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Jaarverslag 2016 van de secretaris 
 
Het afgelopen jaar was voor onze vereniging en voor de Vierdaagse van Nijmegen extra feestelijk. 
Onze jubilea domineerden het jaarprogramma en de activiteiten van de vereniging. Daarnaast 
werkten we nog altijd binnen een wandelbond in verandering, waarbij we nauw betrokken willen 
blijven bij het beleid van die bond.  
Het feestje kwam er en was een groot succes en ook de KWBN bewoog een richting op die ons 
positief stemt over de toekomst.  
 

Overleg met DE 4DAAGSE 
 
Het jaar begon voor onze vereniging achter de schermen met de productie van ons 
jubileumgeschenk aan Stichting DE 4DAAGSE. Samen met zanger Paul de Graaf werden liedjes 
gecomponeerd en werd het achtergrondkoor (een groep leden van onze vereniging) in de Shamrock 
in Nijmegen opgenomen. De presentatie van de single 100ste Vierdaagse vond plaats tijdens het 
jaarlijkse informele overleg met Stichting DE 4DAAGSE in Lent, in  het bijzijn van onze ereleden en 
ons lid van verdienste. Paul de Graaf zong de single en diverse andere liedjes voor de jubileum-cd en 
daarmee kon de single ook on-line in de verkoop.  
 
Na de presentatie van de single sprak het bestuur met het bestuur van DE 4DAAGSE over de 
honderdste Vierdaagse en de verschillende jubileumactiviteiten. Verder mochten we, zoals 
gebruikelijk, diverse suggesties en ideeën van onze leden voorleggen aan DE 4DAAGSE. 
 

Verenigingszaken 
 
In april werd tijdens de ledenvergadering het nieuwe huishoudelijk reglement goedgekeurd en 
vastgesteld door de leden. Dat huishoudelijk reglement hield rekening met het nieuwe beleid rond 
de lustrumbeloningen en de kascommissie is opgewaardeerd tot financiële commissie om het 

bestuur in de brede zin des woords te adviseren.  
 
De aanvraag van lustrumbeloningen blijft lastig voor veel leden. Ze vergeten de aanvraag op tijd te 
doen of blijken, ondanks herhaaldelijke voorlichting door het bestuur, niet eens te weten dat ze een 
lustrumbeloning kunnen aanvragen. Daarom heeft het bestuur na overleg met Stichting DE 
4DAAGSE besloten vanaf 2017 aan iedereen die een lustrumbeloning verdient, deze standaard uit te 
reiken of toe te sturen. Dat vereist medewerking van Stichting DE 4DAAGSE, want we moeten 
immers onze ledenlijst na de Vierdaagse vergelijken met het deelnemersbestand van die Vierdaagse.  
Hopelijk komt hiermee op termijn wel een eind aan het aanvragen van lustrumbeloningen door het 
jaar heen. De begroting laat ruimte voor de extra beloningen en het is een mooie service naar al 
onze leden.  
 
Begin april lanceerde de vereniging haar nieuwe internetsite. Deze heeft een zeer moderne opmaak, 
die ook geschikt is voor tablets en mobiele telefoons. Hoewel initieel een externe expert mee hielp 
aan de bouw, was vooral Vicky Henriksen-Delaney degene die wekenlang heeft gebouwd aan de site. 
Het is een site die, zoals zij zelf opmerkt, moderner is dan de site van Stichting DE 4DAAGSE en 
waarmee we weer heel wat jaren vooruit kunnen. De site trok direct al veel bezoekers, al werd de 
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piekdrukte natuurlijk rond de Vierdaagse bereikt.  
Ook het aantal leden van onze Facebookpagina bleef fors stijgen. Al is niet ieder lid van onze 
Facebookpagina ook lid van onze vereniging, het is een mooi medium om Gouden Kruisdragers 
kennis te laten maken met onze vereniging.   
 

Powered by GKD: succes en experiment 
 
In 2016 koos de vereniging voor twee wandeltochten als ontmoetingsplaats voor de leden. De 
vereniging WS’78 organiseerde een van haar winterserietochten vanuit Nijmegen en trok door de 
samenwerking met onze vereniging een recordaantal deelnemers. En om ook de ambitie uit ons 
beleidsplan om onze buitenlandse leden meer te bieden, in te vullen, vond de tweede ‘powered by 
GKD’ tocht plaats in België, waar w.s.v. Schelle onze partner was. 

