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Jaarverslag (secretariaat) 2015
In overeenstemming met artikel 16 lid 1 van de statuten van onze vereniging ontvangt u
hierbij het verslag over het verenigingsjaar 2015.
1. Bestuursaangelegenheden.
Het Algemeen Bestuur vergaderde in het verslagjaar op 25 januari, 7 maart, 25 april, 13 juni,
12 september, 11 november, 12 december 2016.
De ALV werd gehouden op 24 mei 2016.
2. Bestuurssamenstelling.
De heren Moulen Janssen, Gooskens en Haagh hebben per ALV 2016 hun
bestuurslidmaatschap beëindigd.
De bestuurssamenstelling was na de ALV als volgt:
J.A.M. Vos
voorzitter
drs. G. Groenendijk
vice voorzitter
Mr. M.P.L. Adriaansen
secretaris
T.C. van Strijen
penningmeester
J.M.W. van de Garde
bestuurslid
drs. G.R.M. van den Eynde
bestuurslid
G.A.M. Janssens
bestuurslid

) dagelijks bestuur
)
)
)

)
)
)
) algemeen
) bestuur
)
)

Op 3 november 2016 trad de heer Vos als voorzitter af. Groenendijk is daarna opgetreden als
waarnemend voorzitter.
3. De Commissie tot publicaties (redactiecommissie Jaarboek).
De samenstelling van de redactiecommissie was per 31 december 2016: drs. P. van de
Steenoven (voorzitter), dr. F.A. Gooskens (eindredacteur) en dr. Y. Alkema. Twee
redactieleden draaiden proef.
4. Commissie belast met excursies.
De samenstelling van de commissie belast met het organiseren van excursies bestond per 31
december 2016 uit: dhr. J.F.M. Eijkemans; drs. R.A.M.Chr. Moulen Janssen.
5. Financiële positie en ledenbestand.
De Oranjeboom had ook eind 2016 weer een gezonde positie. Het overzicht van de
ledenstand wijst uit dat op 31 december 2016 het totaal aantal leden 465 was. Per 1 januari
2016 was dit 464. De aantallen worden sinds dit jaar anders berekend dan voorgaande jaren.
In eerdere jaren werden niet alleen de leden van de vereniging, maar ook andere ontvangers
van het jaarboek meegenomen in de berekening.
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6. Activiteiten.
De samenwerking tussen De Oranjeboom en de Grote Kerk met betrekking tot de
Nassaustadlezingen is in 2016 voortgezet. Op 6 april 2016 een lezing van Laetitia van Royen:
“Hendrik III van Nassau gezien door de ogen van Karel V en tijdgenoten.” Op dinsdag 10 mei
2016 een lezing van Lizet Kruyff over de copieuze diners van Willem van Oranje, zijn
hofhouding en personeel in zijn kastelen. Op 11 oktober 2016 een lezing van Ignaz Matthey:
“Laveren tussen Eer en Recht, De Nederlandse Nassaus’s en het duel”. Leden van De
Oranjeboom konden hierbij tegen een gereduceerd tarief aanwezig zijn.
Donderdag 12 mei 2016 werd het eerste exemplaar van het Jaarboek 2015 aangeboden aan
burgemeester Depla van Breda en Gilles Passenier die het Nassau Hotel vertegenwoordigde.
Het nieuwe Nassau Hotel in Breda was onderwerp en decor van de presentatie van het
Jaarboek 2015. Lezingen werden verzorgd door drie auteurs: Lukas Ruijs; John Veerman; en
Hans de Jong.
Op 24 mei 2016 werd tijdens de ALV afscheid genomen van de heren Moulen Janssen,
Gooskens en Haagh. Het bestuur droeg als kandidaat-voorzitter J.A.M. Vos voor en de
vergadering stemde met zijn benoeming in. De lezing in aansluiting op de ALV werd verzorgd
door dhr. Kees Oomen, met als onderwerp mr. Hendrik Oomen en de katholieke
emancipatie in het begin van de negentiende eeuw.
Op 10 juni 2016 werd Karel Leenders geëerd met een colloquium in de Nieuwe Veste. De
Oranjeboom organiseerde dit colloquium ter ere van zeventigste verjaardag van deze
onderzoeker, die ook aan de jaarboeken van De Oranjeboom vele bijdragen leverde.
Op 1 oktober 2016 vond de najaarsexcursie naar Luik plaats. Een bezoek werd gebracht aan
het Monument voor de intergeallieerden, het historische hart van Luik en het PrinsBisschoppelijk Paleis.
In het najaar van 2016 hebben de heemkundeverenigingen in en rond Breda en De
Oranjeboom een auteurscursus georganiseerd voor belangstellenden die lokaal historisch
onderzoek willen gaan doen en daarover willen schrijven in de periodieken van de
verenigingen. De cursus bestond uit vier avondbijeenkomsten en vonden plaats in
heemkundemuseum De Rijf in Prinsenbeek en het stadsarchief Breda.
Op 8 december 2016 verzorgde Olaf van Nimwegen de Najaarslezing. Het onderwerp was
‘Het Staatse leger en Breda’.
Dit jaarverslag wordt op 8 mei 2017 aan de ALV aangeboden ter goedkeuring.

April 2017
De secretaris,
Mr. M.P.L. Adriaansen
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