
Jaarverslag van de Secretaris  
 

Postadres: Grotenhoeklaan 25, 3214 TJ  Zuidland 
W www.ovzuidland.nl – E secretariaat@ovzuidland.nl – T 06 51 700 988 

De Algemene Ledenvergadering wordt jaarlijks eind januari/begin februari gehouden, maar kon dit jaar 

geen doorgang vinden door de coronamaatregelen. Derhalve heeft het bestuur van de vereniging 

besloten het jaarverslag van de secretaris openbaar te maken via de website van Oranjevereniging 

Zuidland. Eventuele bezwaren, vragen of op- en aanmerkingen naar aanleiding van het verslag kunnen 

worden gemaild naar de secretaris (E secretariaat@ovzuidland.nl). 

 

Jaarverslag 

 

2020 

      
Oranjevereniging 
Zuidland 

Het jaar 2020 is een jaar voor in de geschie-

denisboeken, een jaar van extremen: van 

natuurgeweld, Brexit tot pandemie. Het 

laatste leidt wereldwijd tot een lockdown, wat 

gevolgen heeft voor iedereen. Evenementen 

mogen niet gehouden worden, maar toch weet 

de Oranjeverenging Zuidland er voor iedereen 

een feestje van te maken, wat zorgt voor ver-

bondenheid.  

http://www.ovzuidland.nl/
mailto:secretariaat@ovzuidland.nl
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1. Bestuurssamenstelling  
 

Erevoorzitter  : de heer Foort van Oosten (burgemeester gemeente Nissewaard)  
Voorzitter  :  Adriaan van der Pols  
Penningmeester : Gerben van der Velden  
Secretaris   : Annechristien van Meggelen   (JC, OC, R&FC, Inkoop) 
Bestuursleden  : Jasper de Hoog    (VC) 
    Piet Zevenbergen   (VC)  
    Henk Schenk   (VC) 
    Harry Engwirda   (Avondprogramma)  
    Patrick de Jong    (Markt, Vergunningen & Planning)  
    Arnold Zevenbergen   (RT, Webmaster) 

1. Samenstelling commissieleden  
 

Ledenadministratie  : Frank Wolters 
 

Secretariaat   : Annechristien van Meggelen   
Ineke Breederland   (OC, Inkoop, R&FC)  

    Mireille  Wassenaar   (OC, Inkoop, R&FC)  
 

Versieringscommissie  : Peter Buitendijk   Niek Crouwel 
(VC)    Ronald van der Giessen  Kees van Gijzen  
    Siem van Gijzen   Johan van der Meijs   

Matthijs Mol    Wim Moree  
Cor Nobel   Jan van der Pols 
Stephen van Rij   Richard Schaap  
Anton J. van der Schans  Leon Sluimer     
Ger Verweij   Piet Zevenbergen 

 

Ouderencommissie : Ineke Breederland   Annechristien van Meggelen 
(OC)    Heleen Poelhekke   Gerda van der Wagt 
 

Jeugdcommissie  :  Annechristien van Meggelen Linda Westdijk (scholen)   
(JC)     Anne van der Pols (scholen, kindertheater) 
 

Muziekavondcommissie Harry Engwirda (voorzitter) Rosanne Mooldijk  
(MAC)    Joëlle Mortier    Frank Wolters 
 

Zeskampcommissie  : Patrick de Jong    Annechristien van Meggelen  
(ZC)    Joëlle Mortier      
 

Redactieteam  : Gertjan Zevenbergen   (hoofd- en eindredactie Oranjekrant) 
(RT)    Annechristien van Meggelen  (eindredactie Oranjekrant) 
    Michael van der Velden  (fotografie en vormgeving)  

Adriaan van der Pols     
 

Social Media Team : Cor Monster    (website) 
Rosanne Mooldijk   (Instagram; Avondprogramma) 
Arnold Zevenbergen  (Facebook)      

 

Advertentieverkoop : Harry Engwirda (hoofd)   Adriaan van der Pols (hoofd)  
Ronald van der Giessen  Jasper de Hoog   
Wendy Kooijman  Annechristien van Meggelen 
Henk Schenk    Piet Zevenbergen  
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2. Vergadering bestuurs- en commissieleden 
Het bestuur vergadert in 2020 voornamelijk via Teams, met de commissieleden 1 maal  
en het bestuur 3 maal. Ook de projectvergaderingen gaan via Teams.  

