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Geachte leden van de raad en geacht college,
Al 80 jaar is de Oranjevereniging Noord- en Zuidwolde een begrip in onze beide dorpen. Elk jaar
zetten wij ons in voor de vele festiviteiten rondom Koningsdag en Bevrijdingsdag. Ook verzorgen
we jaarlijks de goed bezochte dodenherdenking bij het oorlogsmonument in Zuidwolde.
Sinds 2010 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Een nieuwe generatie met frisse
ideeën en ambities hebben de taken overgenomen van een bestuur die decennialang met veel
liefde de traditionele activiteiten in stand hebben gehouden.
Een Oranjevereniging blijft een Oranjevereniging. We hechten nog steeds waarde aan de volk
vermakende tradities die in onze ogen tijdloos zijn. Denk aan de stoelendans en de zeer
gewaardeerde en in de Ommelanden bekende fietstocht.
Met het nieuwe bestuur hebben we de afgelopen 5 jaar een breed scala aan vernieuwde
activiteiten doorgevoerd. Sinds 2010 hebben we dan ook meer de aansluiting weten te vinden
met nieuwe generaties dorpsbewoners en de daaruit vloeiende wensen. Er worden activiteiten
georganiseerd die meegaan met de tijd zoals: gps-puzzeltochten, virtuele simulatiespellen, hoge
klimwanden en vele actieve festiviteiten.

Het dorpsleven centraal.
Onze mooiste ambitie die we willen behalen is dat we het sociale en leefbare dorpsleven weer in
de lift willen zetten. De maatschappij is veranderd. De sociaal-maatschappelijke omgang is
digitaal geworden. Mensen zoeken elkaar steeds minder op.
Dorpse verenigingen op sport, muzikaal of cultureel gebied vechten voor lijfbehoud. De alom
bekende Brassband Heman was in hun jubileumjaar op het randje van de afgrond te vinden.
Toneelvereniging ’t Plougje is door een gebrek aan nieuwe aanwas ter ziele. ZNS, de
sportvereniging in Zuidwolde als de tennisvereniging ZNEO staan te springen om nieuwe aanwas.
Maar ook het 2-jaarlijks terugkerend “Boeskoolfeest” is door gebrek aan bestuur en middelen
niet meer realiseerbaar. Zo zijn er meerdere verenigingen te benoemen die in een dergelijke
situatie bevinden.
Deze signalen die we ontvangen raakt ons. Het zijn signalen die vragen om actie. Wij van de
Oranjevereniging hebben dan als plan om een verbindende positie in te nemen. Wij zijn op dit

moment de enige actieve vereniging die op een feestelijke en laagdrempelige manier alle
doelgroepen in onze dorpen kunnen bereiken en betrekken.

De verbinding faciliteren.
Ons idee is om tijdens onze activiteiten de verenigingen een faciliteit aan te bieden. Het kan een
concert zijn, een workshop, een toernooi of de vele andere mogelijkheden die kenmerkend zijn
voor de betreffende vereniging. Het signaal moet vertaald worden naar het publiek.
De Oranjevereniging zal zorg dragen aan goede publiciteit. Publiciteit waarbij we alle
communicatieve middelen gaan gebruiken voor zowel binnen de dorpen als daaromheen. Ook
gaan we kijken naar mogelijkheden om naast de activiteiten in het voorjaar, nieuwe activiteiten
in het najaar te realiseren zijn.
Deze faciliteiten hebben naast een goede communicatie ook een praktische invulling nodig.
Investering is in dit geval van wezenlijk belang. Zo willen we een grotere en meer toegankelijke
tent neerzetten. Een tent waar zowel feestelijke als netwerkactiviteiten kunnen plaatsvinden.
We zijn tevens op zoek naar een mobiel/stapelbaar podium, marktkramen, elektrische
voorzieningen en verlichting.
Belangrijk is de duurzame rol van deze middelen. Ons doel is ook zeker bestemd voor de langere
termijn.
Op dit moment, ver voor onze totstandkoming van onze eigen activiteiten, zijn we druk op zoek
naar (financiële) bijdrages om ons doel te kunnen behalen. Onze eigen begroting (waarvoor dank
aan onze vele trouwe particuliere donateurs) is verre van toereikend.
Het is dan ook de reden van dit schrijven. Graag willen we u vragen of u mogelijkheden ziet in ons
streven.
Bijgaand treft u een raming die wij gevormd hebben om dit te realiseren. Daarnaast treft u als
bijlage een beeldvorming van onze eigen financiële positie in uitvoerende zin.
Wij hopen dat u ons verzoek in overweging wilt nemen. Uiteraard sta ik tot uw beschikking voor
een eventuele toelichting.
Namens de Oranjevereniging, met vriendelijke groet,

Remko van der Sluis
Voorzitter Oranjevereniging Noord En Zuidwolde

