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Notulen Algemene vergadering, zaterdag 20 juli 2015  

Kolpinghuis, Nijmegen, aanvang 14:00 uur 

Er zijn 128 leden aanwezig, inclusief het voltallige bestuur. Rob Breed geeft voor de vergadering door 

dat zijn afmelding voor de ledenvergadering van 21 maart 2015 niet in de notulen stond: de 

secretaris zal dit aanpassen. 

1. Opening door de voorzitter 

Om 14.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet ze iedereen welkom aan deze vooravond 

van de 99
e
 Vierdaagse van Nijmegen. Ze doet enkele huishoudelijke mededelingen en legt uit dat een 

tv-ploeg van de 4DAAGSE-tv aanwezig zal zijn om opnamen te maken van onze vergadering. Ook stelt 

ze het bestuur voor en verwelkomt ze erelid Bert van der Lans, die dit jaar gaat proberen zijn 68
e
 

Vierdaagse te lopen. Daarmee vergroot hij nogmaals zijn absolute record aantal deelnames.  

Erelid Henny Sackers is aan het werk op de Wedren. Een speciaal woord van welkom gaat uit naar 

ons eerste Japanse lid, EijiTakemoto, die ook vandaag aanwezig is. De overige buitenlandse leden 

worden in het Engels toegesproken door de voorzitter en in het Duits door Martin Pegels.  

Daarna geeft de voorzitter het woord aan Stan Lyczak, sinds 1 januari 2015 voorzitter van de 

Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN). Stan Lyczak was vroeger actief in de commerciële 

dienstverlening en bijna 20 jaar wethouder in Alphen aan de Rijn.  

Stan Lyczak vertelt dat het een eer is om bij het erelegioen van de Vierdaagse te zijn: de Gouden-

Kruisdragers dragen de Vierdaagse door hun onafgebroken aanwezigheid. De wandelbond heeft een 

verandering ondergaan: de wereld verandert en de bond moet daarom mee veranderen. Het bestuur 

van de KWBN is hier heel druk mee geweest: de KWBN moet meer mensen aan zich binden en zal 

daarom een Fanbase opzetten. Ook zijn er in de toekomst nieuwe lidmaatschapsvormen nodig. 

Voorlopig wenst Stan  Lyczak iedereen een fantastische Vierdaagse, want dit evenement blijft één 

van de mooiste pijlers van de KWBN.  

Daarna nodigt de voorzitter marsleider Johan Willemstein uit om iets over de 99
e
 Vierdaagse te 

vertellen, want er wordt eigenlijk alleen over de 100
e
 gepraat. Zodra de heer Willemstein aan het 

woord is, verontschuldigt hij zich tegenover de leden: hij verschijnt zonder Vierdaagsekruis, wat 

natuurlijk een pijnlijke vergissing is in dit gezelschap. Hij is ‘m vergeten, maar hij is ook al eens een 

wandelstok van deze vereniging kwijt geraakt, dus dit vergeven de leden hem ongetwijfeld ook.  

De marsleider heeft ook alweer een naam voor ons bedacht: vrienden van de Vierdaagse. Hij wil het 

niet over de 100
e
 hebben, maar wel over de 99

e
, want iedereen moet eerst nog maar eens zien dat 

men die Vierdaagse uit loopt. Maar natuurlijk gaat iedereen onder gedompeld worden in de bekende 

sfeer van vriendschap, marsmuziek, doorzetten en gladiolen.  

Hij heeft wel een belangrijke vraag voor de leden. Op het Vierdaagsekruis staan vijf letters (KNBLO, 

red.), terwijl de nieuwe bond KWBN heet. De vraag is dan ook of het kruisje aangepast moet worden, 

waarop de aanwezige leden met een volmondig ‘nee’ antwoorden. En dat antwoord komt overeen 

met het principebesluit dat het bestuur van Stichting DE 4DAAGSE al had genomen. Het kruis 

herinnert ons er aan waar we vandaan komen. De kleuren blijven ook oranje-groen, omdat dat de 

oorspronkelijke bondskleuren zijn.  
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Dit jaar zijn er minder mensen uitgeloot en doen er slechts 60 nationaliteiten mee, tegenover 70 

vorig jaar. DE 4DAAGSE heeft dit jaar een nieuw contract met Hi-Tec gesloten en omdat Hi-Tec in 82 

landen actief is, heeft men Hitec gevraagd om ook in die landen mensen te stimuleren deel te 

nemen. Als de marsleider vertelt hoeveel KWBN-leden meelopen, interrumpeert Rob Breed hem met 

de vraag wat er met de vele dubbele leden zal gebeuren. Daarop antwoordt Johan Willemstein dat 

die vraag in de Ledenraad van de KWBN thuis hoort en dat de vraag daar al hoog op de agenda staat. 

