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Jaarverslag 2009 
 
Algemeen 
De algemene jaarvergadering werd op 16 maart 2009 gehouden.  
Deze vergadering werd bijgewoond door 10 personen, waarvan 5 bestuursleden en 5 leden.  
Afbericht was ontvangen van 3 leden. Door de grotere aanwezigheid van leden was er ook een 
levendige discussie en de nodige suggesties ter verbetering van de viering van Koninginnedag.  
 
De samenstelling van het bestuur is door het aftreden van Mw. I. Koning gewijzigd. Mw. 
Koning werd met een bloemetje bedankt voor de inzet voor de vereniging in de afgelopen drie 
jaar. Met algemene stemmen is op de jaarvergadering de heer Bilars opnieuw herverkozen als 
voorzitter. Omdat het bestuur best wat meer handen kan gebruiken is dhr. M. Rosman ook 
bereid gevonden om het bestuur te ondersteunen als kandidaat bestuurslid. Het Bestuur heeft 
daarom in 2009 gefunctioneerd met 5 benoemde bestuursleden en een kandidaat bestuurslid. 
In de loop van het jaar heeft het bestuur hulp gekregen van een vrijwilligster Mw. R Dihal. 
Dhr J. Elzinga heeft zich op 31.12.2009 teruggetrokken uit het bestuur. De functie van 
penningmeester is tijdelijk overgenomen door dhr. G. Hofman. 
Het bestuur van de vereniging bestaat thans uit de volgende personen met hun functies: 
 
Dhr. E.C. Bilars Voorzitter 
Dhr. S. van Wagtendonk Vicevoorzitter 

Webmaster 
Dhr. W. Moonen Secretaris 
Dhr. G. Hofman Penningmeester ad interim 
Dhr. M. Rosman Kandidaat bestuurslid 
 
Het bestuur kwam in 2009 negen maal bij elkaar. 
 
De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies van leden, sponsorgelden en de 
subsidie van de  Gemeente Beverwijk. De vereniging heeft te kampen met veroudering van 
het ledenbestand. In de afgelopen jaren heeft het ledenbestand een dalende tendens vertoont. 
Het bestuur heeft mede gelet op het 100 jarig bestaan een actie opgezet voor meer leden en 
sponsors. 
 

Peildatum Leden Sponsors 
31-12-2001 231  
31-12-2002 88 15 
31-12-2003 197 16 
31-12-2004 174 20 
31-12-2005 117 15 
31-12-2006 131 10 
31-12-2007 133 13 
31-12-2008 93 10 
31-12-2009 61 15 
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Website 
De website blijft als communicatiemedium een belangrijk onderdeel van haar activiteiten. De 
vicevoorzitter dhr. van Wagtendonk zorgt als webmaster dat de website ook actueel wordt 
gehouden. 
 
Organisatie Koninginnedag 
Sinds 1910 neemt de Oranjevereniging het voortouw om viering van Koninginnedag in 
Beverwijk en omstreken te organiseren. Dat is de belangrijkste doelstelling van de vereniging 
en dus dient het jaarverslag daar ook een weergave van te zijn (zie hieronder). Het aanstaande 
honderdjarig bestaan van de vereniging in 2010 heeft het bestuur opgepakt door in 2010 een 
uitgebreidere Koninginnedag van drie dagen te organiseren. De Oranjevereniging kon in 2009 
wederom vertrouwen op de financiële en in/kind bijdrage van sponsoren. 
 

