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Geachte heer / mevrouw, geacht lid van De Oranjevereniging ‘Baarn&Oranje’,  

 

De afgelopen jaren is vanuit meerdere berichtgevingen al kenbaar geworden dat de toekomst van De 

Oranjevereniging ‘Baarn&Oranje’ onzeker is. Onze leden nemen jaarlijks af, het is moeilijk om vrijwilligers te 

vinden, stijgende financiële kosten en er is het veel veranderd als het gaat om de persoonlijke 

aansprakelijkheid in privé van de bestuursleden bij het organiseren van evenementen. De afgelopen vijf jaar 

hebben wij als vereniging meerdere gesprekken met de Gemeente Baarn gehad om onze zorgen uit te spreken 

over deze punten. Want wat tegenover deze punten staat is een jaarlijks succesvoller wordende Koningsdag in 

Baarn met meer bezoekers en deelnemers.  

Op dit moment heeft het bestuur van De Oranjevereniging ‘Baarn&Oranje’ slechts twee bestuursleden. Drie 

leden hebben aangegeven toe te willen treden tot het bestuur en zij zijn het afgelopen jaar betrokken geweest 

bij de organisatie van Koningsdag. Twee van de drie zouden nog steeds toe willen treden tot het bestuur; een 

zou liefst vrijwilliger blijven op Koningsdag zelf en betrokken willen blijven bij de organisatie. In 2022 heeft de 

Gemeente Baarn het bestuur een vrijwaring gegeven om te voorkomen dat de bestuursleden in privé 

aansprakelijk zijn mochten er zaken gebeuren tijdens het evenement waarvoor zij aansprakelijk gesteld kunnen 

worden. Ook is toen afgesproken dat er in gezamenlijkheid aan een structurele oplossing gewerkt moet 

worden omdat het om een eenmalige vrijwaring ging. 

Helaas moeten we concluderen dat we er samen met de Gemeente Baarn niet in zijn geslaagd om de vrijwaring 

dit jaar opnieuw te krijgen. De gemeente Baarn houdt als standpunt aan dat voor de Oranjevereniging dezelfde 

regels gelden als voor de organisatie van het All Together Festival en het Comité 4 en 5 mei Baarn. Voor het 

huidige bestuur is dit een reden om niet meer betrokken te willen zijn bij de organisatie van Koningsdag in 

Baarn. De nieuw toe te treden bestuursleden twijfelen nog of zij betrokken willen zijn bij de organisatie van 

Koningsdag. Zij vinden, net als het huidige bestuur, dat dit evenement een sterk gemeentelijk karakter heeft en 

dat niet vrijwilligers in privé risico kunnen lopen.   Op dit moment zijn de twee nieuw te verkiezen 

bestuursleden nog wel in gesprek met de gemeente. 

Mocht de Gemeente Baarn de vrijwaring verlenen dan was er geen twijfel om opnieuw met een klein bestuur 

een geweldige Koningsdag te organiseren. Tevens zou de vrijwaring tijd bieden om komend jaar opnieuw met 

de Gemeente Baarn in gesprek te gaan om tot een structurele oplossing te komen voor de toekomst. 

Zowel het bestuur als de nieuwe actieve leden twijfelen over het voortbestaan van  De Oranjevereniging ‘Baarn 

en Oranje’, welke in zijn huidige vorm actief is sinds 1993. De vereniging is een voortzetting van de Christelijke 

Oranjevereniging (opgericht in 1921) en van de Baarnsche Oranjevereniging (opgericht in 1945). 

De komende weken zullen wij ons bezig gaan houden met de organisatie van een Algemene Leden Vergadering 

om de leden voor te leggen hoe we verder kunnen gaan en of we verder kunnen gaan met de vereniging. 

Via deze weg nodigen wij u uit om de Algemene Leden Vergadering bij te wonen op woensdag 22 februari in de 

foyer van Manege Zonneveld aan de Torenlaan 88 te Baarn. De vergadering vangt aan om 19:00uur.  

De voorlopige agenda van de ALV is: 

• Welkomstwoord 

• Bespreken van het aangeboden ontslag van de huidige bestuursleden Haas en Eijbaard 

• Toetreding/aanmelding nieuwe bestuursleden 

• Voortbestaan of opheffing vereniging 

• Wijziging van de statuten 

• Organisatie Koningsdag 
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Leden of niet-leden die interesse hebben in een (bestuurlijke) taak in de vereniging kunnen zich via 

info@koningsdaginbaarn.nl melden. Voor het kunnen voortbestaan van Oranjevereniging Baarn & Oranje is 

versterking in het bestuur niet alleen zeer gewenst maar ook strikt noodzakelijk. 

 

Het is fijn als u uw aanwezigheid op woensdag 22 februari kenbaar wilt maken door een Email te sturen naar 

info@koningsdaginbaarn.nl of door een brief te sturen aan het adres onderaan deze brief.  

Wij willen u bedanken voor uw trouwe lidmaatschap, want mede door uw lidmaatschap hebben wij de 

afgelopen jaren voor vele mensen binnen en buiten Baarn een geweldige Koninginnedag / Koningsdag kunnen 

organiseren. Het zou ontzettend jammer zijn als de vereniging op zal houden te bestaan en wij hopen u 

binnenkort te kunnen ontmoeten tijdens de ALV. 

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van De Oranjevereniging ‘Baarn&Oranje’, 

 

Wouter Eijbaard    Marco Haas  

Voorzitter    Penningmeester 

En de nieuw te verkiezen bestuursleden, 

Remko Veltien    Marco Veloo 
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