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Jaarverslag 2015 van de secretaris 
 
Het jaar 2015 staat ook bij onze vereniging al grotendeels in het teken van de 
honderdste Vierdaagse van Nijmegen. We kijken daarom graag al een stukje vooruit, 
ook naar ons eigen jubileum. Maar voordat het tijd voor dat feestje is, moesten er in 
2015 nog belangrijke zaken geregeld worden.  
De wandelwereld verandert snel. De grote bonden en organisaties bundelen de 
krachten, terwijl de individuele wandelaar meer producten zoals tochten, routes of 
uitstapjes afneemt buiten de traditionele wandelwereld. Het bleek dan ook een 
flinke uitdaging om als vereniging koers te houden in deze omgeving. 
 

Overleg met DE 4DAAGSE 
 
Begin maart hadden we in Beek-Ubbergen het gebruikelijke overleg met Stichting DE 
4DAAGSE, waarbij de marsleider ons op de hoogte stelde van nieuwtjes over de 
komende Vierdaagse, maar ook over de jubileumeditie van 2016. Via Facebook 
hadden we al veel suggesties, klachten of ideeën van de leden ontvangen: sommigen 
hadden ook per brief nog een lijst met aandachtspunten gestuurd. Deze hebben we 
gedeeld met de bestuursleden van Stichting DE 4DAAGE.  
 
De avond bleek ook weer het forum waarin de stichting ons bestuur als klankbord 
gebruikt voor hun ideeën: waar we al eerder mee mochten denken over het 
Vierdaagsekruis, kwamen nu onder andere de 55 km en de Ereronde in 2016 aan de 
orde. Het blijft daarom belangrijk dat we van zoveel mogelijk leden hun mening over 
de Vierdaagse horen: wij mogen niet alle nieuwtjes die we via DE 4DAAGSE horen 
direct naar buiten brengen, dus vaak moet het bestuur een standpunt bepalen 
zonder ruggespraak. 
 

Driemaal ‘powered by GKD’, tweemaal GOUD! 
 
De wandelagenda van 2015 bood op drie momenten ruimte voor een samenwerking 
met een andere wandelvereniging. Met het ‘powered by GKD’ logo werden tochten 
in Rhoon (met de Rotterdamse Wandelsport Vereniging), in Nijmegen (met de 
Stichting Streek 2Daagse Nijmegen) en in Heerenveen (met de Friese Lange Afstands 
Lopers) gepromoot als ontmoetingsplaats voor onze leden: 

 Rhoonse Griendentocht, 24 en 25 januari 2015, Rhoon 

 Streek2daagse, 13 en 14 juni 2015, Nijmegen 

 Oranje-Belvédère-wandeltocht, 7 november 2015, Heerenveen 
 
Het bleken uitstekende wandeltochten, met mooie natuur en gelukkig ook goed 
weer. Aangezien de werklast voor onze vereniging beperkt is en onze leden deze 
tochten steeds blijken te waarderen, zullen we dit initiatief ook in 2016 voort zetten. 
Het is bovendien een mooie manier om onze vereniging te promoten bij de 
wandelaars. Het blijkt alleen lastig om bij te houden hoeveel deelnemers aan deze 
wandelingen Gouden-Kruisdrager zijn, waardoor exacte aantallen ontbreken.  
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Ons magazine GOUD! heeft een modernere uitstraling gekregen en de redactie 
begint inmiddels veel ervaring te krijgen in het samenstellen van het blad via 
drukkerij Editoo. Het blijft wel lastig om bij de Engelse en Duitse teksten in het kort 
de strekking van het artikel weer te geven.  
Daarom is voor december 2015 besloten om drie verschillende versies van GOUD! 
uit te brengen: naast de Nederlandse editie, komen er ook een Engelse en Duitse. De 
inhoud is hetzelfde, maar wel vertaald. Er zijn geen extra kosten aan verbonden door 
de moderne drukfaciliteiten van Editoo. Met deze ingrijpende wijziging komt er ook 
meer ruimte beschikbaar voor de oorspronkelijke tekst, omdat de vertaling er niet 
meer naast hoeft te passen.  
 