• Beverwijkse Bazaar 
• Corus 
• J.N. Posch Beton 
• Wijckerinfra 
• Boudesteijn Transporten 
• Van der Meij 
• De Halewijn 
• Van Lith 

 
die we, naast de  Gemeente Beverwijk, ook erkentelijk zijn voor hun ondersteuning. 
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Koninginnedag 2009 
 

 
Organisatie  
 
De viering van Koninginnedag valt de laatste jaren steeds tezamen met de meivakanties van de 
scholen. Dat betekende dat we bij de organisatie van de viering van Koninginnedag 2009 voor 
de viering van de 71e verjaardag van H.M. de Koningin en tevens de 100e geboortedag van 
Koningin Juliana rekening moesten houden met het probleem van een verminderde deelname. 
Dit speelde dit jaar ook daadwerkelijk. Zo lieten de scholen weten dat er van hun kant geen 
mogelijkheden waren tot ondersteuning. Een ander voorbeeld is, dat een alternatief voor het 
van der Vaert toernooi, een herhaling van de wedstrijd tussen de teams van SV Beverwijk en 
BVV De Kennemers op het laatste moment geen doorgang kon vinden vanwege gebrek aan 
spelers. Een tweede complicatie was dat er pas laat duidelijkheid was over de subsidie en dus 
het beschikbare budget. Aangezien het bestuur niet meer verplichtingen aangaat dan er budget 
is, betekende dat pas laat een aantal bestellingen konden worden gedaan. Dan is de keuze 
uiteraard niet zo groot meer. 
Ook dit jaar was er een klein apart programma in Wijk aan Zee buiten de 
verantwoordelijkheid van de Oranjevereniging en niet gecoördineerd met het bestuur. Dat is 
jammer omdat er zo dubbelingen en concurrentie ontstaan die niet nodig zijn. Tevens was dit 
het tweede jaar dat muziekvereniging Arion ervoor koos in Wijk aan Zee i.p.v. bij de aubade 
op te treden. In lijn met ons motto: “het is niet van belang wie het organiseert, als het maar gebeurt!” 
blijft de Oranjevereniging zich inspannen om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk 
activiteiten zijn en zo mogelijk ook gecoördineerd. 
Traditioneel is nu ook dat de Beverwijkse horeca een muziekprogramma Beverwijk Life heeft, 
alsmede café Camille activiteiten op het Kerkplein organiseert buiten verantwoordelijkheid 
van de Oranjevereniging dat een goede aanvulling werd gevonden in de avonduren.  
De ervaringen van Koninginnedag 2009 zijn voor het Bestuur wederom aanleiding om te 
pogen de coördinatie en afstemming met externe partijen te verbeteren. Zeker met het oog op 
het honderd jarig bestaan is dit in een vroegtijdig stadium opgepakt. 
 
Financiële middelen 
 
De beschikbare financiële middelen bleven een dalende tendens aangeven door minder leden 
en minder sponsorbijdragen. In 2009 was aan de Oranjevereniging weer voor vier jaar een 
waarderingssubsidie toegekend van € 2403. Echter met het dalende aantal leden en de 
verminderde inkomsten van sponsors vanwege de financiële crisis schiet het beschikbare 
budget tekort om een bij de tijd passende Koninginnedag te organiseren. In overleg met het  
Gemeentebestuur is gesproken over deze problematiek. Welwillend heeft de  Gemeente een 
aanvullende financiële garantie verstrekt waarmee het bestuur gemakkelijker cofinanciering 
kan verkrijgen. Het verzoek van de  Gemeente om activiteiten te organiseren rond bewegen 
was lastig aangezien het bestuur vele afzeggingen moest ontvangen. Het nieuwe Johan Cruyff 
Court werd ook pas medio mei geopend. Evenwel alle ideeën zullen worden opgenomen in 
het plan voor Koninginnedag 2010.  
Dankzij de garantie konden toch nog een aantal activiteiten opgepakt worden. Met de 
initiatieven van anderen is daarmee uiteindelijk toch een uiteenlopend gebalanceerd 
programma over de gehele dag gemaakt. Vanwege het incident met de Koninklijke familie in 
Apeldoorn zijn niet alle activiteiten uitgevoerd, maar de kosten zijn onverminderd gemaakt. 
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Communicatie 
 