 Gouden-Kruisdragerstocht, 13 februari 2016, Nijmegen 

 Zomertocht, 28 augustus 2016, Schelle 
 
De Gouden-Kruisdragerstocht trok door Nijmegen en passeerde veel bekende locaties van de 
Vierdaagse voordat de wandelaars de natuur rond Malden in werden gestuurd. Niet alleen kwamen 
er veel deelnemers naar de tocht, maar ook de marsleider van de Vierdaagse trok de 
wandelschoenen aan. Speciaal voor ons jubileumjaar deelden we ‘powered by GKD’ schoenlepels uit 
aan de deelnemers van onze vereniging. De samenwerking met WS’78 was zo succesvol, dat de 
volgende Gouden-Kruisdragerstocht al weer gepland staat voor 20 januari 2018. 
 
De Zomertocht in Schelle, ook bekend als de Wandeling door de Rupelstreek, bleek erg ver weg voor 
onze leden. Ook de samenwerking met de vriendelijke mensen van w.s.v. Schelle was moeizaam, 
omdat ze onze vereniging niet kenden en niet geheel begrepen dat wij voor iedereen een mooie 
stempel voor het wandelboekje hadden. Toch was dit ook een prachtige wandeltocht, door natuur 
en door oude steenfabrieken aan de Schelde en Rupel nabij Antwerpen. Uiteindelijk kwamen er voor 
Vlaamse begrippen maar weinig deelnemers, waarschijnlijk door het zeer warme weer. De 
organisatoren vermeldden wel trots na afloop dat de wandelaars uit Nederland hun tocht erg mooi 
vonden.  
 

Jubileumactiviteiten vereniging 
 
In juni begon dan eindelijk de verzending van het geschenk aan al onze leden. Terwijl de single van 
Paul de Graaf steeds vaker op de radio te horen was, ontving ieder lid de juni-editie van GOUD! met 
daarbij de jubileum-cd.  
In de loop van 2016 werd de commissie die ons jubileumgeschenk bedacht en gerealiseerd heeft, 
ontbonden. Als bedankje voor alle moeite die in de jubileum-cd is gestoken, gingen ze lekker uit eten 
met onze voorzitter.  
 
In samenwerking met Blue Boot Walking Tours ging een andere lang gekoesterde wens in vervulling: 
onze vereniging ging een poloshirt verkopen. De opdruk van dit poloshirt bestond uit ons ‘powered 
by GKD’ logo en een subtiele verwijzing naar de 100e Vierdaagse.  
Het uitdelen van de poloshirts kwam uiteindelijk onder een flinke tijdsdruk te staan, aangezien we 
onze leden tijdens de Vlaggenparade graag in ons eigen poloshirt wilden hullen. Gelukkig bleek ons 
lid Rino Hamelink (van Blue Boot Walking Tours) tegen die druk bestand en kon iedereen in groen of 
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oranje gekleed naar de Vlaggenparade. 
 

Jubileumactiviteiten Vierdaagse 
 
Ons lid Marcel Claassen was één van de mensen achter de tentoonstelling 100e Vierdaagse – Wandel 
door de tijd. In de tentoonstelling in Museum het Valkhof in Nijmegen vonden we vele Gouden-
Kruisdragers terug, maar ook diverse historische objecten die door onze vereniging zijn verzameld. 
Daarmee kreeg onze vereniging een mooie plek in deze druk bezochte tentoonstelling. 
 
Al lange tijd voor de Vierdaagse zocht Stichting DE 4DAAGSE potentiële deelnemers voor de 
Ereronde. In die zoektocht konden wij de Stichting behulpzaam zijn: onze vereniging beschikt 
immers over een groot netwerk van bekende wandelaars en over ambassadeurs in die landen die 
veel Vierdaagselopers leveren. Uiteindelijk werden 12 leden van onze vereniging gevraagd om deel 
te nemen aan de Ereronde: alleen op de tweede avond (dinsdagavond) bij de buitenlandse 
deelnemers was onze vereniging niet vertegenwoordigd.  
 
Al enkele jaren terug is het bestuur gevraagd wat zij vond van een mogelijke terugkeer van de 55 km 
afstand. Uiteraard vonden we dat een mooi idee en we waren dus niet verrast toen dit als één van 
de jubileumactiviteiten aan de Vierdaagse werd toegevoegd.  
 
