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Bijlage 2. Algemene Ledenvergadering Oro – 2021 
 

Jaarverslag Oro 2020-2021 
 

1 Corona 
Ook in het seizoen 2020-2021 hebben veel last gehad van de beperkende maatregelen rond 

Corona. In de herfst moesten we al twee weken alle groepen stilleggen en vanaf midden 

december was er weer een totale lockdown. 

 

Pas vanaf april 2021 kwam er weer wat meer mogelijkheid. Het bestuur heeft toen besloten 

om enerzijds het seizoen te verlengen tot eind juli en anderzijds dit buiten te doen. Vanaf 

begin mei waren er drie mogelijkheden per week: op de woensdagavond Internationaal onder 

leiding van Floortje Doeksen, op de donderdagmorgen Line Dance onder leiding van Lilian van 

Bilderbeek en op donderdagmiddag Internationaal onder leiding van Mariette van Gelder. In 

juli zijn nog twee dansavonden Israëlisch toegevoegd. En uiteindelijk konden we eind juli het 

seizoen afsluiten met een instuif in HZW onder leiding van Floortje. Dit was meteen ook haar 

afscheid van Oro. 

 

2 Groepen 
Gedurende het seizoen 2020-2021 hebben leden 130 keer contributie betaald. Omdat een 

aantal mensen op twee groepen danst, is het ledental lager, namelijk 115 (13 minder dan 

gedurende het seizoen 2019-2020). Naast dansende leden heeft Oro ook 18 zogenaamde 

Vrienden van Oro, inclusief twee Vrienden voor het leven. Dit is een goede mogelijkheid om 

toch met de vereniging verbonden te blijven als je (even) niet (meer) danst bij Oro. 

 

In onderstaande tabel vind je de groepen in 2020-2021: 

Groep dansleiding soort dansen niveau 
Ledental 

+Instroom 

maandag Int Claudy van der Werff Internationaal MBvO 11 

maandag 1 Mariëtte van Gelder Israëlisch basis 11 

maandag 2 Mariëtte van Gelder Israëlisch gevorderd 14 

dinsdag 1 Dominike Karantzounis Internationaal basis 19 

dinsdag 2 Dominike Karantzounis Internationaal gevorderd 13 

Woensdag Floortje Doeksen Internationaal gevorderd 19 

donderdag LD Lilian van Bilderbeek Country Line gevorderd 18 

donderdag Int Mariëtte van Gelder Internationaal 55+ 24 

 

Fijn dat de dansdocenten het hebben volgehouden ondanks de Corona. Alleen Floortje is 

verhuisd naar Den Haag en gestopt als dansdocent. Corona-omstandigheden hebben haar het 

laatste zetje gegeven dat zij een heel andere weg is ingeslagen, zoals te lezen was in de Oro-

krant van juli 2021. 

 

Op de maandagmorgen is de groep Internationaal Meer Bewegen voor Ouderen onder 

leiding van Claudy van der Werff. De groep is eigenlijk iets te klein gebleven. Maar de eerste 

groep Israëlisch op maandagavond is klein. Door de Corona maatregelen waren de groepen 

helemaal gesplitst. De groepen Internationaal op dinsdagavond zijn beide iets gegroeid. De 

groep Internationaal gevorderd op dinsdag is net iets klein. De groep Internationaal 

gevorderd op de woensdag heeft een lid verloren. De donderdagmiddaggroep 

Internationaal is weer gegroeid. Op de Line Dance op donderdagochtend is een lid minder. 

 

Dit seizoen hebben zeven mensen gebruikt gemaakt van de strippenkaart om vijf keer op een 

groep naar keuze te kunnen dansen. 

 

Ondanks het dalend ledental op een aantal groepen heeft het bestuur besloten om alle 

groepen in stand te houden in het seizoen 2021-2022. 

 

2 Instuiven en bals 
Corona heeft ook de activiteiten van Oro abrupt beëindigd: geen Nieuwjaarbal met orkest, 

geen dansmiddag en geen instuiven meer vanaf half december.  
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We hebben nog wel een instuif 50+ en twee instuiven kunnen gehouden. Het maximale aantal 

deelnemers moest op 30 gezet worden en aanmelding vooraf was verplicht. Dominike heeft 

twee keer een dansles via Zoom gehouden, maar wilde daar dit seizoen niet mee verder gaan. 

 

In onderstaande tabel zijn de details weergegeven.  

