
Notulen Algemene Ledenvergadering Oranjevereniging en IJsclub Sion 11 april 2022 
 
Aanwezigen; 11 personen, incl bestuur. Twee leden en een bestuurslid hebben zich afgemeld.  
 

1. Opening door de voorzitter dhr H. Broekhuizen.  
 

2. Notulen van 9 juli 2021 worden kort aangestipt, op bepaalde punten komen we later terug. 
 

3. John van Ruijven is de nieuwe penningmeester, moet zich nog meer inlezen in deze functie. Relatief weinig 
kosten en opbrengsten vanwege corona. Nieuw programma E-Boekhouden. De Oranjevereniging is een 
financieel gezonde vereniging.  Lopende rekening € 730,-  Spaar rekening € 9500,- en in kas € 950,- 
 

4. Kascommissie; Bart Brok heeft de cijfers gezien en is akkoord. Ruud Arkesteijn was niet aanwezig 
 

5. Jaarverslag  voorgelezen door Marja 
 

6. Bestuursverkiezing;  
              Aanstelling twee nieuwe bestuursleden, Jim v Ruijven en Joram Jansen.  Jonge mannen uit de wijk.                                    

       Zij worden met applaus ontvangen. Joram zal o.a. website gaan beheren, Jim is een goede organisator.     
       Aftredend;  Marja Damen, na bijna 20 jaar is het tijd om op te stappen, zal dit jaar nog actief anticiperen. 
 
7. Kascommissie;  in 2023 zullen Bart Brok en Michael Boertje de boeken controleren. 

 
8. Sionsfeest bespreking 19 en 20 augustus 2022. 

• Marion Mastenbroek heeft jaren foto’s gemaakt van het feest, tijdens optocht, spellen, vissen, disco enz. 
Hier gaat ze nu mee stoppen. Nieuwe fotograaf? Men is van mening dat tegenwoordig iedereen zelf al foto’s 
maakt van zijn/haar kind. Wel moeten er foto’s gemaakt worden voor de website, FB enz 

• Voorzitter wil een IJsclub groep maken, dat zodra er vorst, deze groep in actie kan komen. Nu nog niet 
gemaakt. 

• Vrijwilligers benaderen blijft een lastig punt. Misschien toch een app groep aanmaken voor de diverse 
werkzaamheden, om zo korte lijnen te hebben? Persoonlijke benadering werkt het best, maar kost veel tijd. 

• Voor het programma op de zaterdagmiddag is Scouting de Hoeve benaderd, wat kunnen/willen zij samen 
met ons organiseren voor de jeugd. Moeten nog terug reageren. Gaan in beraad met hun groep.                   
Al ideeën om op middenterrein iets te doen, mogelijk bij voetbalterrein Hoekpolder, BMX terrein??? 

• Er zal geen Sionsfeestkrant oude stijl worden gemaakt, erg arbeidsintensief en kostbaar. Een flyer met het 
programma is goed alternatief. Voor de adverteerders is dan geen ruimte meer, maar zullen tijdens feest op 
een beeldscherm getoond worden als slide show. We moeten de adverteerders benaderen en vragen wat zij 
hierbij nog willen/kunnen sponsoren. 

• Er is een vacature voor secretaris. Bart heeft wel interesse, binnenkort zal Marja met hem en een overzicht 
van de diverse taken overleggen. 

• Er is op het terrein niet veel ruimte meer door alle bebouwing, waar zullen we een springkussen moeten 
plaatsen tijdens het feest? Toch op het middenterrein of op de weg? 

• Aanvankelijk hadden we gesteld om de contributie te verhogen met € 2,-  Nu is de hoogte van de 
contributie nog gelinkt aan het aantal kinderen dat het gezin telt. Om deze administratie te vereenvoudigen 
willen we een all-in-prijs stellen van € 20,- per adres. Mocht iemand hier bezwaar tegen hebben, verzoeken 
we u met ons in contact te komen via info@ovsion.nl 

• In twee jaar tijd is het leven duurder geworden, helaas moeten we de prijzen van consumpties ook 
verhogen. Koffie/thee € 2,- en  bier/wijn/fris € 2,50  Snoep/chips/limo blijft  € 0,50 

 
9. Mededelingen 

• Op de website zal een apart kopje gemaakt worden met de ALV agenda en de notulen zodat leden altijd 
inzage hebben. 

• 18 juni is het Middendelflanddag, de vereniging wil Sion erbij betrekken en gevraagd of op die dag het 
terrein beschikbaar is voor hun activiteiten. Voorzitter heeft contact met de vereniging MD 
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• Nogmaals gesproken over Fonds 1818, een vermogensfonds dat geld en ondersteuning geeft aan sociaal-
maatschappelijke projecten aan organisaties zonder winstoogmerk. John zal hier samen met Melinda eens 
informeren. 

• Tijdens het Sionsfeest staat er altijd een frietwagen, we moeten gaan uitzien naar een ander. De uitbaters 
kiezen vaak voor een dagdeel of klein evenement. 

• De entreekaartjes waren tot nu toe altijd gratis voor onze leden. Kaarten voor leden zullen € 5,- gaan kosten, 
niet leden in voorverkoop € 10,-  , aan de tent € 15,- 

 
10. Rondvraag 

• Melinda oppert of de Buytenplaets mogelijk kan helpen met een frietkraam? Kunnen altijd informeren. 

• René wenst het Oranjebestuur veel succes met de organisatie van het Sionsfeest 
 
11. Voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. 

 
  
 


