
Jaarvergadering Oranjevereniging ‘’mei inoar ien’’ op 17 januari 2020. 

Aanwezig: Mireille Galema, Ida Folkertsma Hinke Ouderkerken, Wiebren de Jong 
Geertje Bakker, Sietske van der Meulen, Marjanne de Jager, Sjoerd B Bouma, 
Sjoerd K Bakker, Wieko Hekkema, Riemkje de Groot, Durk Walsma, Jlse de boer , 
Jasper de Vries, Hotske burghgraef, Gjettje Dijkstra, Agatha Witteveen,  Gerben Dijkstra, 
Jan Witteveen, Seakle Zijsling, Aly Schakel, Thea Zijsling, Hiltsje van der Weide, Joop Nota, 
Jan Witteveen, Jan de Groot, Klaas Boersma, Jan Hessel de Groot, Yde Schakel,                         
Jaap Visser, Jetske Bonnema, Auke Walsma. 
 
Opening 
Mireille opent de vergadering en heet iedereen welkom.    
 
Notulen en verslagen. 
De notulen van de jaarvergadering van 2019 worden voorgelezen door Jaap Visser en 
worden goedgekeurd. 
Het verslag van Koningsdag wordt voorgelezen door Jan de Groot . 
Sjoerd Bouma vraagt of de eerste prijs winnaars nog bekent worden gemaakt.     
Jan leest deze winnaars nog voor. 
Hinke Ouderkerken leest het verslag voor van het dorpsfeest 
Wiebren de Jong doet verslag van sinterklaas , hij kwam dit jaar met de helikopter.   
De verslagen werden goedgekeurd en ondertekend. 
 
Verslag van de penningmeester en kascommissie. 
Ida legt het Financiële verslag uit, We kunnen dit allemaal zien op de beamer.  
Het verslag van Ida ziet er weer prima uit.      
Er is dit jaar weer een winst gemaakt van 937 euro en 2 cent  
Er zit nu in kas en op de spaarrekening 8178 euro en 25 cent dit is inclusief de sint pot.    
Kascommissie Sjoerd en Klaas waren zeer tevreden over de keurige boekhouding : 
Complimenten en applaus waren er voor Ida. 
Voor het komende jaar gaan Klaas en Germ Dijkstra de kas contoleren. 
 
Bestuursverkiezing 
Jaap zijn periode van 6 jaar zit er op, en hij wordt bedankt voor zijn inzet. 
Hij werd geschetst als een betrokken, bescheiden een echte klusser en iemand die van alle 
markten thuis is. 
Hij wordt bedankt met collage van 6 jaar oranje, en een lekkere fles wijn. 
Als nieuwe kandidaat wordt Jasper de Vries voorgesteld en deze wordt met applaus aan 
genomen in het bestuur. 
 
Koningsdag 2020      
Nu we met de oranje vereniging het dag programma van de Bevrijdingsdag op 18 april doen 
is de vraag moeten we op koning dag nog een barbecue houden. 
Auke reageert hier op en vraag of het ook een optie is deze met de eerste kaats partij te 
doen die in die periode ook wordt gehouden. 
Deze kan dan gehouden worden op een zaterdag waardoor de mensen ook langer blijven. 



Jan Witteveen reageert hier ook op en geeft aan dat dan de sportveld commissie dan ook 
wel mee wil doen.  
Er wordt besloten dat we het met ons allen gaan bekijken en we kunnen nu wel melden dat 
er koningsdag geen programma is. 
 
Bekendmaking thema dorpsfeest 2020. 
Door middel van een filmpje van Bert Visser op de beamer met het stukje de camping, wordt 
het nieuwe thema van het dorpsfeest van 2020 uit gebeeld. 
Het is dit jaar GROETEN UIT. 
Het dorpsfeest zal plaats vinden op 4 en 5 september 
Het is dit jaar weer een zeskamp jaar met een lopende optocht. 
De buurten krijgen voor de vakantie informatie over van wat er van hun verwacht wordt. 
 
Rondvraag en sluiting 
Jasper vraag hoe het Bevrijdingsfeest er uit ziet op 18 april. 
Omdat we 16 april 1945 zijn bevrijd wordt er een feest gehouden op 18 april. 
Er is een dag programma georganiseerd door de Oranjeverenigingen en een  avond 
programma georganiseerd door het korps met band. 
Dit is kort weg het programma van deze dag. 
Verder waren er geen vragen, Mireille sluit de vergadering en bedankt verder iedereen voor 
hun komst. 
 
Na de vergadering kon iedereen kijken naar een fotocompilatie van de feesten van 2019 


