Beleidsplan Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Westmaas
voor de periode 2023– 2027

Tijdens de ledenvergadering van 21 februari 2022 is het beleidsplan van de Oranjevereniging Koningin
Wilhelmina Westmaas voor de periode 2023 – 2027 vastgesteld.
1. Beleidsuitgangspunten
De basis voor het beleidsplan vormt de passage zoals die in haar huidige statuten is weergegeven,
namelijk dat de vereniging zich als doel stelt het bevorderen van festiviteiten, herdenkingsbijeenkomsten
en dergelijke welke verband houden met het Nederlandse Koninklijk Huis. Om dit doel te bereiken
organiseert de Oranjevereniging jaarlijks festiviteiten, herdenkingsbijeenkomsten en dergelijke en
stimuleert zij deze activiteiten indien en voorzover deze in samenwerking met anderen plaats vinden. De
hiervoor benodigde geldmiddelen probeert zij bijeen te krijgen door de jaarlijkse bijdragen van de leden,
(sponsor)bijdragen van derden, advertentiegeld inzake geplaatste advertentie in programmaboekje en
subsidie van de burgerlijke Gemeente Hoeksche Waard.
2. Betrokkenheid met de inwoners
Om deze doelstelling te realiseren is het van groot belang dat de omschreven doelstelling door een zo
breed mogelijk grondvlak wordt gedragen. De basis daarvoor vormt de dorpsgemeenschap Westmaas die
uit ruim 800 gezinnen bestaat. Van deze ruim 800 gezinnen is ruim 45 procent lid van de
Oranjevereniging. Jaarlijks krijgen alle inwoners van Westmaas een programmaboekje thuis bezorgd
waarin alle evenementen in dat jaar vermeld staan. Verder beschikt de Oranjevereniging over een
website www.oranjeverenigingwestmaas.nl en in bepaalde situaties wordt gebruik gemaakt van andere
sociale media. Verder is er nog de traditionele vorm om de leden bijeen te krijgen, namelijk de convocatie
om de algemene ledenvergadering, die meestal in februari plaats vindt, te bezoeken.
3. Planperiode 2023-2027
Voor de komende 5 jaar is op basis van de beleidsuitgangspunten de volgende jaarplanning vastgesteld:
• Lampionoptocht in het weekend die het dichtst ligt bij de verjaardag van Prinses Beatrix.
• Bijeenkomst met senioren uit Westmaas in het voorjaar. Deze bijeenkomst, die in samenwerking
met de zustervereniging uit Mijnsheerenland jaarlijks wordt gehouden, kan uit verschillende
vormen bestaan.
• Contact met de schooldirecties van de basisscholen in Westmaas inzake participatie rondom de
jaarlijks dodenherdenking en het vaststellen van een gezamenlijk herdenkingsmoment van de
scholen, die het in april 2018 onthulde oorlogsmonument hebben geadopteerd
• Een geheel omvattend dagprogramma op Koningsdag dat om circa 10.00 uur begint en om 19.00
uur is afgelopen. Bijzonderheden daarvan zijn: aubade met vlag hijsen en toespraak
gemeentebestuurder, optocht kinderen of defilé van kinderen met versierde fietsen, karretjes
e.d., kinderdisco, vrijmarkt, toost op de koning, kinderspelen, Westmaasse volksspelen en
afsluitend met muziek op het kerkplein.
• De 4 mei-herdenking in Westmaas. Die begint met een bijeenkomst van een half uur in de
Dorpskerk, waarna vervolgens buiten bij het oorlogsmonument de ceremoniële handelingen
worden vervolgd, afgesloten met een Stille tocht naar de algemene begraafplaats van Westmaas.
• Organisatie van 5 mei-activiteiten eens in de vijf jaar wanneer 5 mei voor alle Nederlanders een
vrije dag betekent.
• Organisatie van een jaarlijks zomeravondconcert op het kerkplein te Westmaas dat door het
Binnenmaas Fanfare Orkest “Da Capo” wordt verzorgd.

•
•
•

Organisatie van een twee jaarlijks dorpsfeest in Westmaas dat op de eerste zaterdag van
september plaatsvindt.
Organisatie van de jaarlijkse St. Nicolaas intocht op een zaterdag die ligt tussen 20 en 25
november.
Organisatie van een Kerstcafé dat in beginsel op de laatste zaterdag voor Kerst op het dorpsplein
wordt gehouden.

4. Samenwerking met andere oranjeverenigingen
Om de doelstelling van de Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Westmaas optimaal te realiseren is
contact of vormen van samenwerking met zusterverenigingen uit andere dorpen van de Hoeksche Waard
onontbeerlijk. Op initiatief van onze vereniging is er een werkgroepje gevormd dat - al dan niet in
samenwerking met de gemeente Hoeksche Waard – op bepaalde tijden een bespreking organiseert om
na te gaan op welke onderdelen oranjeverenigingen gezamenlijk iets kunnen doen dat in het belang is van
het eigen dorp waarvoor iedere oranjevereniging zich inzet.
In de periode 2018-2022 zijn er enkele bijeenkomsten belegd teneinde die beoogde samenwerking en
uitstraling naar buiten te bevorderen.
5. Geldmiddelen
De jaarlijkse activiteiten als genoemd onder 3. kosten geld waarmee jaarlijks een bedrag van zo’n
€ 10.000 is gemoeid. Dit bedrag wordt bijeen gebracht door:
• de 370 leden die begin 2022 lid zijn van de Oranjevereniging zorgen voor 36 pct. ;
• de adverteerders in het jaarlijks programmaboekje brengen 17 pct. bijeen;
• sponsorbijdragen zowel in het kader van Koningsdag als de St. Nicolaasintocht zijn goed voor 27
pct.;
• subsidie van de Gemeente Hoeksche Waard vormt 16 pct. van de inkomsten, terwijl
• 4 pct. uit overige inkomsten (incidentele giften, e.d.) komt.
Het streven van het bestuur is erop gericht om zoveel mogelijk inwoners in het dorp Westmaas tot lid van
de Oranjevereniging te maken.
6. Bestuur
Het bestuur bestaat sinds begin januari 2022 uit de volgende leden: Sebastian van Etten (voorzitter), Rook
Belder (secretaris-penningmeester), Bianca Hagendoorn, Marieke Reulen, Henk de Koning, Piet van der
Mark en Bart de Wit.
7. Beloningsbeleid
De bestuurders van de Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Westmaas ontvangen geen vergoeding.
Wel kunnen voor de vereniging gemaakte kosten worden gedeclareerd.
Tijdens grote evenementen zoals bijvoorbeeld bij Koningsdag, 4 en 5 mei, het dorpsfeest, de intocht van
St. Nicolaas en het Kerstcafé, wordt hulp ingeroepen van extra vrijwilligers.
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