Dan zijn er nog meer statistieken: er lopen 51 personen voor een beloning 50 of hoger en twee 

personen voor een beloning hoger dan 60: de heren Van der Lans (68) en Koopman (66). Vijftien 

deelnemers gaan in een rolstoel op pad en 1493 wandelaars lopen voor de tiende keer. DE 4DAAGSE 

wil graag de informatie over deze mensen delen met onze vereniging en onze voorzitter, Leonie Vink, 

neemt dit aanbod van de marsleider dan ook graag aan.  

Dit jaar zal ook de 1.500.000
e
 beloning worden uitgereikt aanstaande vrijdag. Verder zijn er per dag 

maximaal twee controleposten: met andere, actievere manieren van controleren zijn de afgelopen 

jaren veel zogenaamd slimme overtreders betrapt. De vliegende brigades met gele en rode kaarten 

op zak zullen vooral ook buiten de parcoursen controleren. Maar toch komen er twee posten, 

waarvan de marsleider niet vertelt waar die zullen staan.  

Vorig jaar werd naar aanleiding van de tragedie van de MH17 de intocht aangepast: dat was niet de 

intocht die de wandelaars verdiend hadden, maar het was wel het juiste besluit. (Hierop volgt 

applaus uit de zaal.) Hopelijk is de intocht dit jaar wel muzikaal en feestelijk.  

Bij de 100
e
 Vierdaagse mag men éénmalig 55 kilometer lopen en in de gemeenteraad van Nijmegen 

ligt een voorstel om de Waalbrug in 2016 om te dopen tot Vierdaagsebrug. Ten slotte memoreert de 

marsleider het weerbericht: het wordt mooi weer en maximaal 25 graden. Op dinsdag wordt ook 

neerslag verwacht en dus benauwd weer. Hij raadt iedereen aan zich luchtig te kleden, maar 

waarschijnlijk hebben de aanwezigen hier meer verstand van dan hijzelf. De marsleider wenst 

iedereen een fantastische Vierdaagse en hoopt alle Gouden-Kruisdragers vrijdag weer te zien.  

Onze voorzitter bedankt de marsleider dat we mogen meedenken over het Vierdaagsekruis. Ze 

bedankt beide gastsprekers en wenst hen veel succes met hun werkzaamheden. Daarop verlaten de 

heren Lyczak en Willemstein de vergadering.  

De voorzitter vertelt dat oud-bestuurslid Ab Schreurs op 24 april jongstleden is benoemd tot Ridder 

in de Orde van Oranje Nassau. De burgemeester van Haaksbergen bedankte hem daarbij voor zijn 

actieve inzet voor de wandelsport. Ab en Janny zijn donderdag langs het parcours te vinden.  

Onze vereniging blijft gestaag groeien en inmiddels hebben we ruim 3100 leden uit 16 verschillende 

landen op ieder continent. Vlak na de Vierdaagse van 2014 ontvingen we de inschrijving van ons 

3000
e
 lid en die is vandaag hier aanwezig. Daarop nodigt de voorzitter Thomas de Groot uit om naar 

voren te komen en overhandigt ze hem namens de vereniging een cadeautje.  

2. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen 

De secretaris vertelt dat er verhinderingen zijn doorgegeven van Yvonne Vink, Ton Leenders, Wilfried 

Enders en Elly Borst. Verder heeft het bestuur een brief gestuurd aan de KWBN over het besluit van 

de ledenvergadering van 21 maart 2015 over de invoering van het donateurschap: de voorzitter zal 

dit nader toelichten. 



 

3 

 

De voorzitter legt daarop de lopende discussie met de KWBN over dubbele afdrachten uit. De KWBN 

heeft ingevoerd dat er voor alle leden van aangesloten verenigingen afdracht betaald moet worden, 

ongeacht of zij nu lid zijn van een of meerdere verenigingen. In de praktijk zou dit betekenen dat 

leden, die voorheen hun hoofdlidmaatschap bij een andere vereniging hadden en bij onze vereniging 

slechts 9,50 euro betaalden, nu ineens hun lidmaatschapsgeld vermeerderd gaan zien met het 

bedrag dat wij aan afdracht aan de KWBN moeten betalen. Omdat wij het niet eens zijn met deze 

maatregel hebben wij een voorstel geformuleerd waarin wij het lidmaatschap van de betreffende 

leden per 1 januari 2016 omzetten naar een donateurschap. In de jaarvergadering van april heeft de 

