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JAARVERSLAG 
Samenleven met corona, maar wel 
weer leuke dingen doen. Oranje-
vereniging Zuidland draait weer op 
volle toeren en haalt in wat zij twee 
jaar lang heeft moeten laten liggen. 
Het ene na het andere evenement 
wordt georganiseerd. Nieuwe, maar 
zeker ook de oude en vertrouwde 
activiteiten komen voorbij in 2022. 
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1. Bestuurssamenstelling  

Erevoorzitter  : Foort van Oosten   burgemeester gemeente Nissewaard 

Voorzitter  :  Adriaan van der Pols   Dagelijks Bestuur (DB)  

Penningmeester : Gerben van der Velden   Dagelijks Bestuur (DB) 

Secretaris   : Annechristien van Meggelen Dagelijks Bestuur (DB)  

Portefeuillehouders : Annechristien van Meggelen  Algemene en vrijwilligerszaken 

    Anne van der Pols  Jeugd- en Ouderencommissie 

    Cor Nobel (a.i.)    Versieringscommissie 

    Joëlle Mortier     Muziekavondcommissie   

    Patrick de Jong    Evenementzaken 

    Arnold Zevenbergen   PR & Communicatiecommissie 

2. Samenstelling commissies   
Ledenadministratie  : Frank Wolters 

Algemene en  
Vrijwilligerszaken  : Annechristien van Meggelen, Ineke Breederland en Angela van Rij 
      

Versieringscommissie  : Peter Buitendijk, Niek Crouwel, Joost van den Engel, Ronald van der 
    Giessen, Cees van Gijzen, Siem van Gijzen, Jasper de Hoog, Nick Looij, 
    Piet van Meggelen, Johan van der Meijs, Matthijs Mol, Wim Moree, 
    Cor Nobel, Jan van der Pols, Stephen van Rij, Richard Schaap, Anton J. 
    van der Schans , Henk Schenk, Ger Verweij en Piet Zevenbergen 
Jeugd- en    
Ouderencommissie : Anne van der Pols (JC), Wendy Sluimer (JC), Anouk Monster (JC), Joëlle 
    Mortier (JC), Gerda van der Wagt (OC), Ineke Breederland (OC), Angela 
    van Rij (JC/OC) en Heleen Poelhekke (OC) 
 

Muziekavondcommissie: Peter Buitendijk, Harry Engwirda, Joëlle Mortier en Frank Wolters 
 

Evenementzaken : Patrick de Jong   
 

Redactieteam  : Gertjan Zevenbergen, Arie Bevaart, Anne van der Pols,  Annechristien 
    van Meggelen, Adriaan van der Pols, Michael van der Velden en 
    Robbin  de Vries 
 

PR en Communicatie : Arnold Zevenbergen, Cor Monster, Rosanne Mooldijk   
 

Advertentieverkoop : Harry Engwirda, Jasper de Hoog, Joëlle Mortier, Adriaan van der Pols, 
    Henk Schenk en Wendy Sluimer  
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Vergadering bestuurs- en commissieleden 
Het bestuur komt met de portefeuillehouders in totaal negen keer bijeen in 2022. Daarnaast vinden er 
aparte commissie- en projectvergaderingen plaats.  

3. Leden 
Het aantal leden van de Oranjevereniging Zuidland bedroeg op 1 januari 2022 1.023 leden.  
Op 31 december 2022 eindigt het jaar met een ledenaantal van maar liefst 1.060.  

4. Algemene Ledenvergadering 
De Algemene Ledenvergadering over 2021 heeft plaatsgevonden op 25 januari 2022. Vanwege corona 
werd de vergadering hybride georganiseerd, dus zowel op locatie in het kantoor van Kempers en 
Koppenol aan de Breedstraat in Zuidland als via MS Teams. Alle leden van de Oranjevereniging zijn 
uitgenodigd via de lokale kranten en de website van de vereniging.  
 
Op 25 januari 2022 treden Jasper de Hoog, Henk Schenk en Piet Zevenbergen tijdens de Algemene 
Ledenvergadering af als bestuursleden. Adriaan van der Pols is als voorzitter van de Oranjevereniging 
herkiesbaar. De aanwezigen herbenoemen Adriaan van der Pols unaniem als voorzitter van OVZ voor 
de periode van een jaar. 
 
Verkiezing nieuwe bestuursleden  
Cor Nobel wordt voorgedragen in het algemeen bestuur als ad interim commissievoorzitter 
versieringen en Anne van der Pols wordt voorgedragen in het algemeen bestuur als commissie-
voorzitter jeugd- en ouderen (JOC). De algemene ledenvergadering benoemt unaniem Cor Nobel en 
Anne van der Pols als lid van het algemeen bestuur van Oranjevereniging Zuidland voor een periode 
van drie jaar.  

