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Inleiding 
 
Het aanspreekpunt van de Stichting Oranjebuurt Venray, hierna genoemd ‘SOBV’, is de 
werkgroep ‘Bestuur’. Na de inleiding volgt algemene informatie over de stichting. 
 

Ook in 2021 heeft het COVID-19 virus en de daaraan gekoppelde beperkingen een grote 
invloed gehad op Nederland en ook onze buurt. Vele zaken konden geen doorgang vinden; 
geen nieuwjaarsborrel, geen jaarvergadering en de werkgroepen legden noodgedwongen 
hun activiteiten stil. 

Toen het coronavirus even op zijn terugweg leek en de overheid vele beperkende 
maatregelen los kon laten, zijn de activiteiten in de buurt weer opgepakt. De energie 
stroomde  terug en zo werd, toen het weer veilig was, de ontmoetingsmiddag op de 
vrijdagmiddag weer opgestart. 

Verbinden, ontmoeten en zorgen voor elkaar, zijn speerpunten in onze buurt. Omdat het toen 
weer mogelijk was, hebben we in het najaar 2021 voor de hele buurt een feestelijke dag 
georganiseerd met als thema: De Oranjebuurt Ontwaakt! 
Een dag vol activiteiten voor jong en oud waar het ontmoeten centraal stond en alle 
werkgroepen zichtbaar en actief aanwezig waren. De jaarvergadering werd in deze dag 
creatief geïntegreerd: de werkgroepen en het bestuur gaven toelichting op hun 
werkzaamheden en plannen en beantwoordden vragen van de aanwezige buurtgenoten. 
Tijdens deze dag werden er ‘banners’ gepresenteerd.  
Leerlingen van groep 8 van de Petrus’ Bandenschool hebben onder begeleiding van enkele 
buurtbewoners een tocht door de buurt gemaakt.  
Zij legden met hun jeugdige ogen op een creatieve wijze de Oranjebuurt vast.  
Van deze foto’s zijn banners gemaakt die een plaats hebben gekregen in de aula van de 
Petrus’ Bandenschool. Dit is tevens de toekomstige ontmoetingsruimte van de Oranjebuurt.  
Deze activiteit laat zien dat de pandemie de samenwerking tussen buurt en school wel kan 
vertragen, maar nog steeds doorgaat. Deze samenwerking is ook te zien in de ontwikkeling 
van het Kolkwegplein.. 
De indrukwekkende ontwerpen die resultaat zijn van een interactief proces tussen buurt en 
school, werden door de werkgroep aan de buurtbewoners gepresenteerd. Met de realisatie 
hiervan is men intussen begonnen . 

De werkgroep Groen liet zich in 2021 ook niet onbetuigd middels een enquête waarbij de 
lusten en lasten van de bomen in de buurt in kaart werden gebracht. In 2022 zal dit 
waarschijnlijk leiden tot snoeiwerkzaamheden in verschillende straten in onze buurt. 

Leefbaarheid kent vele gezichten. Elkaar kunnen ontmoeten, groen en herinrichting van 
pleinen maar ook het woonaanbod in de Oranjebuurt bepaald mede de leefbaarheid in onze 
buurt.  
De Oranjebuurt werd hier in 2021 pijnlijk mee geconfronteerd toen de woningbouwvereniging 
hun plannen m.b.t. de nieuwbouw in de Prins Bernhardstraat presenteerde.  
Dit zorgde voor frustratie en weerstand bij direct betrokken bewoners die hun leefbaarheid 
en woonplezier in het gedrang voelden komen.  
Een actieve werkgroep en veel betrokken bewoners bogen de onrust om in publieke acties.  
Vooralsnog zonder de door hun gewenste aanpassingen.  
  
Het bestuur kende ook in 2021 wisselingen. Yvonne Wismans nam afscheid en Piet Kroft 
keerde weer terug in het bestuur. We missen nog steeds een voorzitter, maar tegelijkertijd 
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zorgt dit gemis ook voor een betere balans in de taakverdeling van het bestuur en lijkt deze 
constructie in de praktijk goed werkbaar. 

We bleven elkaar in 2021 als buurt goed informeren.  

