokken en Marcel Klein Lebbink. 
Afscheidstoespraken Monique Brokken en Marcel kl. Lebbink. 
 
Ook in dit geval zijn er voor de herkiesbaar gestelde bestuursleden geen tegenkandidaten 
aangemeld dus ook voor deze geldt dat ze herkozen zijn.  
 

 
 
 
 

 

9. Bespreking activiteiten 2022, Oranjevereniging 77 jaar! 
 
Gezien de planning en voorbereiding gaan we er vanuit dat vanaf volgend jaar alles weer 
mogelijk is. Ons programma ziet er zo ongeveer uit zoals u van ons gewend bent, echter 
willen we volgend jaar ook ons jubileum nog vieren, dus het wordt een druk jaar.   
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Midwinteravond (begin februari) 
Invulling en datum wordt over gebrainstormd. 
 
Harfsen 24 april buurtspelen op locatie 
Commissie buigt zich hierover. 
 
Koningsdag 27 april 
 
Dodenherdenking 4 mei 
 
22 mei buurtspelen op locatie 
 
Harfsens Feest 9,10 en 11 juni 
 
Jubileumfeest in weekend van 16 en 17 sept 
 

10. W.v.t.t.k. 
 

- Geen bijzonderheden. 

 

11. Rondvraag 
 
Teun Ruiterkamp: Waarom 75 + 2? Om zoveel mogelijk mensen die er nu nog zijn het ook 
te gunnen. Daarbij zijn er al een hoop mensen die zich er al voor hebben ingezet. 
 
Monique Brokken: Ter aanvulling de overgebleven tompoezen zijn naar de voedselbank 
gegaan.  

 

12. Sluiting  
 
Eppie dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng. En wenst iedereen een wel thuis.  

 

 