De 99e Vierdaagse van Nijmegen 
 
Er werden in 2015 46.000 inschrijvingen toegelaten tot de Vierdaagse en dat 
betekende dat 5.462 personen werden uitgeloot. Op vrijdagmiddag haalden 40.092 
deelnemers de finish, waaronder vijf van onze leden die voor de vijftigste keer liepen 
en de heren Koopman (66e keer) en Van der Lans (68e keer). Er deden wandelaars 
van 56 nationaliteiten mee aan deze 99e Vierdaagse. 
 
Op zondag bezochten veel lopers de Vierdaagsekerkdienst in de St. Stevenskerk en 
maandagmiddag voorafgaand aan de Vierdaagse kwamen de Gouden-Kruisdragers 
bijeen voor de ledenvergadering in het Kolpinghuis. Daar had een delegatie van het 
bestuur allereerst het jaarlijks overleg met onze ambassadeurs. De ervaringen van 
het eerste jaar waarin onze ambassadeurs als zodanig actief waren, werden gedeeld. 
Zij riepen het bestuur onder meer op te komen met templates, zoals een voorbeeld 
van een welkom brief aan nieuwe leden in hun respectieve regio's. Daar hebben we 
inmiddels voor gezorgd.  
Het stemt tot tevredenheid om te zien dat buitenlandse leden in toenemende mate 
hun weg weten te vinden naar onze ambassadeurs. Het bestuur is bijzonder blij met 
hun bijdrage aan onze vereniging. Bij de daarop volgende ledenvergadering waren 
ook marsleider en lid Johan Willemstein en KWBN-voorzitter Stan Lyczak te gast. De 
muzikale afsluiting (het Vierdaagselied) werd verzorgd door de Blue Mops. 
 
Hoewel de modderbende maandagochtend op Heumensoord anders doet 
vermoeden, blijft het de hele Vierdaagseweek droog. De wandelaars genieten van 
prachtig weer en een heel mooie Vierdaagse. 
Het bestuur heeft al langer overwogen om tijdens de Vierdaagse een vierde meeting 
point in te richten, maar toen een bestuurslid aan de Rijksweg in Malden ging 
wonen, vlak voor het begin van de Via Gladiola, konden we er helemaal niet meer 
onderuit. Daarmee hadden we op ieder van de vier dagen een meeting point voor 
onze leden en voor toekomstige leden. De aanloop was weer groot en er waren veel 
wandelaars die zich, zittend op ons meeting point met een hapje en drankje, lieten 
inschrijven als lid van onze vereniging.  
Na afloop van de Vierdaagse mochten we zoals ieder jaar met medewerking van 
Stichting DE 4DAAGSE weer alle 1.381 deelnemers die hun tiende Vierdaagse liepen 
schriftelijk uitnodigen om lid te worden. Dit leverde binnen enkele dagen meer dan 
tweehonderd nieuwe leden op.  
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Reünie in Zaandam 
 
Ton Swart en Margriet Sponselee hebben op 12 september 2015 een prachtige dag 
georganiseerd voor 138 leden en introducés. We werden gastvrij ontvangen in het 
Inntel hotel naast het station van Zaandam, waar iedereen genoot van gebak, 
gezelligheid en een presentatie over de architectuur van het centrum van Zaandam. 
Na een stadswandeling en een goede lunch gingen we per bus naar de Zaanse 
Schans, waar alle aanwezigen ruim te tijd hadden om rond te kijken en te genieten 
van de molens, de historische gebouwen en het mooie weer. De dag werd besloten 
in het Inntel hotel met de traditionele uitreiking van de lustrumbeloningen. 
 