Vanwege de beperkte middelen heeft het Bestuur besloten om géén eigen publicaties te maken 
om meer geld voor activiteiten beschikbaar te hebben. De externe communicatie is ingezet op 
gratis publiciteit in de media. Het is nu standaard werkwijze dat alle externe communicatie via 
het secretariaat verlopen. Het hele programma is vervat in een draaiboek waarin ook de 
externe communicatie is opgenomen. 
De media hebben goed meegewerkt en de publiciteit voor de festiviteiten is op de volgende 
manieren gerealiseerd. 
• Persbericht voor de ledenvergadering heeft gezorgd voor artikels over Koninginnedag en 

met name het 100-jarig bestaan. 
• Via diverse websites is er aandacht geschonken aan het programma: 

o Gemeente Beverwijk (http://www.beverwijk.nl); 
o Radio Beverwijk (http://www.radiobeverwijk.nl) en natuurlijk  
o Oranjevereniging Beverwijk (http://www.oranjeverenigingbeverwijk.nl). 

• De Gemeentepagina (met dank aan de afdeling Communicatie van de  Gemeente 
Beverwijk). 

• Berichtgeving in de lokale kranten (Dagblad Kennemerland, De Beverwijker, De 
Kennemer, Kennemerland op Zondag, …). 

• Het uurtje interview in de Beverbrunch op zaterdag en het interview bij Radio Beverwijk 
op zondagmiddag. 

Vanwege de late start zijn in maart nog een aantal activiteiten opgestart. Daardoor was het 
definitieve programma eigenlijk nog niet gereed op de geplande publicatiedatum. Echter op 
een wijziging na is de communicatie daarmee relatief toch goed verlopen. 
 
Al deze activiteiten konden wederom alleen mogelijk worden gemaakt dankzij de belangenloze 
medewerking van vrijwilligers en verenigingen, sponsoren uit het bedrijfsleven, de 
subsidiebijdrage van de Gemeente Beverwijk en, niet te vergeten, de contributiebijdragen van 
de leden van de Oranjevereniging Beverwijk.  
Mede dankzij de hulp van al die vrijwilligers is de viering van Koninginnedag 2009 weer 
mogelijk geworden en goed gelukt ondanks het incident met de Koninklijke familie in 
Apeldoorn. Het Bestuur is hun daarvoor zeer dankbaar. 
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Activiteiten 
Zaterdag 25 april 2009 Beverbrunch 
 
a. Brunchinterview Radio Beverwijk op het binnenplein van de Beverhof. 

Radio Beverwijk en de Beverhof verzorgen samen het maandelijks radioprogramma "De 
Beverbrunch" op het binnenplein van de Beverhof. Voor de derde keer mocht het Bestuur 
van de Oranjevereniging in de "De Beverbrunch" het programma van Koninginnedag 
toelichten. de vicevoorzitter dhr. van Wagtendonk en secretaris dhr. Moonen bijgestaan 
later door voorzitter dhr. Bilars, werden geïnterviewd door Mw. Jenema en dhr. Bos over 
Koninginnedag onder het genot van een broodje en een drankje, welwillend ter 
beschikking gesteld uit de eigen handel van de omringende winkeliers. Daarbij werden in 
het bijzonder de nieuwe elementen belicht: het Oranjebal. Dhr. Bos was zelf nog het beste 
op de hoogte van de activiteiten van Beverwijk Life. Opvallend is dat herhaaldelijk bleek 
dat nog niet iedereen weet dat de aubade al een paar jaar op de Breestraat is. 
Herinneringen aan het balkon en de optredens op het President Kennedyplein blijven 
blijkbaar lang hangen.  

 
Zondag 26 april 2009 Radio Beverwijk 
 
Dit jaar was de Oranjevereniging ook nog eens uitgenodigd voor een zondagmiddag interview 
bij Radio Beverwijk. Secretaris dhr. Moonen heeft nog eens uitgelegd wat we allemaal zouden 
gaan doen. Daarmee hadden de luisteraars van Radio Beverwijk voor een tweede keer de 
mogelijkheid om kennis te nemen van het programma. 
 