3. Leden 
Het uiteindelijke ledenaantal op 31 januari 2020 is 984 en per 31 december 2020 is het 975.   

4. Algemene Ledenvergadering 
De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op 3 februari 2020. Een enthousiast nieuw lid 
schuift aan. 

• Adriaan van der Pols wordt herkozen als voorzitter voor een zittingsperiode van 1 jaar.  

• Henk Schenk wordt op zijn verzoek wederom herkozen voor een zittingsperiode van 1 jaar.   

• Harry Engwirda blijft betrokken bij Klein Comitévergaderingen met bestuur, het Redactieteam 
(RT; advertentieverkoop) en Muziekavondcommissie (MAC).  

• Gerda Crouwel is gestopt met ingang van 1 januari 2020 na meer dan 15 jaar trouwe dienst. 

• Jasper de Hoog en Gerben van der Velden worden herkozen voor een zittingsperiode van 3 jaar.  

5. Communicatie  
 
Door de coronamaatregelen en hierdoor minder activiteiten is er ook minder communicatie nodig. 
De Oranjekrant wordt nog wel bezorgd op ruim 2.700 adressen, en daarnaast vindt de communicatie 
plaats via website, Social Media, e-mail en persberichten.  

Website en Social Media 
Social Media levert in 2020 900 ‘likers’ en 945 ‘volgers’ op Facebook, 254 volgers op Twitter en 305 
volgers op Instagram op. Dit betekent op alle vlakken een stijging ten opzichte van het jaar ervoor.  

Zuidland op TV 
De NOS en lokale kranten en zenders krijgen lucht van het alternatieve programma van de vereniging 
en filmen het feest van het moment van de aubade tot het in het zonnetje zetten van bewoners en 
begeleiders van Bernissteseyn en Hart van Zuidland. De gehele dag is er op TV iets te zien van wat er 
in Zuidland is georganiseerd. Een mooie opsteker voor de vereniging. 

6. Activiteiten  

Eerste kwartaal 

Startavond 

Het nieuwe jaar wordt geopend met een startavond op 3 februari 2020. Vanwege de uitbreiding van 
vrijwilligers en het groot aantal aanwezigen wordt uitgeweken naar het Z-Cafeetje.   

Algemene Ledenvergadering (ALV) 

De ALV is op 3 februari 2020. Een nieuw lid schuift aan en denkt actief mee.   
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COVID19 gooit roet in het eten 

En dan volgt het nieuws op 28 februari 2020, dat COVID19 – gestart in China – ook Nederland is 
binnengetreden. Het virus verspreidt zich wereldwijd maar ook in Nederland snel en op 16 maart 
2020 volgt een intelligente lockdown in Nederland. Alle evenementen worden gestaakt voor de 
komende tijd.   
 

Tweede kwartaal  

Versieringen 

Ondanks dat de Koningsdag- en Bevrijdingsdagvieringen geen doorgang konden vinden, besluit de 

vereniging toch voor gezelligheid te zorgen. De VC brengt het dorp in Koningsdagsferen door de ver-

sieringen, die in een kleiner comité worden opgehangen, rekening houdend met de corona-

maatregelen.  

Koningsspelen 

Door het coronavirus mogen de kinderen niet naar school en gaan de spelen op 17 april 2020 niet 
door. In plaats daarvan worden allerlei activiteiten thuis gedaan en worden de Koningsspelen 
omgedoopt tot Kroontjesspelen.   

