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Opening 
Deze keer wordt de vergadering feestelijk en muzikaal geopend door Paul de Graaf met het 
nummer “100ste Vierdaagse”, waarna de voorzitter iedereen van harte welkom heet aan de 
vooravond van de 100ste Vierdaagse. En, voegt de voorzitter daaraan toe, fijn dat we weer 
zo veel leden mogen verwelkomen: 202 leden zijn aanwezig.1 
Ook heel blij zijn wij met de komst van de heer Jan Rijpstra, sinds 18 februari 2016 voorzitter 
van het transitiebestuur van de Koninklijke Wandel Bond Nederland en natuurlijk met de 
aawezigheid vanJohan Willemstein, marsleider en mede-Goudenkruisdrager. Daarna geeft 
de voorzitter het woord aan Jan Rijpstra. 
 
De heer Rijpstra geeft te kennen al veel te hebben gehoord van onze vereniging, de 
grootste binnen de bond. Spreker gaat kort in op de veranderingen die plaats vinden binnen 
de bond, de “ANWB van de wandelsport” en, stelt hij aanvullend, “wat is de wandelsport 
toch mooi, want dan heb je tijd voor elkaar”. En dat is toch van een ander karakter dan sms 
of app, besluit spreker. 
 
Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan Johan Willemstein, en deelt daarbij mede dat 
Johan afgelopen zaterdag benoemd is tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Ter 
gelegenheid daarvan overhandigt zij onze marsleider een cadeautje in de vorm van “een 
borrel voor twee”.  
Johan vertelt net van de Wedren te komen, waar een feestje gevierd is met de 100 jongste 
deelnemers, in aanwezigheid van onder meer de Kindercorrespondent (noot notulant: 
http://www.kindercorrespondent.nl/vierdaagse/ ). Hij verontschuldigt zich voor het niet dragen 
van de medaille. Inderdaad, vervolgt Johan, het is warm maar dat betekent niet dat we de 
eerste marsdag eerder starten. Er waait een “licht luchtig” windje en dat maakt de warmte 
dragelijk. Wel komen er vier tot vijf waterpunten. Afstanden worden niet ingekort. En wat het 
beleid ten aanzien van woensdag wordt, vervolgt spreker, “daarover denken we dinsdag na”. 
De honderdste keer wordt weer een feest van ontmoeting en vriendschap. Er is veel werk 
gemaakt van deze bijzondere gelegenheid; zo is er natuurlijk de expositie in het Valkhof, is 
het Julianaplein omgedoopt in het Vierdaagseplein, zijn er speciale postzegels en 
Vierdaagsepenningen – maar die zijn al uitverkocht. Johan refereert aan de Stertochten, de 
relatieconcerten, de ereronden van 50 km en natuurlijk aan de komst van de koning naar de 
intocht. Ook noemt hij de Vierdaagsewijn, waarvan er inmiddels ruim 2.000 flessen zijn 
gebotteld. De vijfde fles is overigens aan Bert van der Lans overhandigd Hij bedankt onze 
vereniging voor het jublieumcadeau: de CD en voegt daaraan toe dat het een bijzonder 
dubbel feest is, nu onze vereniging haar 65 jarig bestaan viert. Ter ere daarvan overhandigt 
spreker een fraaie, ingelijste litho aan de voorzitter. Ruim 2.030 wandelaars gaan op weg 
voor beloning nummer 10; onze vereniging heeft dus ruim kans weer flink te groeien. Johan 
besluit met een gedicht van de Nijmeegse stadsdichter 2015 – 2016, Frouke Arns: “Roem 
en blaren”.  
 

Roem en blaren 
dit vallen in de voetstappen van hen 
die voor je gingen gaat je goed af; 
zwaaiend doe je voort, aangespoord 
                                                      
1 Inclusief die bestuursleden die de presentielijst niet ondertekenden 

http://www.kindercorrespondent.nl/vierdaagse/


    Vereniging “Gouden – Kruisdragers Vierdaagse” 
 Opgericht 24 juli 1951 – Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 24 juli 1952, no. 46 
 Aangesloten bij de wandelsportorganisatie KWBN 
 