Verder vroeg Stichting DE 4DAAGSE onze vereniging om hulp bij de nieuwe Vlaggenparade. Er zou 
een feestelijk defilé van diverse muziekkorpsen en deelnemers vanuit Lent naar de Wedren trekken. 
In Lent zouden op zondagmiddag de Stertochten van de KWBN eindigen: de Vlaggenparade vormde 
daarmee de allerlaatste etappe van die Stertochten. Zo liep er vanuit iedere provincie een delegatie 
met de provincievlag in een week tijd naar Nijmegen.  
Voor de Vlaggenparade was echter een flinke groep nodig van Vierdaagselopers die de vlaggen van 
de deelnemende landen naar het centrum van Nijmegen wilden brengen. Onze leden werden 
opgeroepen om naar Lent te komen en die oproep vond gretig gehoor. Op zondagavond waren er 
bijna exact evenveel leden als vlaggen, zodat we onze vereniging op een prachtige manier konden 
presenteren aan de duizenden toeschouwers in Nijmegen.  
Het vertrek vanuit Lent verliep niet heel soepel: de organisatie van Stichting DE 4DAAGSE kraakte 
duidelijk in haar voegen door alle extra jubileumactiviteiten. Toch heeft het publiek daar weinig van 
gemerkt. Toeschouwers zagen alleen onze vrolijke gezichten en een fotograaf van de Telegraaf zag in 
ons een mooi plaatje. Maandagochtend prijkte een grote kleurenfoto van de Vlaggenparade en onze 
leden op de voorpagina. 
 
En dan was daar plotseling het nieuws: de Koning komt. Koning Willem-Alexander zou op vrijdag de 
Intocht op de Via Gladiola bijwonen. De deelnemers verheugden zich op een ontmoeting, maar in de 
hectiek vlak voor de Vierdaagse leidde het tot een enorme werklast bij ons bestuur. De kaarten voor 
de tribune aan de Via Gladiola, die we al jaren gratis aan leden verstrekken, moesten plotseling op 
naam gesteld worden.  
Terwijl het bestuur druk was met de Vlaggenparade, poloshirts en de Ledenvergadering, moesten 
dus plotseling alle aanvragers van een tribunekaart via Stichting DE 4DAAGSE worden aangemeld. 
Mochten er dus leden gemerkt hebben dat bestuur of vrijwilligers van onze vereniging in die drukke 
dagen wel eens een steekje lieten vallen, dan kunnen zij daar hopelijk begrip voor opbrengen.  
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De 100e Vierdaagse van Nijmegen 
 
Uiteindelijk kwamen de jubileum-cd’s, de tentoonstelling, de poloshirts, de vlaggendragers, de 
tribunekaarten, de Stertochten en de Ererondelopers er allemaal en konden de wandelaars zich 
zondag en maandag gaan melden op de Wedren en in het Julianapark. Op zondag bleef de 
Vierdaagsekerkdienst onverminderd populair, zeker onder onze leden. En het werd al snel duidelijk 
dat het een warme week zou gaan worden.  
 
Op maandagmiddag bezochten 202 leden onze Ledenvergadering, die feestelijk geopend wordt door 
zanger Paul de Graaf. Marsleider Johan Willemstein en KWBN-voorzitter Jan Rijpstra waren bij de 
vergadering aanwezig, maar ook de heren Koopman en Van der Lans die voor respectievelijk de 67e 
en 69e keer de Vierdaagse zouden uitlopen. Er was voor de tweede keer een Japans lid bij de 
vergadering en Jan Woordes kreeg een prachtig cadeau in de vorm van een schilderij van Annemieke 
Martinus-Claus: hij is, voor zover dat in onze administratie zichtbaar is, het langst lid van onze 
vereniging.  
 
De Vierdaagse startte dit jaar voor het eerst niet op dinsdagochtend. Al op maandagavond gingen de 
eerste 25 Ererondelopers van start voor hun extra rondje van 50 km. Maandagavond waren dat 
bekende en beroemde wandelaars, dinsdagavond wandelden 25 buitenlandse deelnemers hun extra 
50 km, woensdagavond startten 25 geuniformeerde wandelaars van douane, politie en Defensie en 
op donderdagavond liepen 25 Nederlandse lange afstandswandelaars de  extra lus.  
 