Koningsdag  

De Oranjevereniging Zuidland heeft grootse plannen, met vertrouwde en nieuwe activiteiten, zoals 
onder andere aubade, versierde optocht, Rad van Fortuin, Kindertheater, kleurwedstrijd, Kinder-
markt, Brandweerspel, Samenzang ‘Zuidland zingt voor de Koning’, themaplein, Gametoernooi, 
oldtimers op de Ring, korpsen, Zeskamp, de Fietstourtochten, KTW-optreden, een Kindercrea, Bingo 
en natuurlijk afsluitend het muziekspektakel. Alles staat gereed om iedereen te kunnen vermaken op 
het dorp. Maar nou juist dat mag niet vanwege de coronamaatregelen, want anderhalve meter 
afstand houden is dan niet mogelijk en/of kan niet bewaakt worden.  
Maar de vereniging zit vol creatievelingen, dus al gauw wordt een alternatief programma bedacht. En 
dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Nederland geniet namelijk via de televisie met Zuidland mee! 
27 april 2020 – Koningsdag  
Aubade 
Juist nu is het, als teken van verbondenheid, mooi om te vlaggen in heel Zuidland, en er zijn rood-
blauw-wit-oranje versierde straten. En de aubade? Terwijl muziek uit de kerktoren klinkt over het 
gehele dorp, inclusief het Wilhelmus, staan de bewoners buiten om mee te zingen.  
Tompouce 
Om de bewoners van Bernissesteyn en Hart van Zuidland een hart onder de riem te steken in deze 
voor hen extra moeilijke tijd vanwege het moeten missen van hun naasten, zorgt de 
Oranjevereniging in samenwerking met Bakkerij Reedijk en met de hulp van verzorgers van 
Bernissesteyn ‘s ochtends voor een heerlijke tompouce.  
Tekeningen 
Kinderen maken een tekening en/of kleurplaat en verrassen opa, oma, buren of iemand die eenzaam 
en/of alleen is in en buiten Bernissesteyn en Hart van Zuidland met dit mooie gebaar. Dit wordt zeer 
gewaardeerd.  
4 mei 2020 – Herdenking  
Herdenken doen we dit jaar thuis, met de vlag halfstok.  
En om acht uur ’s avonds met twee minuten stilte.  
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5 mei 2020 – Dag van de Bevrijding  
De vereniging heeft een speciale herdenkingsboom laten planten, omdat het al de vijfenzeventigste 
herdenking is. De burgemeester staat er met de vereniging bij stil en onthuld de boom.  
Iedere woensdagavond om zeven uur luidden de kerkklokken een kwartier om ons stil te laten staan 
bij het effect dat corona op ons heeft. Op 5-5 (5 mei) luiden de kerkklokken extra, dan niet om zeven 
uur maar om acht uur ’s avonds. Er wordt stilgestaan bij het effect van de pandemie maar vooral ook 
bij vijfenzeventig jaar vrijheid, want zeker nu is het gevoel van geen vrijheid hebben zichtbaar. 
Aansluitend klappen de bewoners van Zuidland en omgeving twee minuten lang, als teken van ver-
bondenheid, ook op deze speciale momenten. 

Derde kwartaal  

Leven in Vrijheid  

Het programma van deels Koningsdagactiviteiten en deels bevrijdingsvieringactiviteiten inclusief het 
avondprogramma worden doorgeschoven naar het najaar, maar ook dan houdt COVID19 de wereld 
nog steeds in haar macht en door de coronamaatregelen kunnen de activiteiten geen doorgang 
vinden.   

Slotavond 

Ook voor de vrijwilligers is het een raar jaar. Geen of weinig voorbereidingen, geen Koningsdag- en 
Bevrijdingsdagviering met elkaar, geen vergaderingen fysiek met elkaar, maar allemaal via Teams en 
communicatie via de e-mail of WhatsApp. En geen slotavond met elkaar.  

Vierde kwartaal  

Versieringen op het dorp  

Vanwege de COVID19-situatie en coronamaatregelen kunnen de vrijwilligers van de versierings-
commissie niet het dorp versieren, maar op 11 december 2020 wordt er wel verlichting in de 
vlaggenmast op de Ring voor Kerst opgehangen.   