 
 Secretariaat: Van Karnebeekstraat 153, 3317 KW Dordrecht. 
 IBAN: NL70 INGB 0000 375702, BIC: INGBNL2A t.n.v. Gouden-Kruisdragers Vierdaagse, ‘s-Hertogenbosch   

door duizend klanken langs de weg 
  
als lava stroom je door de straten, 
geeft je glimlach aan elk gezicht, 
in iedere taal een nieuwe vriend 
  

in de vroegte op de Wedren moedigt 
de laatste lichting uit de kroeg je aan 
twee werelden die elkaar hier raken 
– ieder draagt zijn eigen kruis 
  
in de maat van het legioen ga ook jij 
de eindstreep halen; op de Via Gladiola 
wachten zwaardlelies jouw komst 
  
en de stad, zij heeft de tijd, deinend staat zij 
aan haar kade middenin het feestgedruis 
straks keer je weer naar huis, zijn haar straten 
vreemd sereen, geeft je roem en blaren mee. 
 
De voorzitter bedankt beide sprekers die vanwege hun drukke werkzaamheden worden 
geëxcuseerd. 
 
Aansluitend doet Leonie een aantal huishoudelijke mededelingen, stelt ze het bestuur voor 
zover nog nodig voor, en deelt mede dat onze secretaris, Frans Leijtens, verhinderd is 
wegens een briefing voor de ereronde, die op dit moment op de Wedren plaatsvindt – Frans 
is “baankapitein” voor de ereronde van donderdag. Martin Pegels neemt zijn taken in deze 
vergadering waar.  
Daarna heet ze erelid Bert van der Lans welkom, die dit jaar voor de 69ste maal aan de start 
verschijnt en die daarmee gaat proberen om zijn absolute record nog verder veilig te stellen, 
evenals lid van verdienste Gien Langen – van Kolck. Erelid Henny Sackers laat zich 
verontschuldigen vanwege drukke werkzaamheden op de Wedren. Ook een bijzonder 
welkom aan ons Japanse lid, Eiji Takemoto.  
Leonie vervolgt met een welkomstwoord in het Engels voor onze buitenlandse leden en 
Martin vult dit aan met een kort welkom in het Duits. 
 

Ingekomen stukken en bestuursmededelingen 
Frans Hoefs uit Nijmegen heeft bericht van verhindering gestuurd, alsook Cynthia Schenk-
Heisen (Wijchen). Er zijn geen andere ingekomen stukken. 
De voorzitter vervolgt met een aantal mededelingen. Onze vereniging blijft gestadig groeien. 
De teller staat inmiddels op 3.374 leden uit 21 landen en iedere week komen er leden bij. 
Ruim negentig van onze leden hebben overigens gisteren deelgenomen aan de Vlaggen-
parade die van Lent door de stad naar de Wedren voerde, waar rond half zes de 
openingsceremonie plaatsvond. Dat was een fantastische ervaring, aldus de voorzitter, die 
goed is voor herhaling. Onze vereniging heeft zich daarbij uitstekend geprofileerd. 
 
In 2013 hebben we een beleidsplan gemaakt naar aanleiding van een grootscheepse 
ledenenquête en deze hebben we als bestuur tussentijds geëvalueerd. Een groot en 
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belangrijk deel van het beleidsplan 2013 / 2018 is inmiddels al gerealiseerd, zoals het 
aanstellen van ambassadeurs, het organiseren van “powered by GKD” tochten, een nieuw 
magazine en een vernieuwde website. Omdat deze initiatieven hebben geleid tot een hoge 
werklast bij het bestuur, zijn enkele andere ideeën vooralsnog blijven liggen. En voor de 
komende jaren zal het bestuur zich vooral richten op de stabilisatie van de lopende 
initiatieven en verbetering van de interne bedrijfsvoering. Daarbij is het de bedoeling om in 
2018 weer een nieuwe ledenenquête te houden als basis voor het volgende beleidsplan. In 
de komende uitgave van ons magazine GOUD! zult u meer gedetailleerde informatie terug 
kunnen vinden over de evaluatie, aldus de voorzitter. 
 