5. Communicatie  
Onze vereniging is vooraf, tijdens en na de evenementen zeer actief op social media en de website. Dit 
wordt goed ontvangen door onze volgers. We hebben dit jaar door zowel door de uitgebreide 
Oranjekrant, actieve ledenwerving en communicatie extern veel bewoners bereikt.  
 
Social Media 
Het aantal ‘volgers’ op onze social mediakanalen 
blijft groeien. Dat werkt motiverend om door te 
gaan. Hieronder de groei per kanaal in beeld 
gebracht: 

§ Facebook 1.208 volgers (+263) 
§ Instagram 460 volgers (+155) 
§ Twitter 253 volgers (-1) 

 
Het aantal volgers op Twitter lijkt niet veel, maar 
onze berichten worden altijd geretweet, waardoor 
het bereik van de posts groter is dan 253 volgers.  
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Oranjekrant 
De Oranjekrant is in 2022 op ruim 2.750 adressen in Zuidland bezorgd. Waar de krant in 2021 nog 80 
bladzijden bevatte, is dit in 2022 uitgegroeid tot een serieus magazine van 100 pagina’s dik. We zijn 
erg trots op het resultaat. Alle prijzen van de puzzels en spellen zijn inmiddels uitgereikt. Daarvan zal 
in de Oranjekrant van 2023 (foto)verslag van worden gedaan.  

6. Activiteiten 2022 

Eerste kwartaal 
Heel Zuidland Bakt! 
Om er zeker van te zijn dat er in 2022 sowieso een Oranje-evenement kon worden gehouden 
organiseerden we Heel Zuidland Bakt. Na een voorronde waaraan alle thuisbakkers van Zuidland mee 
konden doen, gaan de vijf finalisten op zaterdag 5 maart 2022 aan de slag om de titel Meesterbakker 
van Zuidland te veroveren. De jury bestaat uit Nicolas Belot (chef-kok van het Rotterdams restaurant 
FRED en inwoner van Zuidland), Elizabeth Lopez (winnares Heel Holland Bakt 2021) en Dick van Dalen 
(patissier).  
 

Tweede kwartaal  
De Versieringscommissie versiert het dorp in de maand april zodat we klaar zijn voor de festiviteiten 
rondom de verjaardag van de Koning.  
 
Koningsspelen 
In 2013 zijn de Koningsspelen voor het eerst georganiseerd in het kader van de inhuldiging van Koning 
Willem-Alexander. Dat betekent dat op vrijdag 22 april 2022 de alweer 10e editie van deze gezellige 
speldag op de scholen in Zuidland plaatsvindt. 
Kinderen voor Kinderen heeft dit jaar een jubileumlied gemaakt, onder de titel: Fit top 10! De 
Koningsspelen staan in het teken van een gezond leven. Het thema is 'Voel je Fit', hiermee krijgen 
kinderen de uitdaging om nog fitter te worden. 
 
Koningsdag 
Na twee jaar corona kan Koningsdag op 27 april 2022 tóch ouderwets met elkaar gevierd worden. Dit 
jaar pakt de Oranjevereniging dan ook extra uit om het gemis in de afgelopen periode te compenseren. 
Hoewel de Zeskamp dit jaar niet plaatsvindt, staat de traditionele Muziekavond wel op het programma. 
Ook de Oranje fietstocht en het zingen in de kerk vinden weer plaats.  
En voor de kinderen is er meer dan genoeg te doen: Er is weer een versierde optocht, een kindermarkt, 
een kindertheater en de traditionele brandweerspellen. Nieuw dit jaar is de sport- en spel 
stempeltocht en een vossenjacht. Na afloop van alle kinderactiviteiten vindt de prijsuitreiking plaats. 
Er zijn prijzen te winnen voor de versierde fietsen en de kindermarkt. Ook uit de ingeleverde kaarten 
van de Sport- en Spel stempeltocht én de Vossenjacht worden drie kaarten getrokken. Veel blije 
gezichten dus! 
 
Oranje tompouce 
Omdat er vanwege corona geen bingo georganiseerd kan worden krijgen het zorgpersoneel en de 
bewoners van Bernissesteyn en Hart van Zuidland van de Oranjevereniging een heerlijke tompouce 
voor bij de koffie. Dit jaar is de laatste keer dat de lekkernij wordt aangeboden. We gaan ervan uit dat 
we de komende jaren de bingo weer kunnen organiseren.  
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Oranje Bevrijdingsdienst 
Op zondag 1 mei 2022 is er een Oranje Bevrijdingsdienst in de Welkomkerk in Zuidland gehouden. De 
dienst ving aan om 10.00 uur en had als thema ‘ Geen vrede, zonder gerechtigheid’. De dienst werd 
voorgegaan door ds. G.H. van der Graaf uit Rhoon en muzikaal begeleid Flip Markwat (orgel) en Hans 
de Munnik (trompet).  
 