De grote meute wordt echter dinsdagochtend op stap gestuurd. Er mochten zich dit jaar 50.000 
deelnemers aanmelden en dinsdagochtend gaan er 47.166 op stap. Dat is direct goed te merken 
tijdens de dag van Elst. Het parcours loopt vol en het Vierdaagsepeloton komt hier en daar letterlijk 
tot stilstand. Stichting DE 4DAAGSE merkt ook dit jaar een toenemende populariteit van de 30 km: 
het wandelpeloton is aan het vergrijzen.  
De temperatuur liep, zoals verwacht, hoog op en Stichting DE 4DAAGSE nam de eerste stappen in 
haar noodscenario’s. Op de dijk bij Lent werden grote hoeveelheden water uitgereikt aan de 
deelnemers. En ook dit jaar kwamen veel deelnemers in de problemen rond Lent en op de 
Waalbrug. Gelukkig gebeurden er geen ernstige ongelukken: het viel niet mee, maar de deelnemers 
kwamen veilig aan de finish.  
 
De tweede dag werd het wederom warm onderweg. De extra lus van de 55 km voerde door Druten 
en dat dorp had besloten er een groot feest van te maken. Bijna waren ze de Vierdaagse toch weer 
mis gelopen, want de organisatie heeft ’s nachts overwogen om de afstanden in te korten. Na het 
feestje van Druten wachtte de lopers op deze langste afstand echter een flinke opgave: lange wegen 
door de polders, zonder beschutting en in de felle zon.  
Die avond bracht een flinke onweersbui verlichting en verkoeling. De enige wandelaars die er niet 
blij mee waren, waren de geuniformeerde Ererondelopers, die al direct na vertrek van hun extra lus 
doornat regenden.  
 
Donderdag werd een mooie, warme dag voor de wandelaars die er nog bij zijn. Toch hebben al meer 
dan 3.000 deelnemers opgegeven. De warmte eiste een flinke tol van de Vierdaagse. Gelukkig 
stonden ook dit jaar onze vrijwilligers op de vier meeting points in Oosterhout, Beuningen, Berg en 
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Dal en Malden om onze leden onderweg een extra drankje aan te bieden. 
Op vrijdag sloeg het weer helemaal om. In de ochtenduren werden de wandelaars geteisterd door 
zware regenbuien, die de temperatuur sterk omlaag brengen. ’s Middags klaarde het gelukkig op, 
waardoor het feestje op de Via Gladiola toch ongehinderd door kon gaan. 42.557 deelnemers uit 65 
deelnemende landen bereikten de eindstreep van de 100e Vierdaagse.  
 
Het bezoek van de Koning was  voor velen het hoogtepunt van hun Intocht, voor sommigen een 
kleine deceptie. De aanwezigheid van ons staatshoofd leidde tot opstoppingen op de Via Gladiola, 
waardoor Willem-Alexander al snel de Eretribune moest verlaten.  
 
Na afloop van de Vierdaagse werden met hulp van Stichting DE 4DAAGSE weer ruim duizend nieuwe 
Gouden Kruisdragers aangeschreven: er meldden zich maar liefst 340 nieuwe leden naar aanleiding 
van deze actie. 
 

Reünie in Wijchen 
 
Voor de reünie in een jubileumjaar zoekt onze vereniging altijd een locatie nabij Nijmegen en 
daarom kwamen Francie de Leeuw, Francien van den Heuvel en Gerard Aarts dit jaar in Wijchen 
terecht. Op 10 september 2016 was het prachtig weer en genoten onze leden en een delegatie van 
Stichting DE 4DAAGSE van de ontvangst bij Zaal Verploegen, gevolgd door het optreden van Het 
Koor uit Beuningen en een lekkere lunch. Daarna gingen de 125 deelnemers uiteen richting diverse 
activiteiten. Het kasteel van Wijchen werd bezichtigd en er was een huifkartocht voor mensen die 
slecht ter been waren. Verder was er nog een groepje dat zich tussen de schaapjes en paarden met 
boerengolf vermaakte. Aan het eind van de dag werden weer vele lustrumbeloningen uitgereikt.  
 