Koninklijke Wandel Bond Nederland 
 
In december 2014 fuseerde de KNBLO-NL eindelijk met de NWB tot de KWBN. Ook 
onze vereniging steunde de fusie van harte. Eén van de uitgangspunten van de fusie 
is echter dat ieder lid van iedere vereniging afdracht aan de bond betaalt 
(‘lid=afdracht’). Daardoor betalen mensen die van twee wandelorganisaties lid zijn, 
twee keer afdracht aan de KWBN. We hebben in 2014 aangegeven bij de KNBLO-NL 
dat wij dat geen goed uitgangspunt vinden en het daar niet mee eens zijn. De 
KNBLO-NL beloofde dat dit werd opgenomen in de actiepuntenlijst van zaken die na 
de fusie nog moesten worden geregeld.  
De KNBLO-NL beloofde verder dat onze vereniging in 2015 geen dubbele afdrachten 
moet betalen: wij hebben immers in het voorjaar van 2014 al onze 
contributiestructuur voor 2015 bepaald en konden dit niet in december 2014 
wijzigen. Deze situatie werd in 2015 onderwerp van hevige discussies met de KWBN. 
 
Aangezien onze vereniging begin 2015 het beleid voor 2016 bepaalt en dit op 21 
maart 2015 voor legt aan de ledenvergadering, geven wij ook al in het begin van 
2015 aan dat de KWBN spoedig haar lijst met openstaande actiepunten moet 
oppakken. Omdat de KWBN hier niet op reageert, leggen we op 21 maart een 
voorwaardelijk voorstel aan onze leden voor.  
Iedereen die voor 2015 niet afdrachtplichtig was via onze vereniging, zal worden 
omgezet naar de status van donateur per 1 januari 2016, tenzij de KWBN voor 2016 
een nieuwe contributiestructuur invoert. Omdat de invoering van het donateurschap 
nog niet zeker is, wachten we met wijziging van onze statuten en reglementen tot 
2016. Onze leden gaan hiermee akkoord en wij stellen terstond de KWBN op de 
hoogte van ons voornemen.  
 
Ook tussen maart en oktober vraagt onze vereniging meermalen (per brief, maar ook 
in informele vergaderingen van de Ledenraad met het KWBN-bestuur) aan de KWBN 
om haar beleid aangaande de contributies kenbaar te maken en om bij voorkeur het 
principe ‘lid=afdracht’ af te schaffen. De KWBN geeft daarop geen reactie, anders 
dan het verwijt dat onze vereniging zich niet aan de gemaakte afspraken zou 
houden. De directeur van de KWBN laat in een overleg wel doorschemeren dat hij 
wel wat voelt voor een structuur waarin alle KWBN-leden rechtstreeks hun 
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contributie aan de KWBN betalen (en waarbij dan dus ieder lid slechts éénmaal 
afdracht betaalt).  
 
In de loop van 2015 wordt duidelijk dat de KWBN nauwelijks voortgang boekt in de 
afronding van de fusie. Het KWBN-bestuur schakelt daarop consultants van Manage 
to Manage in, die in een serie interviews met het KWBN-bestuur, het KWBN-
personeel en de Ledenraad de gehele fusie evalueren.  
Het eindoordeel van de consultants is bijzonder kritisch: de KWBN heeft de fusie niet 
doorgezet in 2015, de KWBN is niet in staat in te spelen op de veranderende 
wandelwereld en binnen het KWBN-bestuur en –personeel zijn nog altijd twee 
kampen (de KNBLO-NL en de NWB). Daarop wordt in november 2015 besloten om zo 
spoedig mogelijk het hele KWBN-bestuur te vervangen door een kleiner 
transitiebestuur en een grootschalig veranderproces binnen de bond op te starten.  
 