Na vele gesprekken tussen de ledenraad, de commissie contributiestelsel en de KWBN is de 
dubbele afdracht aan de KWBN inmiddels van de baan. Dat betekent dat onze leden die 
geen dubbele afdracht wensten te betalen en die daarom de status van donateur hadden 
gekregen, per 1 januari 2017 weer gewoon lid zullen zijn. We behoeven onze statuten dus 
niet meer aan te passen. In deze besprekingen heeft onze secretaris Frans Leijtens een 
grote rol gespeeld, en daarvoor zijn wij hem zeer veel dank verschuldigd, vervolgt Leonie. 
 
De contributie voor 2017 is vastgesteld op € 22,--, waarvan € 12,-- per lid wordt afgedragen 
aan de KWBN. Voor de jaren 2018 en 2019 is deze afdracht vastgesteld op respectievelijk   
€ 14,-- en € 16,--. De hoogte van de contributie voor deze jaren zal zoals gebruikelijk worden 
vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering in april. 
 
In het verleden is er weleens iets mis gegaan met lustrumbeloningen, vervolgt de voorzitter. 
Het is nog steeds niet duidelijk dat deze door leden zelf moeten worden aangevraagd. En 
dat kon leiden tot vervelende situaties, als er bijvoorbeeld geen beloning was aangevraagd, 
maar het betreffende lid wel een lustrumbeloning verwachtte. Om ervoor te zorgen dat dit in 
de toekomst niet meer gebeurt, heeft het bestuur besloten om vanaf de Vierdaagse van 
2017 automatisch lustrumbeloningen toe te kennen aan die leden die daarvoor in 
aanmerking komen.  
 
Dit jaar is er alweer een “Powered by GKD” wandeltocht gehouden, deelt de voorzitter 
aansluitend mede, en wel een heel bijzondere. WS’78 organiseerde in februari in Nijmegen 
een heel drukbezochte en goed geslaagde Gouden Kruisdragers Jubileumtocht. Op 28 
augustus a.s. staat onze eerste buitenlandse tocht op het programma, de 39ste wandeling 
door de Rupelstreek. De tocht start vanuit Schelle, in de buurt van Antwerpen, en er zijn uit 
afstanden van 4 tot 50 km. 50 km-wandelaars ontvangen een speciaal shirt en de 
organisatoren willen graag weten op hoeveel mensen zij kunnen rekenen. Ter vergadering 
blijken geen leden aanwezig die opteren voor de 50 km.  
 
Eerder dit jaar is onze nieuwe site live gegaan, vervolgt Leonie. Vanuit het bestuur heeft 
Vicky Henriksen zich hier buitengewoon voor ingespannen.  
 
Net zoals vorig jaar hebben wij vlak voor deze vergadering aan tafel gezeten met onze 
ambassadeurs en besproken hoe we het onze leden in het buitenland nog gemakkelijker 
kunnen maken, deelt de voorzitter mede. In het PayPal proces, dat we gebruiken voor de 
contributiebetaling in die landen die SEPA Direct Debit (“incasso”) niet ondersteunen, zijn 
enige procesverbeteringen voorgesteld. 
 
Leonie vervolgt de mededelingen door erop te wijzen dat dit jaar onze vereniging 65 jaar 
bestaat. Het bestuur is van mening dat dat moet worden gevierd en daarom hebben alle 
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leden een cd ontvangen met vrolijke wandelliedjes. Daarnaast wil het bestuur van de  
gelegenheid gebruik maken om een van de leden in het zonnetje te zetten, en wel Jan 
Woordes. Jan is, voor zover het bestuur bekend, de man die het langst lid is van onze 
vereniging. Hij werd lid op 16 juni 1955. Dat is dus al 61 jaar. Jan was bestuurder van de 
toenmalige Wandelkring Leiden en organiseerde veel wandeltochten, waaronder 
duintochten vanuit Katwijk. Hij liep meer dan 50 maal de Vierdaagse en kwam altijd op zijn 
brommertje naar Nijmegen. Daarop overhandigt de voorzitter Jan een heel toepasselijk 
schilderij - olieverf op doek - gemaakt door ons lid, Annemieke Martinus - Claus, onder 
applaus van de leden. Jan bedankt de vereniging voor het schilderij en merkt nog op, niet 
altijd per brommer naar Nijmegen te zijn gekomen. 
 