4 maandelijks verscheen er een papieren huisblad dat we gratis verspreiden. 
De website van de Oranjebuurt wordt goed bezocht en voortdurend vernieuwd en we hebben 
twee goedwerkende apps (Sociaal app en de Nood app) in de buurt. 

Financieel zijn we gezond en hebben een buffer aangelegd. Reserves die we o.a. in kunnen 
gaan zetten om binnen de Petrus’ Bandenschool een ontmoetingsplek voor de buurt te 
realiseren. 

Het jaar eindigde in mineur toen het COVID-19 virus weer opleefde. Wederom geen 
nieuwjaarsborrel en geen jaarvergadering, maar toch ………. zien we  de toekomst met 
vertrouwen tegemoet.  

De Oranjebuurt is wakker en dat zullen we ook in 2022 gezamenlijk vieren. 

 

Juridische structuur 
 
Vanwege het te realiseren doel ‘Oranjebuurt: Op weg naar 2025’, heeft de werkgroep 
‘Organisatie & Communicatie’ voorgesteld om een stichting op te richten.  
De Stichting Oranjebuurt Venray is op 3 juni 2016 opgericht en als zodanig ingeschreven in 
het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
Door te kiezen voor een stichting vallen alle Oranjebuurt bewoners onder deze stichting en 
hoeven er geen ledenwervingsacties te gebeuren. 
Ook komt SOBV in aanmerking voor subsidietoekenning vanuit de gemeente Venray. 
Een ander voordeel is: door te kiezen voor een stichting kunnen alle activiteiten die namens 
de Oranjebuurt plaatsvinden onder deze stichting vallen en hoeven er geen aparte 
subsidieverzoeken te worden ingediend. 
SOBV wordt gevormd door een groot aantal werkgroepen, die zoveel mogelijk autonoom 
werken. Wel wordt, bij extra financiële uitgaven en bij externe communicatie, overleg 
gepleegd met de ‘werkgroep’ Bestuur.  
 
 

Doel 
 
De Stichting Oranjebuurt Venray heeft ten doel: het bevorderen van de leefbaarheid in de 
Oranjebuurt, samen met haar bewoners en bewonersorganisaties, maatschappelijke 
instellingen en het bedrijfsleven, het initiëren van initiatieven daartoe en het opsporen en 
ondersteunen van behoeften. 
 
 
 
 

  



 

 

5 

Organisatie van de Stichting Oranjebuurt Venray 
 

De werkgroep Bestuur  

 
De samenstelling per 31 december 2021 was als volgt:  
Voorzitter: Vacant  
Secretaris: Marius Reijnen  
Penningmeester: Roland Heesbeen  
Overige bestuursleden: Bernadette Hellegers, Susan Wijnhoven, 
Eleonoor Clermonts, José Aerts, Piet Kroft. 
 
Specifieke taken: Het collegiale bestuur vertegenwoordigt SOBV, als spreekbuis voor de 
buitenwacht.  
Verder is het bestuur belast met het besturen van SOBV, het vaststellen van het algemeen 
beleid, het bewaken op hoofdlijnen van het algemeen beleid, het maken van de jaarlijkse 
begroting en exploitatierekening en het stimuleren en coördineren van de werkgroepen.  
  
 
In de Oranjebuurt zijn diverse werkgroepen actief, waarvan de werkgroep Bestuur het 
aanspreekpunt is.  
Hierna volgt het overzicht van de actieve werkgroepen.  
Alleen van die werkgroepen, welke afgelopen jaar daadwerkelijk actief zijn geweest, worden 
de activiteiten vermeld. 
  

De actieve werkgroepen Burenhulp, Communicatie, Contactmiddag, Duurzaamheid, Groen, 
Jeu de Boules, Kind en Jeugd, Nieuwbouw Bernhardstraat, Nieuwjaarsborrel, Nieuwsbrief 
Oranjebuurt, Oranjebuurt/Petrus’ Bandenschool, Pleinen, Welkom, 2Switch. 

  
 
De actieve werkgroepen in 2021 
 
Enkele aanvullingen over werkgroepen, welke in het blok Inleiding niet zijn verwoord. 
 