Alternatieve programma’s 

De vereniging heeft een volledig alternatief programma gemaakt, inclusief een programma voor de 
viering Leven in Vrijheid die verplaatst is naar 5 september 2020, de Lampionnenoptocht “Amalia” op 
12 december 2020 en een kerstviering buiten bij Bernissesteyn en Hart van Zuidland, inclusief 
draaiorgel en slingers met een kerstkaart met groet voor de ouderen op 19 december 2020. Maar 
ook deze worden vanwege de risico’s allemaal geannuleerd.  

Afsluiting 2020 en focus 2021 

Besloten wordt het gehele dorp een kerstgroet te sturen namens de vereniging middels een eigen 
ontwerp, om de bewoners een hart onder de riem te geven.  
Daarnaast is het communicatieteam en een klein comité samen met het dagelijks bestuur wel al, 
uiteraard via Teams, gestart met de redactieteamvergaderingen voor de activiteiten en Oranjekrant 
2021. En onze penningmeester en secretaris zorgen intussen voor de jaarafsluiting 2020.  

7.  Kascontrole  
Twee onafhankelijke leden hebben de kascontrole verricht van de jaarrekening en de financiële 
stukken 2020 en hebben verslag uitgebracht. De schriftelijke bevindingen van de kascommissie zijn 
toegelicht en ingeleverd bij de secretaris. Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen.  
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De kascommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering derhalve het bestuur decharge te 
verlenen. Als de ledenvergadering ook instemt met het gevoerde bestuur, kan decharge aan het 
bestuur worden verleend. Bezwaar kan worden ingediend bij de secretaris, uiterlijk tot 1 mei 2021. 

8. Conclusies en aanbevelingen  
Begin van het jaar gaat het bestuur en de vrijwilligers enthousiast van start met het verder 
uitwerken van en de voorbereidingen voor Koningsdag, 75 jaar bevrijding en de overige acti-
viteiten waaronder de lampionnenoptocht. Het belooft een geweldig programma te worden.  
 
Maar toen werd plotseling alles anders … de coronapandemie krijgt de wereld in zijn greep, 
waaronder Nederland en Zuidland! Vrijheid is plotseling niet meer zo vanzelfsprekend. Met 
pijn in het hart is het bestuur van de Oranjevereniging Zuidland genoodzaakt een streep te 
zetten door alle plannen. Maar al gauw ontstaat een alternatief programma, waardoor de 
bewoners in Zuidland toch thuis de vieringen en herdenkingen mee kunnen maken.  
De bewoners worden opgeroepen mee te doen en het is geweldig om te zien dat in deze tijd, 
waarin saamhorigheid en betrokkenheid juist heel belangrijk is, gehoord is gegeven aan onze 
diverse voorstellen.  

Vooruitblik op 2021  

Algemene Ledenvergadering (jaarlijks in januari)  

Het bestuur van de Oranjevereniging Zuidland (OVZ) heeft gezien de aanhoudende corona-
pandemie  besloten om de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) te annuleren.  
Hiervoor in de plaats brengt de vereniging haar leden middels de eigen website op de 
hoogte.  

Jaarverslagen 2020  

Het jaarverslag van de secretaris wordt op de website gecommuniceerd.  
Het financieel jaarverslag  

Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar:  Annechristien van Meggelen  Secretaris  
Adriaan van der Pols    Voorzitter  

Beiden worden herkozen, de voorzitter voor de duur van één jaar en de secretaris voor een 
periode van drie jaar. 

Koningsdag en Jubileumjaar OVZ (85 jaar) 
Op dit moment is er helaas nog niets te zeggen over hoe het in 2021 eraan toe zal gaan.  
Indien mogelijk wordt gedacht aan een alternatieve aubade, huizen en straten versieren, 
spelletjes en gezelligheid in de straat, muziek door het dorp en online activiteiten.  

Tot slot  

Een Koningsdag zonder dorpsfeest is sinds de oorlog niet voorgekomen. Komend jaar hoopt 
de Oranjevereniging Zuidland toch weer de vieringen te kunnen organiseren en begeleiden, 
op wat voor manier dan ook.   