De voorzitter rondt de mededelingen af met erop te wijzen dat In het afgelopen jaar weer 
heel veel leden zich ingezet hebben voor de vereniging. Een hartelijk woord van dank gaat 
uit naar Annemieke Martinus - Claus voor het schilderij; Ton Leenders en Ivonne Vink 
(beiden op dit moment werkzaam als bureaulist op de Wedren) en Stefan Zegers voor hun 
onnoemelijke inzet voor de commissie 100-65; Rino Hamelink die ervoor heeft gezorgd dat 
we prachtige poloshirts konden bestellen, en Marcel Claassen die ervoor heeft gezorgd dat 
ook de Gouden-Kruisdragers niet ontbreken op de Vierdaagsetentoonstelling in museum het 
Valkhof.  
 

Notulen algemene ledenvergadering d.d. 9 april 2016 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de secretaris. 
 

De 100e Vierdaagse en (andere) Vierdaagse zaken 
De voorzitter merkt op dat de vereniging er trots op is, dat de recordlopers van deze editie 
van de Vierdaagse lid zijn van onze vereniging. Dat zijn Bert van der Lans, die voor de 69ste 
maal hoopt te finishen, en Dick Koopman, die zijn 67ste kruisje hoopt te behalen. De 
vergadering onthaalt beide heren op een hartelijk applaus. Ons lid mevrouw Yvonne  den 
Haerijnck (87) uit het Nederlandse Koewacht is de oudste vrouwelijke buitenlandse 
deelnemer (zij heeft de Belgische nationaliteit), vervolgt de voorzitter. Daarnaast hebben wij 
ook een aantal leden die voor de 50ste maal lopen. “Er is geen evenement ter wereld dat zo 
verenigt en verbroedert als de Vierdaagse. Wij hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen. 
Rangen en standen, verschillen in religie, cultuur en sociale achtergronden verdwijnen 
omdat wij allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben. En daar zou de rest van de wereld een 
voorbeeld aan kunnen nemen”, aldus Leonie.  
 
Zoals ieder jaar zijn alle leden van harte uitgenodigd voor een hapje, een drankje en / of een 
sanitaire stop op onze meeting points. Het meeting point op de laatste dag, vlak voor het 
begin van de via Gladiola in Malden, dat vorig jaar geïntroduceerd werd, is goed bevallen en 
komt daarom dit jaar terug. De meeting points worden wederom verzorgd door Gerard en 
Trudy Verburgh, Mien van Haaren en Gemma Jansen. Nieuw dit jaar zijn Ria Kroes en Joep 
Hilckmann, besluit de voorzitter. De leden begroeten de aanwezige vrijwilligers van de 
meetings points met applaus. 
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Reünie 2016, Wijchen 
Op zaterdag 10 september is het weer tijd voor onze jaarlijkse reünie, licht de voorzitter toe. 
Zij raadt de leden aan, zich tijdig aan te melden, dat wil zeggen vóór 27 augustus, voor 
zover nog niet gebeurd. Aansluitend licht Francien van den Heuvel, die de reünie samen 
met Gerard Aarts en Francie de Leeuw organiseert, het programma toe. 
 

Reünie 2017 
De voorzitter deelt mede dat het volgend jaar de reünie naar alle waarschijnlijkheid 
gehouden zal worden op een centrale plek in het midden van het land. De organisatie ervan 
ligt in handen van Frans Leijtens en Veronica Bunschoten. Zij zijn al druk bezig met het 
maken van plannen; het bestuur hoopt in de volgende uitgave van ons magazine nadere 
details te kunnen geven. 
 

Voorstellen vanuit het bestuur  
Er zijn geen voorstellen vanuit het bestuur, aldus de voorzitter. 
 

Voorstellen vanuit de leden  
Er zijn geen voorstellen vanuit de leden ingediend, deelt de voorzitter mede. 
 

Rondvraag 
Mevrouw Goris (Roosendaal) is van mening dat ons logo een wat sombere kleurstelling 
heeft. De voorzitter legt uit dat het kleurbeeld onder andere afhankelijk is van de vraag, waar 
het logo gebruikt wordt (op onze badges, de internetsite etc.) en voegt daaraan toe dat het 
bestuur deze opmerking graag meeneemt. 
 