In oktober 2015 verrast de KWBN onze vereniging met een nieuwe 
contributiestructuur: die is nog altijd gebaseerd op ‘lid=afdracht’ en wordt reeds 
ingevoerd voordat in november de Ledenraad hierover kan beslissen. Onze 
vereniging ziet zich dus genoodzaakt om per 1 januari 2016 het donateurschap voor 
ruim 600 van onze leden in te voeren. Ook andere verenigingen, zoals WS’78, volgen 
die koers. Voor zover wij kunnen nagaan, worden de dubbele lidmaatschappen bij de 
KWBN massaal beëindigd.  
In november proberen wij samen met WS’78 in de Ledenraad de KWBN op andere 
gedachten te brengen, maar alle voorstellen daartoe worden door de overige 
Ledenraadsleden (van de wandelregio’s en individuele leden) weggestemd. 
Bovendien verslechtert de verhouding met de bond, doordat de bond vreemd 
genoeg juist onze vereniging ervan beschuldigt dat wij ons niet aan gemaakte 
afspraken houden. Ook nu doet de KWBN wel de belofte dat er zo spoedig mogelijk 
een commissie komt die nieuwe voorstellen zal formuleren voor de 
contributiestructuur. De secretaris van onze vereniging wordt eind december 
uitgenodigd zitting te nemen in deze commissie. 
 
Ondanks deze discussie, die inmiddels de vorm van een zeer vervelend conflict krijgt, 
zijn er wel positieve ontwikkelingen binnen de KWBN. Zo krijgt de samenwerking 
met Wandelnet meer vorm: er komt een statutenwijziging die het mogelijk maakt 
om in een nieuw op te richten besloten vennootschap met Wandelnet samen te 
gaan. In die samenwerkingsvorm kunnen we nieuwe producten op de markt brengen 
(zoals wandelroutes en –paden).  
De bond krijgt toestemming van de Ledenraad voor de ontwikkeling van een 
Fanbase: een online platform om niet-leden van de bond toch aan de bond te 
binden. Via dat platform kunnen wandelaars hun ervaringen delen, tochten, 
producten en routes vinden en deel uitmaken van de wandelgemeenschap, zonder 
dat er een lidmaatschap aan vast zit. De gegevens die de KWBN met die Fanbase 
over het potentieel aan miljoenen wandelaars in Nederland genereert, zijn weer 
interessant voor de bond zelf, maar ook voor externe bedrijven.  
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Ontwikkelingen binnen het bestuur 
 
Hoewel we voorlopig geen mutaties in het bestuur verwachten, komen die er op 
termijn wel en is het bestuur zich daar al volop op aan het beraden.  
Verder zijn we druk bezig geweest om binnen de vereniging de puntjes op de i te 
zetten. Leden blijven nog altijd veel vragen stellen over de lustrumbeloningen. Uw 
bestuur probeert daarom de regels rond die beloningen duidelijker te maken. Ook 
de afspraken rond onze jaarlijkse reünie, over de ‘powered by GKD’ evenementen, 
over de meeting points en rond de ambassadeurs zijn aangescherpt. Dat betekent 
natuurlijk ook dat ons draaiboek is aangepast.  
Daarnaast is het huishoudelijk reglement met medewerking van één van onze 
ereleden vernieuwd. Bij voorkeur leggen we het vernieuwde reglement in april 2016 
voor aan de ledenvergadering. De eerder genoemde ontwikkelingen binnen de 
KWBN (en het invoeren van het donateurschap) worden dan later aangepast. 
 
Achter de schermen wordt door een kleine commissie hard gewerkt aan een 
jubileumcadeau voor onze leden en voor Stichting DE 4DAAGSE. Dat moet begin 
2016 gereed zijn, waardoor de meeste voorbereidingen in 2015 plaats hebben 
gevonden. Helaas hebben we meer goede ideeën voor onze lustrumviering dan 
vrijwilligers om deze initiatieven te realiseren. We zullen ook een duidelijke inbreng 
krijgen in de honderdste Vierdaagse, door onder andere deelname aan de 
tentoonstelling in Museum het Valkhof.  
En één van onze bestuursleden is geconsulteerd over de deelnemers aan de 
Ereronde in 2016: Stichting DE 4DAAGSE zoekt vier groepen van 25 deelnemers, 
waaronder buitenlandse lopers, geuniformeerde deelnemers en Nederlandse lange 
afstandslopers. We hebben daarbij namen aangeleverd van lopers, maar ook van 
onze ambassadeurs als mogelijke contactpersonen.  
 