Koninklijke Wandel Bond Nederland 
 
Het nieuwe transitiebestuur van de KWBN ging voortvarend aan de slag met de adviezen van 
Manage to Manage (in het rapport Een wereld te winnen). Achter de schermen vonden binnen de 
bond veel personeelswisselingen plaats en er werd intensief met Wandelnet gesproken over het 
samengaan van beide organisaties. Ook de Ledenraad werd regelmatig gevraagd om haar mening 
over het beleid van de bond.  
 
Begin 2016 werd door de KWBN de commissie Contributiestelsel 2017-2019 ingesteld. Onze 
secretaris maakte deel uit van deze commissie en van de Ledenraad van de KWBN. Zo kregen we in 
het voorjaar van 2016 de gelegenheid om de ongewenste dubbele afdrachten ter discussie te 
stellen. De commissie bleek het er snel over eens: de dubbele afdrachten moesten zo spoedig 
mogelijk worden afgeschaft. De dubbele afdrachten waren immers een slechte poging om het 
begrotingstekort van de KWBN terug te dringen. 
 
Er lag echter een probleem ten grondslag aan de dubbele afdrachten. De KWBN krijgt structureel 
minder geld binnen dan zij uitgeeft. Een begrotingstekort van enkele tonnen bestaat al langer, maar 
werd al jaren niet zichtbaar door een subsidiëring van de KNBLO-NL door Stichting DE 4DAAGSE, 
door de fusie van de KNBLO-NL met de NWB en doordat de bond haar eigen reserves aansprak. Dat 
is echter een ongezonde situatie, die zo spoedig mogelijk moest worden opgelost.  
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Per verenigingslid geeft de bond veel meer geld uit (aan de Wandelpas, het Wandelprogramma en 
het het magazine Wandel.nl), dan zij binnen krijgt. Per individueel lid komt er wel meer geld binnen 
dan er uitgegeven wordt. Dat beleid is bedoeld om het verenigingslidmaatschap te stimuleren en dat 
vinden wij uiteraard een goede zaak. De tekorten bij de verenigingsleden zijn echter vele malen 
groter dan het overschot bij de individuele leden.  
 
Daarom stelde de commissie voor om alle lidmaatschappen duurder te maken. Er moest een 
stapsgewijze, redelijke verhoging van de contributie van de KWBN komen van 2017 tot en met 2019. 
Daardoor wordt het begrotingstekort van de KWBN beheersbaar en ontstaat er een stabiele situatie 
voor de komende drie jaar, waarbij alle wandelsportorganisaties weten waar ze aan toe zijn. Daarbij 
zou ook de bond de vaste kosten omlaag gaan brengen om bij te dragen aan deze oplossing. 
 
De KWBN en de commissie Contributiestelsel 2017-2019 bezochten diverse regionale 
bondsvergaderingen om de noodzaak van de contributieverhoging uit te leggen. Toch bleven veel 
verenigingen tegen de verhoging. De Ledenraad van de KWBN stemde echter bijna unaniem in met 
de contributiebedragen voor 2017 tot en met 2019. Daarmee kwam definitief een eind aan de 
dubbele afdrachten en is er duidelijkheid over de afdracht van onze leden aan de KWBN voor de 
komende jaren.  
 
De ledenadministratie van de KWBN bleef lastig. De bond communiceert veel wijzigingen in haar 
beleid pas na 1 november van ieder jaar, waardoor de besturen en ledenadministrateurs van 
verenigingen nauwelijks tijd hebben om de veranderingen door te voeren of te communiceren 
richting de leden. Dat leidt vervolgens weer tot veel boze reacties van leden richting ons bestuur en 
die boosheid begrijpen wij. We proberen in alle gevallen een passende oplossing te vinden. 
 
De intensieve samenwerking met de KWBN betekende wel dat er nauwelijks tijd over bleef voor de 
vrijwilligers van onze vereniging om het eigen beleid uit te voeren. Voor de laatste maanden van 
2016 betekende dit dat de invoering van het basislidmaatschap waarbij men alleen de Wandelpas 
ontvangt, naast het volledige lidmaatschap, zeer moeizaam verliep.  