Woensdag 29 april 2009 Uitreiking Koninklijke onderscheidingen  
 
Het Gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de uitreiking van een Koninklijke 
onderscheiding aan Beverwijkers die zich verdienstelijk hebben gemaakt. De uitreiking is 
traditioneel verbonden met de viering van Koninginnedag en daarmee feitelijk de start van de 
festiviteiten. Ook dit jaar was een delegatie van het bestuur van de Oranjevereniging aanwezig 
bij de uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen. Aangezien het dit jaar een vijftal betrof 
kon het weer in het Stadskantoor plaatsvinden. Ondanks dat er slechts vijf waren was de zaal 
geheel vol. 
 
Burgemeester Han van Leeuwen speldde 
de volgende personen de versierselen op: 
• Dhr. G.N.J. Rijs; 
• Mw. M. Mak-Kalkman; 
• Mw. J.J. Romeijn-van Dijk; 
• Dhr. P.Th.J.M. vam Dinther; 
• Dhr. N.M. Dijkstra. 
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Donderdag 30 april 2009 Koninginnedag 
 
2009 was het jaar van de 71ste  verjaardag van H.M. Koningin Beatrix alsmede de 100ste 
geboortedag van haar moeder Koningin Juliana. Wat een feestelijke dag had moeten worden, 
liep geheel anders. Koninginnedag 2009 zal voor altijd de boeken ingaan als een gitzwarte dag. 
Een man reed in een auto met grote vaart in op de mensenmenigte die was afgekomen op de 
festiviteiten in Apeldoorn, waarbij de Koningin aanwezig was. Uiteindelijk waren er acht 
doden te betreuren.  
In overleg met en op verzoek van Burgemeester van Leeuwen zijn in verband hiermee alle 
lopende activiteiten afgebouwd en alle activiteiten in de buitenlucht na 16:00 u niet 
doorgegaan. Vanwege dit drama kan dit verslag ook niet meer een feestelijk karakter hebben, 
maar is het beperkt tot een feitelijke beschrijving. 
 

          
  
a. Kindervrijmarkt op de Breestraat  

De kinderen mochten weer vroeg op de Breestraat aanwezig zijn om een goede plek te 
vinden om hun spullen te verkopen. Mede vanwege 
het goede weer waren op sommige plekken zelfs vier 
rijen met koopwaar. Sommigen waren al de avond 
van tevoren erop uitgetrokken om een goede plaats 
te bemachtigen. De marktmeesters hielden een oogje 
in het zeil dat het alleen kinderen met ouders waren 
en geen commerciële verkoop. Dat blijft elke keer 
weer een punt van aandacht. De zon scheen en 
daarmee werd het ook gezellig druk. Naast de 
verkopertjes waren ook jonge muzikanten in actie. 

De ingehuurde EHBO’ers waren aanwezig maar hoefden niet in actie te komen.  
 
b. Diverse ballonnenclowns op de Breestraat  

Een clown vergezeld van een hond en een beer  waren 
ingehuurd om het jongere bezoekende publiek van de 
kindervrijmarkt ook een beetje te vermaken. De 
ballonnenkunstjes werden dankbaar in ontvangst 
genomen. Maar ook samen op de foto werd leuk 
gevonden. 
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c. Filmvoorstelling voor kinderen - Cineworld 

Cineworld had voor deze Koninginnedag weer een 
gratis film te bieden voor kinderen van de 
basisschool die niet op de kindermarkt wilden of 
konden zijn. Welke film het is, blijft een verrassing 
tot het moment van vertonen. Klokslag elf uur ging 
een typische Nederlandse meidenfilm van start. De 
zaal zat op dat moment goed gevuld met kinderen 
en ouders, in totaal zo’n 80 personen.  
 