Enkele leden merkten het in de loop van 2015 al op: de internetsite begint 
verouderd te raken. Reeds begin 2015 heeft het bestuur de ontwikkeling van een 
nieuwe, modernere site opgestart met de medewerking van een externe expert. 
Inmiddels heeft het bestuur de bouw van de nieuwe site zelf over genomen en 
hopen we voor de zomer van 2016 de nieuwe site te lanceren. Ook onze 
Facebookpagina blijft populair onder leden en niet-leden en blijkt een nuttig 
instrument om meningen te peilen en het laatste nieuws te verspreiden.  
Er is veel energie gestoken in een eigen PayPal-account. Met PayPal kunnen 
buitenlandse leden buiten de Eurozone eenvoudiger hun contributie betalen. Ook 
het nasturen van de lustrumbeloningen kostte veel tijd. Veel leden vragen de 
beloning niet tijdig of correct aan en vragen vervolgens het bestuur waar hun speld 
blijft: daarom hebben we voor 2016 besloten de regels rond de lustrumbeloningen 
nog duidelijker te communiceren en strikt te handhaven. 
 
Al deze initiatieven leidden er wel toe dat de werklast van ons bestuur het afgelopen 
jaar bijzonder hoog is geweest. Ieder bestuurslid heeft tenminste één neventaak of 
project op zich genomen. Zolang dat een tijdelijke situatie is, is iedereen daartoe 
bereid, maar het stemt zorgelijk.  
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2015 in cijfers samengevat 
 

Leden op 1 januari 2015 3.111 
 Leden en donateurs op 1 januari 2016 3.306 
 Donateurs op 1 januari 2016 664 
 Leden die dubbele afdracht betalen 83 
 Nieuwe leden 374 (385 in 2014) 

Overleden leden 22 
 

 
  Deelnemers ‘powered by GKD’ Rhoon 946 

 Deelnemers ‘powered by GKD’ Nijmegen 1.510 
 Deelnemers ‘powered by GKD’ Heerenveen 511 
 Aanwezigen ledenvergadering 21 maart 37 (43 in 2014) 

Aanwezigen ledenvergadering 20 juli 128 (138 in 2014) 

Deelnemers reünie 138 (107 in 2014) 

 
  Tribunekaarten Intocht 111 

 Uitgereikte lustrumbeloningen 15 
 Opgestuurde lustrumbeloningen 102 
 Nieuwe leden na ledenwerfactie 234 
 Leden Facebookpagina op 31 december 789 (562 in 2014) 

Gemiddeld aantal bezoekers internetsite per dag 202 (583 in 2014) 

 
  Duitstalige versie GOUD! 73 

 Percentage digitale (Duitstalige) versie 55% 
 Engelstalige versie GOUD! 52 
 Percentage digitale (Engelstalige) versie 87% 
 Nederlandstalige versie GOUD! 3.194 
 Percentage digitale (Nederlandstalige) versie 34% 
 

 
In 2015 realiseerde de Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse: 

 Onze reguliere verenigingsactiviteiten zoals de ledenvergaderingen, de 
meeting points en de reünie. Er kwam een vierde meeting point op de vrijdag 
bij; 

 Drie ‘powered by GKD’ wandeltochten als ontmoetingsplaats voor onze 
leden; 

 PayPal contributiebetaling voor buitenlandse leden; 

 Drie versies (Nederlands, Engels en Duits) van GOUD!; 

 Bijdragen aan besluitvorming Stichting DE 4DAAGSE (Vierdaagsekruis, 
Ereronde etc.); 

 Deelname aan de expositie 100 jaar Vierdaagse in het Valkhof in 2016. 
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Vooruitkijken naar het jubileumjaar 
 
Voor 2016 blijven er nog veel wensen. De nieuwe internetsite, een aangepast 
huishoudelijk reglement, een mooi jubileum (voor onze vereniging en de 
Vierdaagse), een jubileumgeschenk, een nieuw contributiestelsel bij de KWBN en 
nieuwe ‘powered by GKD’ tochten: de wereld draait door en wij wandelen mee.  