Algemene Ledenvergadering dit voorstel goedgekeurd en wij hebben de KWBN hiervan op de hoogte 

gebracht. Mocht men via meerdere verenigingen aangesloten zijn bij de KWBN en bezwaar hebben 

tegen het omzetten van uw lidmaatschap van de Vereniging Gouden-Kruisdragers, dan vragen wij de 

leden om dit vóór 1 oktober aan ons te laten weten. Binnen de KWBN is de discussie over dit 

onderwerp nog gaande. Daarom geldt dat ons voorstel betreffende invoering van het donateurschap 

komt te vervallen indien de KWBN voor 1 januari 2016 besluit om twee lidmaatschapsvormen te 

handhaven conform de situatie onder de KNBLO-NL in 2014.  

Inmiddels hebben we de eerste drie ‘Powered by GKD’ wandeltochten achter ons liggen. Deze 

tochten, bestaande tochten waar wij als vereniging op aanhaken, zijn bedoeld als extra 

ontmoetingsmoment voor onze leden. Wij denken hiermee tegemoet te komen aan de behoefte die 

hieraan blijkt te zijn. In het afgelopen jaar zijn er ‘Powered by GKD’ tochten gehouden in Beverwijk, 

Rhoon en Nijmegen. Volgende tochten op het programma zijn de winterserie van de FLAL, op 7 

november 2015 in Heerenveen, en de door WS’78 georganiseerde Gouden-Kruisdragerstocht, die op 

13 februari 2016
 
in Nijmegen wordt gehouden. 

Tijdens een ledenvergadering enkele jaren geleden pleitte Coby van Rijn voor het behoud van de 

papieren verjaardagskaarten. Inmiddels heeft het bestuur besloten om deze niet te vervangen door 

een digitale felicitatie.  

De 100e Vierdaagse en het 65-jarig bestaan van onze vereniging naderen met rasse schreden en 

uiteraard gaan we daarbij stilstaan. We hebben inmiddels een commissie samengesteld bestaande 

uit Ton Leenders, Ivonne Vink en Stefan Zegers. We doen in ieder geval mee aan de 100 dagen 

durende tentoonstelling in het Valkhof. Ook zijn we druk in de weer met een cadeau voor de 

Stichting DE 4DAAGSE (en voor de leden). Wat dat is, houden we nog even geheim. 

Verder heeft Vicky Henriksen-Delaney net als andere jaren weer een nieuwe wervingsfolder gemaakt 

die na afloop van de Vierdaagse aan alle lopers zal worden gestuurd die dit jaar voor de 10
e
  maal de 

Vierdaagse hebben volbracht. En vlak voor deze vergadering hebben we aan tafel gezeten met onze 

ambassadeurs en besproken hoe we het onze leden in het buitenland nog gemakkelijker kunnen 

maken.  

3. Notulen algemene vergadering 21 maart 2015 

Er zijn vanuit de aanwezige leden geen opmerkingen over deze notulen en deze worden dan ook 

ongewijzigd, met dank aan de secretaris, vastgesteld. Rob Breed wil weten wat er met de vraag van 

de heer Woordes over korting bij wandeltochten is gebeurd en de voorzitter licht toe dat deze vraag 

aan de KWBN is doorgegeven. Het bestuur heeft hier verder geen informatie over. Dit jaar is deze 

ledenvergadering voor het eerst om 15.00 uur ’s middags gehouden en dat is goed bevallen: het 

bestuur zal dit dus volgende jaren ook op dat tijdstip plannen. 
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4. De 99e Vierdaagse en (andere) Vierdaagsezaken 

Eén van de aanwezigen vraag of de 30 kilometer ook wordt ingekort als het deze week heet zou 

worden, maar dat weet het bestuur helaas niet.  

Verder noemt de voorzitter de recordhouders, beginnend met Bert van der Lans en Dick Koopman. 

Ons lid Yvonne den Haerijnck (86 jaar) uit het Belgische Koewacht is de oudste vrouwelijke 

buitenlandse deelnemer. Daarnaast hebben wij ook een aantal leden die voor de vijftigste maal 

lopen. Dat zijn de heren Kroes, Maassen, Modderkolk, Weber en Otter. Wij wensen hen, net als 

overigens al onze leden, heel veel succes deze week!  

Zoals ieder jaar zijn alle leden van harte uitgenodigd voor een hapje, een drankje of een sanitaire 

stop op onze meeting points. Er is dit jaar voor het eerst ook een meeting point op de vierde dag, 

vlak voor het begin van de Via Gladiola in Malden.  