De heer Bloem (Waddinxveen) mist de Engelse en Duitse samenvattingen in ons magazine 
GOUD! Sinds de decembereditie 2015, antwoordt Leonie, hebben we aparte Duitstalige en 
Engelstalige edities; iets waar we bijzonder trots op zijn. In de oude, qua taal gemengde 
opzet was er niet of nauwelijks ruimte voor een adequate weergave van de Nederlandse 
tekst in de vertaling naar het Duits en Engels. Bovendien werd het bladbeeld bijzonder druk. 
 
Marcel Claassen (Nijmegen) maakt graag van de gelegenheid gebruik om te wijzen op 
allerlei andere, nog niet genoemde evenementen, die eveneens in het teken staan van de 
100e Vierdaagse. 
 
De heer Holla (Willemstad) toont zich bijzonder tevreden over Vlaggenparade van gisteren, 
en bedankt Frans Leijtens en Francie de Leeuw voor hun inzet in dezen. De leden uiten 
bijval. 
 
De heer Modderkolk heeft problemen met de Vierdaagse app, die, in technische termen, niet 
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downwards compatible blijkt. Het zou voor spreker handig zijn geweest als de (minimale) 
systeemvereisten vooraf bekend zouden zijn geweest. De voorzitter antwoordt dat dit één 
van de typische zaken is, die het bestuur graag meeneemt in de terugkoppeling naar het 
Vierdaagse bestuur. 
 
 
Bert van der Lans wijst erop dat afscheid is genomen van Lies Kaspers, één van de 
vrijwilligers voor de meeting points. De voorzitter beaamt dit en voegt daaraan toe dat op 
gepaste wijze afscheid is genomen.  
 
De heer Mol (Breda) toont zich onder de indruk van de Vierdaagseviering, gisteren, maar 
tekent aan dat er voorafgaand aan de viering weinig respect voor de muziek bleek te 
bestaan. De voorzitter wijst op het speciale karakter van de viering, waarin het weerzien van 
wandelaars, voorafgaand aan de eigenlijke viering, een rol speelt. Aanvullend merkt Gien 
Langen – Van Kolck op, dat tijdens de Prelude juist gepraat mag worden, reden waarom dit 
deel vervroegd is van 9.45 u naar 9.30 u. Dit muzikale gedeelte is bedoeld als “omlijsting”. 
 
De heer Scharp (Pijnacker) vraagt aandacht voor zijn Topperslijst en hoopt vrijdag veel 
aanvullingen te verkrijgen. Een aantal jaren geleden heeft spreker beloofd ter gelegenheid 
van de 100e Vierdaagse een gedrukte versie van de Topperslijst ter beschikking te stellen. 
Belangstellenden kunnen na afloop van de vergadering een proefexamplaar inzien en er is 
een intekenlijst beschikbaar.  
 
De heer Sagel (Enschede) neemt voor het eerst deel aan een ledenvergadering en 
complimenteert het bestuur voor de aanpak en activiteiten. 
 
Mevrouw Van Vugt-Jaspers (Nijmegen) informeert waarom de vereniging andere 
Vierdaagsevieringen dan die in de Stevenkerk niet belicht. De voorzitter licht toe dat de 
viering in de Stevenskerk is voortgekomen uit onze vereniging. 
 
De heer Van Summeren (Ewijk) toont zich enthousiast over de afgelopen Vlaggenparade. 
Leden beamen dit bij acclamatie. 
  

Sluiting 
De voorzitter wenst, alvorens de vergadering af te ronden, wederom beheerder René 
Saleming te danken voor zijn gastvrije onthaal in het Kolpinghuis. Hij maakt van de 
gelegenheid gebruik om het bestuur te feliciteren met het 65-jarig bestaan van de vereniging 
en geeft ieder bestuurslid een mooie fles wijn. Een van de aanwezigen interpelleert met de 
vraag hoe lang wij al te gast zijn. Hierop kan helaas vooralsnog geen antwoord worden 
gegeven. 
Aansluitend dankt Leonie allen hartelijk voor komst naar en bijdrage aan de vergadering, en 
wenst allen namens het voltallige bestuur een fantastische 100ste Vierdaagse toe.  
Zij rondt af met een verwijzing naar de cd van Paul de Graaf welke alle leden ontvangen 
hebben; daarop staat ook Paul’s versie van het Vierdaagselied.  
Met die versie wordt, samen met Paul, de vergadering op gepaste wijze afgesloten. 
 