Nationale Herdenking  
Het jaarthema van 2022 was ‘ Vrijheid in gebondenheid’. Een passend 
thema bij wat de pandemie heeft veroorzaakt. De officiële kranslegging 
bij het monument bij de Dorpskerk kon dit jaar weer met elkaar en op 
traditionele wijze plaatsvinden. Vertegenwoordigers van diverse 
organisaties, instellingen en verenigingen binnen Zuidland hebben 
bloemen bij het monument neergelegd.  

 
Bevrijdingsdag 
Op donderdag 5 mei 2022 bracht het Codarts Brass Ensemble, bestaande uit studenten van het 
conservatorium Codarts Rotterdam, haar programma ‘ The Sound of Freedom’ ten gehore in de 
muziektent op de Ring van Zuidland. 
 

Derde kwartaal  
Wielerronde Zuidland  
Stichting Wielerronde Zuidland heeft de voorzitter van de Oranjevereniging gevraagd om het 
startschot te geven tijdens de wielerronde voor de Belofte/Elite/Professional-B/Amateursgroep op 
zaterdag 27 augustus 2022 in Zuidland. Zij hebben dit mede gevraagd omdat wij tijdens Koningsdag de 
Oranjefietstocht organiseren.  

Vierde kwartaal  
Het dorp wordt begin december 2022 versierd met mooie lichtjes voor in de donkere dagen. Na de 
verjaardag van Prinses Amalia wordt de vlaggenmast op de Ring omgetoverd tot een heuse kerstboom 
van lichtjes.  
 
Prinses Amalia’s Winterlampionoptocht  
Op zaterdag 10 december 2022 organiseerde de Oranjevereniging de Amalia’s winterlampionoptocht 
ter ere van de 19e verjaardag van Prinses Amalia. Onder leiding van de Rijnmondband Schiedam werd 
een mooie ronde door het dorp gelopen. Veel kinderen kwamen verkleed in het winterthema naar de 
optocht. Na afloop vond de prijsuitreiking plaats waarbij de drie mooiste winterkoninginnen en  
-koningen werden gekozen. Ondertussen werd er genoten van een warme chocomelk of glühwein met 
een oliebol. 
 
Afsluiting 2022 en focus 2023 
Het PR- en communicatieteam en het bestuur hebben de activiteiten, die in 2022 zijn georganiseerd, 
geëvalueerd en de eerste ideeën voor activiteiten in 2023 zijn alweer gedeeld. Ook de inhoud van de 
Oranjekrant voor het nieuwe jaar staat zo goed als vast. En de penningmeester en secretaris zorgen 
intussen voor de jaarafsluiting 2022.  
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7. Kascontrole  
Twee onafhankelijke leden hebben de kascontrole verricht van de jaarrekening en de financiële 
stukken 2022 en hebben verslag uitgebracht. De schriftelijke bevindingen van de kascommissie zijn 
toegelicht en ingeleverd bij de secretaris. Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen.  
De kascommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen. Als de 
ledenvergadering hiermee instemt met het gevoerde bestuur, kan decharge aan het bestuur worden 
verleend.  

8. Conclusies en aanbevelingen  
De betrokkenheid van de vrijwilligers binnen de Oranjevereniging gaat onverminderd door. En zeker 
op dagen als Koningsdag merken we dat die betrokkenheid en saamhorigheid er in Zuidland ook is. Dit 
jaar kwamen er ook veel bezoekers van buiten het dorp Koningsdag met ons vieren. Een groot 
compliment voor de Oranjevereniging. Dat we Koningsdag zó uitgebreid hebben gevierd is niet 
standaard. Dit had alles te maken met het inhalen van de festiviteiten die we door de pandemie 
hebben moeten missen.  

9. Doorkijkje naar 2023 
Komend jaar geen extra activiteiten zoals Heel Holland Bakt, maar natuurlijk wel een mooi programma 
voor Koningsdag. We hopen dat we ondanks de stijgende energieprijzen toch voldoende advertenties 
te kunnen plaatsen in de Oranjekrant waardoor deze wederom boordevol verhalen, interviews en 
puzzels kan komen te staan. 
 
Voor wat betreft het programma van Koningsdag 2023 kunnen we alvast verklappen dat: 

§ We graag weer met elkaar in een (versierde) optocht naar de Ring gaan voor de Aubade 
§ Er de hele dag weer veel te doen is op het dorp voor iedereen 
§ Er weer gezongen wordt in de kerk en dat deze open blijft voor bezichtiging 
§ De Oranje fietstoertocht 5 jaar bestaat en daarvoor extra aandacht krijgt 
§ De muziekavond op de Ring terugkomt 
§ Er een heuse foodtruck naar de Ring komt voor meer eet- en drinkgelegenheid 

 
Kortom; we hebben alleen nog een zonnig dag nodig en dan belooft Koningsdag 2023 wederom een 
succes te worden. Wij kijken er nu al naar uit.  