De meeting points worden wederom bemensd door Gerard en Trudy Verburgh, Lies Kaspers, Mien 

van Haaren, Ria Kroes en Gemma Jansen. Daarop volgt applaus vanuit de leden voor deze 

vrijwilligers.   

5. Reünie 2015 in Zaandam 

Op zaterdag 12 september is het weer tijd voor onze jaarlijkse reünie. De aanmeldingen hiervoor 

druppelen binnen, maar er is nog voldoende plaats. Ton Swart, die de dag samen met Margreet 

Sponselee organiseert, legt in het kort uit dat het hart van Zaandam zo’n 14 jaar geleden op de schop 

is gegaan. In dat verbouwde deel hebben we een luxe hotel op honderd meter van het station 

gevonden en daar zijn we te gast.  

We bekijken Zaandam en maken een mooie rondwandeling over de Zaanse Schans. Om 15.30 uur 

komen we terug in het hotel, waar de lustrumbeloningen uitgedeeld zullen worden. Ton komt zelf 

terug van een vakantie in Zeeland voor deze leuke dag, dus hij en Margriet hopen dat velen zich 

zullen inschrijven.  

Onze voorzitter voegt daar aan toe dat men zich nog tot 8 augustus 2015 kan aanmelden.  

6. Reünie 2016, Wijchen sneak preview 

Volgend jaar wordt de reünie, zoals het traditioneel gebeurt in een jubileumjaar, gehouden in de 

omgeving van Nijmegen. Organisatoren Francie de Leeuw, Gerard Aarts en Francien van den Heuvel 

zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Francien van den Heuvel moedigt iedereen aan om naar 

Zaandam te gaan, maar ook naar Wijchen. In Wijchen bezoeken we het kasteel of spelen we golf 

tussen de nietsvermoedende koeien door en maken we een huifkarrit. We zijn te gast bij zaal 

Verploegen op 10 september 2016.  

7. (overige) Voorstellen van het bestuur 

De voorzitter stelt vast dat er geen voorstellen van het bestuur zijn.  

8. Voorstellen van leden 

Er zijn geen voorstellen van de leden. 

9. Rondvraag 

De heer Bloem is geschrokken van de internetsite: die is rommelig en zaken zijn moeilijk te vinden. 

Ook bevatten de pagina’s oude informatie, dus het is de hoogste tijd om de site eens onder handen 
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te nemen. Vicky Henriksen-Delaney antwoordt daarop dat het bestuur op de achtergrond (achter de 

huidige site) al enige tijd bezig is met een nieuwe, modernere site. Dat kost tijd, maar deze is 

tenminste voor de Vierdaagse in 2016 gereed.  

Coert Peters wil graag een compliment maken aan Stichting DE 4DAAGSE en vraagt het bestuur om 

dat compliment door te geven. Een vriend van hem heeft morgenmiddag een uitvaart en mag van 

het stichtingsbestuur één dag dertig lopen en vroeg starten. Dat getuigt van flexibiliteit en coulance 

vanuit DE 4DAAGSE. 

De heer De Bree geeft aan dat er een andere datum in GOUD! staat als uiterste aanmelddatum voor 

de reünie dan zojuist werd genoemd. De voorzitter zegt toe dat de datum in GOUD! de enig juiste is: 

28 augustus. 

Erik Mulder wil graag weten wat het cadeau is van onze vereniging aan haar leden ter gelegenheid 

van het 65-jarig bestaan van de vereniging, maar dat wil de voorzitter natuurlijk niet zeggen.  

Met het oog op de Powered by GKD tocht in 2016 willen de heren Roelofs en Joving graag weten of 

dat tegelijk met Carnaval valt: Carnaval valt inderdaad op 13 februari 2016 (dit is onjuist, carnaval is 

van 7 tot en met 9 februari 2016, red.).  

Ten slotte vraag een lid hoe lang de wandelschoen al bestaat: archivaris Marcel Claassen antwoordt 

daar prompt op dat hij die vraag mee zal nemen en in de decembereditie van GOUD! graag 

beantwoordt.  

10. Sluiting 

Dan stelt de voorzitter vast dat het al drie uur is geweest en bedankt ze beheerder René Salemink 

voor het gastvrije onthaal in het Kolpinghuis. Ze bedankt ook alle leden voor hun komst en wenst hen 

namens het voltallige bestuur een fantastische week toe.  

Voor de uitvoering van het Vierdaagselied hebben we ook nu weer de hulp ingeroepen van het 

dweilorkest dat vorig jaar een onvergetelijke indruk maakte: de Blue Mops uit Nijmegen.  


