
UITNODIGING

ALGEMENE LEDENVERGADERING

ORANJEVERENIGING VEERE

MAANDAG 24 JANUARI 2011
”HET PRAETUUS”

Frans Naereboutstraat

aanvang 20.30 uur 

Wilt u bij blijven en meer weten kijk dan op onze nieuwe website: www.oranje-veere.nl

U KUNT DE ORANJE VERENIGING VEERE

HELPEN MET DE RABOBANK CLUBKAS

CAMPAGNE......

HOE ...? DOOR TE STEMMEN !

Editie 2011
Rabobank Clubkas Campagne in 2010 was succesvol. Ook dit jaar vindt de tweede editie
plaats. Rabobank Walcheren/Noord-Beveland stelt wederom een flink bedrag beschikbaar.
Door alle leden, zo’n 21.000 leden, mag dit geld verdeeld worden over de deelnemende
verenigingen en stichtingen. Vorig jaar hebben wij een mooi bedrag mogen ontvangen,
omdat U zo vriendelijk was een stem op ons uit te brengen.

MOGEN WIJ OP U REKENEN
In de stemweek, van vrijdag 1 tot en met zondag 10 april 2011. Alle leden van
Rabobank Walcheren/Noord-Beveland kunnen dan via deze site hun stem uitbrengen op
de verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen.  Alle leden ontvangen,
medio maart, een persoonlijke uitnodiging om te gaan stemmen, voorzien van een per-
soonlijke stemcode.

STEMT U OP DE ORANJEVERENIGING VEERE ?
Van vrijdag 1 tot en met zondag 10 april reken wij op u stem, denk niet ach mijn stem....,
juist uw stem is belangrijk. Hoe meer stemmen hoe groter de kans op een mooi bedrag
en wij kunnen het goed gebruiken om Veere weer een mooie koninginnedag te bezorgen.

HET ENIGE WAT WIJ U VRAGEN IS: STEM OP ONZE VERENIGING.
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Het bestuur van de Oranjevereniging Veere nodigt u uit voor de leden-
vergadering van 24 januari a.s. in “Het Praetuus” aan de Frans Naereboutstraat
te Veere, aanvang 20.30 uur.

2010 was een feestelijk jaar voor onze vereniging, zeker omdat onze voorzitter werd benoemd als Lid in de
Orde van Oranje Nassau. Een feestelijk jaar ook omdat onze koningin Wemeldinge en Middelburg had uitge-
kozen voor haar bezoek. Een bezoek dat onze vorstin als volgt verwoordde: “Zeeland, u heeft Nederland
Koninginnedag terug gegeven”, een warm en bijzonder moment.

Zeeland was heel blij met de komst van onze koningin naar Middelburg en Wemeldinge maar de Oranje-
verenigingen zagen toch wel wat problemen. Veel van hen waren even bang voor een leeg loop in de dorpen.
In de PZC stond dan ook snel te lezen, dat verschillende verenigingen de activiteiten gingen verplaatsen
omdat men verwachtte dat veel inwoners naar Middelburg zouden gaan kijken.

Na een goed overleg met ons bestuur waren wij van mening dat dit niet zo’n vaart zou lopen.  Voor enkele
seconden met je gezin langs de route gaan staan en zo, je kind een leuke morgen ontnemen... nee dat zagen
wij niet zo zitten.....  Gewoon zorgen voor een mooi programma en live beelden in onze tent, dat was de
conclusie.
Het enthousiasme in Veere lijkt haast groter dan ooit. Ondanks de vakantietijd en het bezoek van onze
koningin waren er weer veel kinderen die onze spelletjes niet wilden missen. De deelname aan de ballonnen-
wedstrijd is altijd goed, maar met zulk slecht weer worden de kaartjes nat en te zwaar voor de ballon..... het
was jammer te zien dat er niet echt veel ballonnen het luchtruim zochten. Het grote aantal kinderen had 
verschrikkelijk hun best gedaan (samen met de ouders) om er weer fantastisch uit te zien. Ook jammer dat
de regen ook nu de sfeer wat drukte. Het bestuur vindt het wel geweldig te zien, dat men het leuk vindt om
in het thema mee te gaan; dit bepaalt toch voor een groot deel de sfeer in Veere op deze dag.  Om Veere’s
Genoegen niet al te nat te laten worden werd de aubade wat ingekort. 

Na de werkzaamheden aan de Gedempte Haven vorig jaar konden we nu weer op ons vertrouwde plekje
onze kinderspelen houden.  Ook daar begonnen we in de regen, maar dat mocht de pret voor de kinderen
niet drukken. Veel mensen hebben in de tent kunnen kijken naar het bezoek van onze koningin aan
Middelburg. Traditiegetrouw was de middag voor de zeskamp, veel groepen deden weer in vol ornaat mee.
De teams maakten er zoals altijd weer een compleet feest van.  De saamhorigheid op zo’n dag blijft toch 
bijzonder en dat blijft voor ons een belangrijk doel. De feestavond was helemaal top, met een nieuwe band
en jonge zangeressen die zeer in de smaak vielen bij het publiek. En niet te vergeten het gastoptreden van de
“Toppers” .... mooier kon haast niet.

Wij willen op onze ledenvergadering het nieuwe programma voor Koninginnedag 2011 uiteenzetten ... wij
gaan weer voor een groot feest .... een feest met veel mogelijkheden en waar we iets moois van maken!

Wij nodigen u van harte uit onze vergadering eens te komen bezoeken, het is leuk om ideeën uit te wisselen.
Natuurlijk is er gelegenheid om foto’s van vorig jaar te bekijken.

Wij zouden het fijn vinden wanneer u uw betrokkenheid en waardering laat zien 
door een bezoek aan onze ledenvergadering te brengen én door ons financieel te
ondersteunen.

De Oranjevereniging Veere heeft haar leden nodig!

Staat u ook achter onze Oranjevereniging en wilt u ons ondersteunen ?

Wordt dan lid of donateur van onze vereniging. 

Door overmaking van €12,50  bent u lid. Rekening nr: 36.52.15.090

Ledenvergadering Oranjevereniging Veere

- Opening door de voorzitter

- Ingekomen stukken en belangrijke informatie

- Behandeling notulen jaarvergadering 2010
(ter vergadering aanwezig)

- Jaarverslag 2010
(ter vergadering aanwezig)

- Financiële verantwoording 2010
vastleggen reservering - begroting 2011 (zijn ter inzage penningmeester)

- Verslag kascontrolecommissie + benoeming nieuwe kascontrolecommissie

- Presentatie programma 2011

- Bestuursverkiezing
voorgedragen wordt Anita Breel

- Rondvraag

- Sluiting

U kunt natuurlijk ook weer de foto’s van 2010 bekijken

Voorzitter            Adri Franke (DB)
Secretaris        Jacqueline Corré (DB)
Penningmeester    Erika Mulder (DB)
Leden          Ronnie Louwerse

Mariska Hillebrand
Leo Sturm
Roy Louwerse
Johnny Huibregtse
Bojan Dekker
....vacant
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