Werkgroep Bestuur 
Het bestuur heeft afgelopen jaar i.v.m. het coronavirus meestal online vergaderd.  
De grootste aandacht hierbij waren de lopende zaken in de Oranjebuurt. 
Afgelopen jaar kon zowel het jaarlijks overleg met de vertegenwoordigers van de 
werkgroepen, als de jaarvergadering geen doorgang vinden. 
Waar nodig werden de werkgroepen ondersteund en geholpen bij hun activiteiten.  
In het najaar heeft het bestuur zich vooral bezig gehouden met het project ‘Oranjebuurt 
Ontwaakt’. Binding in en met de buurt is erg belangrijk, maar door het coronavirus was dit 
niet mogelijk geweest. Zodra dit weer mogelijk was, kon het klaarliggend plan tot uitvoer 
worden gebracht. Een samenzijn met info van alle werkgroepen en gezelligheid alom. 
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Werkgroep Burenhulp 
De werkgroep heeft wederom op een laag pitje gedraaid. Maar waar het mogelijk was, werd 
bijgesprongen en de buurtgenoot ondersteund. Vergaderingen en overleg vonden meestal 
telefonisch plaats. 
  
 
Werkgroep Communicatie 
De website voldeed prima om de Oranjebuurtbewoners te informeren. Als er nieuw bericht 
was geplaatst, werd dit via rechtstreekse mailing en met de Nieuwsflits app gemeld.  
Via de Oranjebuurt-SOCIAL-WhatsAppGroep kon men elkaar informeren.  
Ook zijn veel Oranjebuurtbewoners lid van de Oranjebuurt-NOOD-WhatsAppGroep. 
In het kader van de privacy is er een onderzoek gaande of de contactpersoon van de 
werkgroep een Oranjebuurt contactmailadres wil hebben. 
  
 
Werkgroep Contactmiddag 
Er konden door het coronavirus, maar enkele ontmoetingsmiddagen plaatsvinden.  
Om een maaltijd te verzorgen kwam helemaal niet ter sprake. 
Er werd wel contact gehouden met de Oranjetreffers, maar het gemis van de vrijdagmiddag 
was duidelijk te merken. 
  
 
Werkgroep Jeu de Boules 

Gedurende de zomermaanden werd er met gebruikmaking van mondkapje 
(coronaproof), jeu de boules gespeeld op het Kolkplein, waarbij de score op een 
nieuw scorebord werd bijgehouden. 
  
 
Werkgroep Kind en Jeugd 
Buiten het project ‘Oranjebuurt Ontwaakt’ waar de werkgroep een groot aandeel in had, heeft 
de werkgroep in 2021 vond als enigste activiteit de Sint-Maartenviering gehouden voor de 
jeugd. 
De overige jaarlijks geplande activiteiten gingen niet door.  
  
 
Werkgroep Nieuwbouw Bernhardstraat 
De werkgroep bleef ondanks de corona-perikelen actief bezig. Veel activiteiten vonden online 
plaats. Op de website http://oranjebuurtvenray.nl/werkgroepen/nieuwbouw/ vind je een 
duidelijk overzicht, waar de werkgroep mee bezig is geweest.  
  
 
Werkgroep Welkom 
De werkgroep heeft de nieuwe bewoners, met in achtneming van de RIVM-regels, toch 
kunnen verwelkomen. Zij kregen informatie over de werkgroepen en een toepasselijk 
presentje aangeboden. 
Uiteraard werden ook de baby’s verwelkomd met een kaartje en een presentje. 
  
 

  

http://oranjebuurtvenray.nl/werkgroepen/nieuwbouw/
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Financiën  

 

Financieel jaarverslag 2021 Stichting Oranjebuurt Venray 

 
Algemeen 

• Het vermogen van de stichting wordt gevormd door de verkregen subsidie van de 
gemeente Venray, donaties en schenkingen.  

• In de financiële jaarrekening van 2021 is een aanzet gegeven om tot  een andere opzet te 
komen, om zodoende meer recht te doen aan de ‘eigen verantwoordelijkheid’ van de 
werkgroepen. (Binnen de afgesproken kaders door het bestuur Oranjebuurt).  
Elke werkgroep heeft een ‘eigen begroting’. 