d. Aubade door muziekverenigingen op de Breestraat  
De aubade is een zang- of muziekhulde in de ochtend en is een oude traditie die door heel 
het land uitgevoerd wordt. Ondanks dat dit sinds enige jaren plaatsvindt op de Breestraat 
voor een speciaal ingericht podium is het toch nog bij velen niet geheel bekend. Door de 
samenhang met de kindervrijmarkt wordt dit deels ondervangen.  
De gedecoreerden met familie en leden van het  
Gemeentebestuur hadden op tijd plaats genomen. De 
bekende stem van Co Backer opende het programma 
en kondigde de Burgemeester Han van Leeuwen aan. 
De Burgemeester heette iedereen welkom: publiek en 
de mensen op het podium. Twee muziekverenigingen 
uit Beverwijk: de Zwervers en het zittend orkest van de 
BHK zorgden voor een gevarieerd muziekprogramma 
van een klein uur. Muziekvereniging Arion was niet 
aanwezig. De zon bleef aanwezig en dat zorgde ook voor meer kijkers en luisteraars dan 
gebruikelijk. In de “concurrentie” trok de wervelende show van de Zwervers meer publiek 
dan die van het zittende orkest van de BHK. Met een korte speech van de Burgemeester 
en twee coupletten van het Wilhelmus werd dit onderdeel netjes op tijd afgerond.  

 
e. Ontvangst gedecoreerden 

Ook dit jaar had het Bestuur de nieuwe gedecoreerden 
en het Gemeentebestuur uitgenodigd voor een drankje 
vooraf en na de aubade in de Carrouselbar. Op het 
vroege tijdstip waren wel veel gedecoreerden gekomen 
die er na de aubade ook weer terugkeerden voor het 
traditionele Oranjebitter en hapjes. Het was mooi weer 
en men kon dus lekker in het zonnetje zitten. Toen 
werd ook 
“Apeldoorn” 

bekend en daarmee was de feeststemming geheel 
weg. 

 
f. Optreden van Dance4Kids La Passe 

Voor de optredens van danssportcentrum La Passe 
werd het afgezette terrein voor het podium kleiner 
gemaakt opdat publiek goed zicht op de 
dansdemonstraties had  Dankzij het goede weer 
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bleef volop publiek na de aubade achter om van dichtbij de danslustige kids gehuld in fel 
oranje poloshirts hun danskunsten te bewonderen. Afwisselend werd er op het podium en 
het plein ervoor gedanst. Ook achter het podium werd er gedanst. Dit onderdeel blijft elk 
jaar een succesformule ondanks de moeilijkheden bij de werving van de dansers vanwege 
de schoolvakantie.  

 
g. Oranjewandelpuzzeltocht (start & finish op het Stationsplein Cineworld/Cineac)  

Voor de tweede keer was een wandelpuzzeltocht 
uitgezet. Dit onderdeel trekt elk jaar weer actieve 
mensen. Over belangstelling kon de organisatie niet 
klagen; uiteindelijk gingen er 15 teams van start, 
waaronder een team met de wethouder van cultuur en 
welzijn Mw. Dorenbos. De route liep door Westerhout 
en langs Duinrust. De prijsuitreiking zou oorspronkelijk 
door de Burgemeester worden gedaan maar vanwege 
“Apeldoorn” is dat sober gehouden zonder 

burgemeester. De suggestie voor de volgende keer is een fietspuzzeltocht.  
 
h. Kienen voor senioren in Café ’t Carillon (President Kennedyplein 5) 

De organisatie o.l.v. Mary Hoogerwerf had weer een mooi prijzenpakket samengesteld. De 
gebruikelijke bingo’ers waren present omdat er deze maal geen concurrentie van naburige 
activiteiten waren.  
 

i. Prentenkabinet van der Linden 
In Viva Woonzorgcentrum Huis ter Wijck was de 
Stichting Prentenkabinet van der Linden met 
lichtbeelden uit het verleden toegelicht door Co 
Backer en met technische ondersteuning van Peter 
van der Linden. Oorspronkelijk was er 
terughoudendheid om dit in Huis ter Wijck te 
organiseren maar het werd toch enthousiast 
omarmd door de bewonerscommissie. En het 
resultaat was dan ook een zeer goed gevulde zaal 
met een leuk samenspel tussen de presentator en het publiek. De presentator en de 
technicus zijn voor hun inzet bedankt met een cadeaubon, waarvoor het bestuur later nog 
eens een bedankje terug kreeg.  
 