 
Ontwikkelingen binnen het bestuur 
 
Onze penningmeester heeft al enkele jaren geleden aangegeven in 2018 haar functie neer te willen 
leggen. Daarmee verlaat het langst zittend bestuurslid ons bestuur en met het vertrek van onze 
penningmeester neemt ook een andere vrijwilliger afscheid: de ledenadministrateur. Onze 
vereniging heeft er altijd veel baat bij gehad dat een echtpaar de taken van penningmeester en 
ledenadministratie samen op kon pakken, maar ook die situatie gaat veranderen.  
Verder heeft Vicky Henriksen-Delaney aangegeven dat zij in 2017 niet herkiesbaar zal zijn als 
bestuurslid. Zij zorgt binnen het bestuur voor de marketing, externe contacten en communicatie en 
houdt zich dus ook veel bezig met de Facebookgroep, de internetsite en de ledenwerffolders. Het 
bestuur is dan ook allereerst op zoek gegaan naar een goede vervanger, die deze taken op zich wil 
nemen.  
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2016 in cijfers samengevat 
 

Leden op 1 januari 2016 3.306 
 Leden op 1 januari 2017 3.604 
 Leden die dubbele afdracht betalen 0 (83 in 2015) 

Nieuwe leden 502 (374 in 2015) 
Overleden leden 20 

 Leden die middels PayPal contributie betalen 24  

 
  Deelnemers ‘powered by GKD’ Nijmegen 849 

 Deelnemers ‘powered by GKD’ Schelle 1.155 
 Aanwezigen ledenvergadering 21 maart 45 (37 in 2015) 

Aanwezigen ledenvergadering 20 juli 202 (128 in 2015) 
Deelnemers reünie 125 (138 in 2015) 

 
  Tribunekaarten Intocht 117 (111 in 2015) 

Uitgereikte lustrumbeloningen 25 (15 in 2015) 
Opgestuurde lustrumbeloningen 101 (102 in 2015) 
Nieuwe leden na ledenwerfactie 340 (234 in 2015) 
Leden Facebookpagina op 31 december 1.006 (789 in 2015) 
Gemiddeld aantal sitebezoekers per maand 724 

 

 
  Duitstalige versie GOUD! 78 (73 in 2015) 

Percentage digitale (Duitstalige) versie 72 % 
 Engelstalige versie GOUD! 74 (52 in 2015) 

Percentage digitale (Engelstalige) versie 1 % 
 Nederlandstalige versie GOUD! 3.512 (3.194 in 2015) 

Percentage digitale (Nederlandstalige) versie 39 % 
 

 
In 2016 realiseerde de Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse: 

 Een vernieuwde internetsite, bereikbaar via mobiele telefoons en tablets, en een vernieuwd 
huishoudelijk reglement; 

 Deelname aan de expositie 100 jaar Vierdaagse in het Valkhof in 2016; 

 Een grote deelname aan de Vlaggenparade, waarbij alle vlaggen van deelnemende landen 
door onze leden van Lent naar Nijmegen werden gedragen; 

 De verkoop van een poloshirt voor onze leden, om onze herkenbaarheid nog verder te 
vergroten; 

 Een jubileum-cd voor alle leden en het bijbehorende jubileumlied als geschenk aan Stichting 
DE 4DAAGSE, in samenwerking met zanger Paul de Graaf; 

 Twee ‘powered by GKD’ wandeltochten als ontmoetingsplaats voor onze leden in Nijmegen 
en Schelle en een gezellige reünie in Wijchen; 
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 PayPal contributiebetaling voor buitenlandse leden; 

 Bijdragen aan besluitvorming Stichting DE 4DAAGSE (voortzetting 55 km, Vlaggenparade 
etc.); 

 Een financieel gezonde situatie rond de afdrachten aan de KWBN, waarmee ook een einde 
kwam aan de dubbele afdrachten. 

 

Wat brengt het nieuwe jaar? 
 
In 2017 zal het transitiebestuur van de KWBN plaats maken voor een normaal bestuur en komt er 
hopelijk een stabielere periode in het beleid rond lidmaatschappen van de bond. We zijn al door de 
marsleider van Stichting DE 4DAAGSE gevraagd om  mee te denken over de volgende Vierdaagse en 
hoe we het enorme enthousiasme rond de honderdste Vierdaagse kunnen continueren in het 
volgende jaar.  
Verder zijn er weer ´powered by GKD´ evenementen gepland in Rotterdam en Haaksbergen en in 
2018 wederom in Nijmegen. En met een nieuwe site, een goed magazine en wellicht enkele nieuwe 
bestuursleden gaan we er een prachtig jaar van maken.  
 