• Door twee bewoners uit de Oranjebuurt (de kascontrolecommissie) vond in februari 2021 
de inhoudelijke kascontrole plaats. Deze werd akkoord bevonden en ondertekend.  

 
Uitgaven werkgroepen 

• Bestuur: bankkosten, telefoonabonnement, jaarvergadering, presentje afscheid lid en  
vergaderkosten 

• Burenhulp: vergaderkosten, telefoonabonnement en presentje afscheid lid. 

• Communicatie: kosten website, wedstrijd: Wie heeft de mooiste buiten Kerstversiering?   

• Contactmiddag: huurpenningen EVA.  

• Contactmiddag Oranjetreffers: verbruiksmateriaal, versnaperingen. 

• Groen: Enquête. 

• Jeu de Boules: uitgaven score bord. 

• Kind en Jeugd: versnaperingen, verbruiksmateriaal, duurzame investering gedaan t.b.v. 
verbruiksgoederen welke beschikbaar zijn voor alle werkgroepen. 

• Nieuwbouw Prins Bernhardstraat: folders. 

• Nieuwjaarsbijeenkomst: versnaperingen/verbruiksgoederen t.b.v. project ‘Oranjebuurt 
Ontwaakt’ in het kader van hernieuwde kennismaking. 

• Nieuwsbrief Oranjebuurt: printkosten. 

• Welkom: printkosten, aanschaf welkomstmateriaal. 

• Overige werkgroepen hebben geen uitgaven gedaan.  
 
Petrus’ Bandenschool was niet toegankelijk voor de Oranjebuurt tijdens de pandemie en 
werden verdere investeringen uitgesteld 

 
Dit verslag maakt onderdeel uit van de jaarrekening 2021.. 
 
 
 De penningmeester: Roland Heesbeen 



 

 

8 

Jaarrekening 2021 
 
Subsidie 
In 2021 heeft de Stichting Oranjebuurt Venray bij de gemeente Venray een subsidie 
aanvraag ingediend, waar de gemeente Venray een positief besluit over nam.  
De subsidieverstrekking is opgebouwd uit twee delen: 
een inwonersafhankelijke subsidie en een leefbaarheidssubsidie. 
 
Op 1 januari 2021 bedroeg het saldo van de betaalrekening € 9.797,77 en contant  € 116,55. 
Op 31 december 2021 bedroeg het saldo van de betaalrekening en tevens het eigen 
vermogen van de stichting € 11.452,26.  
De stichting heeft geen spaarrekening en geen contant geld.  
Het eigen vermogen van de Stichting bedroeg op 31 december 2021: (€ 9797,77 +  
€ 116,85) = € 9.914,62. 
Dit eigen vermogen ligt net boven de drempel van tweemaal de gemeentelijk jaarsubsidie 
(organisatie- + leefbaarheidssubsidie van tweemaal € 5.150,-- = € 10.300,--) 
Oorzaak hiervan is de corona pandemie. 
  
 

Inkomsten    Uitgaven   

Banksaldo (31 december 2020) €  9.797,77 
Bestuurskosten/Stichting 
algemeen 

€ 457,36 

Subsidie gem. Venray (21-02-2021)  € 5.150,00 Burenhulp € 121,48  

Restant storting contant geld € 4,55 Communicatie € 121,67 

    Contactmiddag - Huurpenningen € 172,50  

    Groen € 12,50 

   Jeu de Boules € 31,94 

     Kind & Jeugd € 1250,71 

   Nieuwbouw Bernhardstraat € 90,00 

   Nieuwjaarsbijeenkomst € 561,88  

   Nieuwsbrief Oranjebuurt € 680,02 

     Uitgaven 2021: € 3500,06   

     Eigen Vermogen (31-12-2021) € 11.452,26  

Totaal € 14.952,32  € 14.952,32 

      

Contant per 31 december 2020 € 116,55 Contant per 31 december 2021 € 0,00 

Schenkingen in 2021 € 0,00 
Contant uit: (werkgroep Bestuur: 
Onderzoek Oranjebuurt en 
afscheid lid bestuur) 

€ 112,00 

 
 
 
Venray, maart 2022 Werkgroep ‘Bestuur’ van de Stichting Oranjebuurt Venray 
 