j. Oranje paardenwedstrijden op de Ve-Ca Stables 
Op de Ve-Ca Stables is ’s middags een 
combinatiewedstrijd gehouden. Dit is een wedstrijd 
waarbij drie verschillende disciplines in de 
paardensport aan bod komen, western, dressuur en 
springen. De 16 deelnemers hadden hun kleding en 
paarden aangepast aan het Oranjefeest. Er waren 
vier prijzen te verdienen, waardebonnen 
geschonken door de Oranjevereniging Beverwijk en 
een deken door ruitersportzaak Stubenitsky. 
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’s Avonds zou er een pas de deux gereden werden, maar door het drama in Apeldoorn 
werd dit verplaatst naar Vrijdag 1 mei. Tijdens deze pas de deux waren alle deelnemers en 
paarden feestelijk verkleed en was de muziek met zorg uitgezocht. Ondanks de 
verplaatsing hebben de deelnemers er in ieder geval wel plezier aan beleefd.  

 
k. Dartstoernooi Café Sport (Alkmaarseweg)  

Darts Club Sport organiseerde ook dit jaar weer het jaarlijkse Koninginnedagtoernooi met 
de wisselbeker van de Oranjevereniging als een van de mooie prijzen. Daarnaast had de 
Oranjevereniging ook ondersteuning toegezegd bij andere prijzen. Het bestuur had 
hiervoor praktische spullen zoals levensmiddelen gekocht. Juist vanwege deze bederfelijke 
waar had het bestuur van Darts Club Sport de wedstrijden toch laten doorgaan ondanks 
het afgelasten van andere activiteiten vanwege “Apeldoorn”. Het weer was nog steeds 
goed zodat velen buiten daarvan genoten als ze niet hoefden te spelen binnen. Er werd 
binnen goed gespeeld met 32 personen, allemaal uit de regio dit maal ondanks de 
schoolvakantie. 
 

l. Vuurwerk op de parkeerplaats van de Beverwijkse Bazaar  
Het vuurwerk was al opgesteld in de vroege middag door de leverancier Azuma. In 
overleg met de Directie van de Beverwijkse Bazaar is het vuurwerk vanwege “Apeldoorn” 
afgezegd. De Beverwijkse Bazaar heeft echter de spullen nog kunnen gebruiken voor een 
ander evenement. 
 

m. Oranjebal  
Het Bestuur had dit jaar weer voorzichtig een Oranjebal willen uitproberen. Vanwege 
“Apeldoorn” is dat afgezegd. De meeste vooruitbetaalde kaarten zijn weer terugbetaald. 
De band Cartoon heeft uiteindelijk slechts de helft van de gage gevraagd waarvoor we hen 
erkentelijk zijn. 

 
Samenvattend. 
Ondanks beperkingen is er dit jaar weer een gebalanceerd programma uitgewerkt en 
uitgevoerd. Alle activiteiten waren ondanks de meivakantie goed bezet en daarmee succesvol. 
Het incident met de Koninklijke familie in Apeldoorn heeft echter een voortijdig einde aan het 
feest gemaakt. Zeker met respect voor de doden en gewonden was feesten niet meer gewenst 
en zijn het oranjebal en het vuurwerk niet meer doorgegaan. De gestarte activiteiten zijn 
soberder beëindigd. 
 
Het Bestuur is druk bezig om meer gegarandeerde financiële middelen aan te trekken en 
minder afhankelijk te zijn van éénmalige sponsoren en minder middelen van de leden. 
Daarom is het Bestuur de Gemeente Beverwijk erkentelijk voor de financiële garantie voor 
2009. 
 
Het Bestuur heeft ook met de ervaringen van deze Koninginnedag nieuwe ideeën ontwikkeld 
voor 2010 voor het 30 jarig ambtsjubileum vanH.M. de Koningin gecombineerd met het 100 
jarig bestaan van de vereniging.  
 
Beverwijk, 17 maart 2010 
Wim Moonen 
Secretaris   