Dag Datum Activiteit Deelnemers 

  openingsinstuif geannuleerd 

Zondag 27 

september   

Instuif 50+ olv Lilian van Bilderbeek, 

Mariëtte van Gelder, Cor Vronik en Claudy 

van der Werff 

27 

Zaterdag 10 oktober  Instuif internationaal  

o.l.v. Floortje Doeksen 

28 

Zaterdag 28 november Instuif Internationaal 

o.l.v. Dominike Karantzounis 

30 

Zaterdag 9 januari Nieuwjaarsbal 50+  geannuleerd 

Dinsdagen februari Zoom-dansen olv Dominike 2 keer 42 

Zaterdag 6 februari Instuif Israëlisch geannuleerd 

Zaterdag 13 maart Instuif geannuleerd 

Zondag 11 april Instuif 50+ o.l.v. Lilian, Cor en Claudy geannuleerd 

Zaterdag 15 april Workshop Roemeens geannuleerd 

Donderdagen Vanaf 6 mei Buitendansen Internationaal 8 keer 

495 
Donderdagen Vanaf 6 mei Buitendansen Line Dance 8 keer 

Woensdagen Vanaf 12 mei Buitendansen Internationaal 8 keer 

Maandagen 21/28 juni Buitendansen Israëlisch 2 keer 

Zaterdag 3 juli Slotinstuif o.l.v. Floortje Doeksen 24 

  Totaal in 2020-2021 646 

  

3 Communicatie en PR 
 

Oro communiceert via een rondzendmail, de Oro-krant, flyers van activiteiten en de website 

met leden en niet-leden. 

 

De Oro-krant is drie keer verschenen tijdens het seizoen. Ook tijdens de lockdown is de Oro-

krant uitgebracht. Dankzij de vele leden, die zich na de oproep meldden, hebben we die bijna 

allemaal bij de leden thuis kunnen laten brengen nu het verspreiden via de groepen natuurlijk 

niet kon. Naast artikelen over activiteiten en wetenswaardigheden rond volksdansen, gebruikt 

het bestuur de Oro-krant om informatie over de vereniging bij de leden bekend te maken. Met 

de onzekerheid rond Corona heeft het bestuur besloten geen seizoensflyer te maken of 

activiteiten voor het seizoen 2021-2022 vooraf te plannen. De groepen en contributie zijn via 

de Oro-krant bekend gemaakt. 

 

Ook dit seizoen heeft het bestuur een hele reeks Corona-berichten gestuurd aan leden en 

vrienden via de Mailchimp: om aan te kondigen dat de groepen en activiteiten weer moesten 

stoppen, om te peilen of de leden geïnteresseerd zouden zijn om op een buitenlocatie te 

dansen, om de organisatie rond het buitendansen uit te leggen en de ingelast slotinstuif te 

melden. En aan de vooravond van het nieuwe seizoen dat de groepen weer konden starten 

vanaf september. Lastig hierin is dat we ook een aantal leden zonder mailadres hebben. Die 

mensen hebben alleen de aankondiging van het buitendansen en de start van het nieuwe 

seizoen per post gekregen en de Oro-kranten natuurlijk. 

 

4 Bestuur 
 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 28 november 2020 zijn vier bestuursleden 

afgetreden en meteen herbenoemd. Een lid bleef in het bestuur. De bestuurssamenstelling is: 

- Evert Holterman, voorzitter; 

- Godelieve Mars, secretaris; 

- Bert Kersting, penningmeester; 

- Natasja Boon, PR en communicatie; 

- Harrie van Parera, algemeen en techniek. 

 

Het bestuur heeft zes keer vergaderd. Onderwerpen waren onder andere: de organisatie rond 

Corona en buitendansen, productie flyers en Oro-krant, problematiek rond de zalen, de 
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vervanging van Floortje Doeksen in seizoen 2021-2022 en het opstellen van herziene 

Statuten. 

 

De bestuursleden hebben buiten de vergaderingen veel werk verzet: flyers opstellen, de 

subsidieaanvraag bij de gemeente Haarlem indienen, activiteiten organiseren, artikelen voor 

de Oro-krant schrijven, contracten met dansleiding en zaalverhuurders afsluiten. En natuurlijk 

de vergaderingen voorbereiden, de rekeningen betalen, de inkomsten boeken, de website 

bijhouden. En daar kwam in de Coronatijd bij: locatie en docenten regelen voor het 

buitendansen, de aanmeldingenlijsten bijhouden, contact leggen met andere verenigingen hoe 

zij ermee omgingen, aansluiten bij en vergaderingen bijwonen van Dansondernemers.nl, 

bestuderen noodverordeningen en RIVM-richtlijnen. 

 

Gelukkig zijn er leden, die het bestuur hierin al jaren ondersteunen. Het bestuur wil deze 

mensen hiervoor bedanken: 

- Greetje van der Hulst, die de ledenadministratie bijhoudt, de rekeningen voor de 

contributie opstuurt en in de redactie van de Oro-krant zit; 

- Hans Roosen, die de webmaster is en de flyers opstelt; 

- Andrea Roosen, die de Oro-krant van een mooie lay-out voorziet; 

- Emmie van Parera, die de bar heeft gedraaid bij dansactiviteiten. 

Het bestuur bedankt alle trouwe leden en iedereen die incidenteel een handje meehelpt. 

 

Haarlem, november 2021 

Het bestuur  


