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1.
Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen, te dezen
vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer prof. mr. H.J.B. Sackers, en door
het bestuurslid, de heer W.J.M. Velings, hierna te noemen: ‘Stichting DE
4DAAGSE’;
En:
II.
De Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse, te dezen
vertegenwoordigd door de voorzitter, mevrouw L. Vink MA, en door de
secretaris, de heer ir. F. Leijtens, hierna te noemen: ‘de vereniging Gouden
Kruisdragers’.
Gezamenlijk nader te noemen ‘partijen’;
Overwegende dat:
• Stichting DE 4DAAGSE jaarlijks in de week van de maand juli waarin de derde
dinsdag valt een evenement organiseert, genaamd de Internationale
Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen (ook wel genaamd de Vierdaagse en/of
geduid als ‘The Walk of the World’, en hierna aangeduid als: de Vierdaagse);
• De vereniging Gouden-Kruisdragers in 1951 is opgericht als vereniging voor
deelnemers aan de Vierdaagse die de marsen ten minste tien keren
reglementair met goed gevolg hebben afgelegd;
• Stichting DE 4DAAGSE belang eraan hecht dat de leden van de vereniging
Gouden-Kruisdragers door middel van haar bestuur de ervaringen met
betrekking tot de Vierdaagse met Stichting DE 4DAAGSE kunnen delen;
• Stichting DE 4DAAGSE het bestuur van de vereniging Gouden-Kruisdragers
erkent als belangenbehartiger van haar leden op het domein van de
Vierdaagse;
• Partijen sedert lange tijd met elkaar in overleg plegen te treden en bij
verschillende gelegenheden afspraken hebben gemaakt;

•

Partijen de wens hebben de bestaande afspraken in het belang van de
continuïteit vast te leggen.

Partijen verklaren in het kader van deze overeenkomst het volgende te zijn
overeengekomen.
Artikel 1 Overleg
1. Ten minste een maal per jaar, bij voorkeur in de maand maart, vindt op
initiatief van Stichting DE 4DAAGSE een overleg plaats tussen partijen.
2. Tijdens dit overleg wordt door stichting DE 4DAAGSE in voorkomende
gevallen mededeling gedaan van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de
Vierdaagse, en wordt de vereniging Gouden-Kruisdragers de gelegenheid
geboden opmerkingen van haar leden in te brengen.
3. De kosten van het overleg wordt gedragen door Stichting DE 4DAAGSE, met
dien verstande dat een maal per vijf jaren de kosten door de vereniging
Gouden-Kruisdragers worden gedragen.
4. Het voorgaande laat onverlet dat de vereniging Gouden-Kruisdragers Stichting
DE 4DAAGSE (on)gevraagd kan adviseren over aangelegenheden de
Vierdaagse betreffend.
Artikel 2 Tribunekaarten
1. De leden van de vereniging Gouden-Kruisdragers die de Vierdaagse minimaal
35 keer reglementair succesvol hebben voltooid, wordt door de vereniging
Gouden-Kruisdragers aanspraak geboden op één (bij 35 tot en met 39 keer
voltooid) of twee (vanaf 40 keer voltooid) tribunekaart(en) voor de intocht van
de Vierdaagse.
2. Stichting DE 4DAAGSE stelt de vereniging Gouden-Kruisdragers in de
gelegenheid de aanspraak van de leden te honoreren door jaarlijks maximaal
150 (zegge eenhonderdvijftig) tribunekaarten om niet beschikbaar te stellen.
3. De vereniging Gouden-Kruisdragers verzorgt de tijdige aanvraag bij Stichting
DE 4DAAGSE alsmede de distributie onder haar leden.
Artikel 3 Representativiteit
1. De vereniging Gouden-Kruisdragers biedt bij gelegenheid van de algemene
vergadering op de maandag voor de Vierdaagse de voorzitter van Stichting
DE 4DAAGSE de mogelijkheid de vergadering toe te spreken.
2. De vereniging Gouden-Kruisdragers nodigt ieder jaar Stichting DE 4DAAGSE
uit voor deelname aan de jaarlijkse reünie.
3. Stichting DE 4DAAGSE nodigt de voorzitter van de vereniging Gouden
Kruisdragers uit voor de intocht op de vrijdag van de Vierdaagse.
4. Stichting DE 4DAAGSE nodigt de voorzitter van de vereniging Gouden
Kruisdragers voor deelname aan de jaarlijkse Hectometermars.
5. Partijen nodigen de voorzitters voorts uit voor die activiteiten waarbij de
aanwezigheid van de voorzitter het belang bedoeld in de considerans van
deze overeen komst dient.
6. De aan de deelname verbonden kosten zijn voor rekening van de
uitnodigende partij.
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Artikel 4 Faciliteiten
1. Stichting DE 4DAAGSE faciliteert de vereniging Gouden-Kruisdragers op
onderstaande wijze.
2. De vereniging Gouden-Kruisdragers vraagt muzikale ondersteuning aan bij
Stichting DE 4DAAGSE voor het doen spelen van het Vierdaagselied op de
maandag voor de Vierdaagse na afloop van de algemene vergadering in het
Kolpinghuis. Stichting DE 4DAAGSE bevordert dat de aanvraag in redelijkheid
wordt gehonoreerd. De kosten hiervan worden door de vereniging Gouden
Kruisdragers gedragen.
3. Tijdens de Vierdaagse zorgt Stichting DE 4DAAGSE voor het om niet plaatsen
en doen gebruiken van een toilet op de meetingpoints van de vereniging
Gouden-kruisdragers. De vereniging Gouden-Kruisdragers zorgt dat de
adressen van de meetingpoints tijdig bekend zijn bij Stichting DE 4DAAGSE.
4. Stichting DE 4DAAGSE stelt de vereniging Gouden-Kruisdragers in de
gelegenheid deel te nemen aan de Vlaggenparade. De deelname van de
leden van de vereniging Gouden-Kruisdragers strekt tot het tijdens de parade
dragen van de vlaggen. Ingeval dit nationale vlaggen zijn zorgt de vereniging
Gouden-Kruisdragers ervoor dat het dragen van die vlaggen met het
verschuldigde respect geschiedt.
Artikel 5 Nieuwe Goudenkruisdragers
1. Na afloop van de Vierdaagse stuurt Stichting DE 4DAAGSE een digitale
felicitatie aan alle deelnemers die de Vierdaagse voor de 1 0e keer
reglementair succesvol hebben voltooid. Hierbij wordt door Stichting DE
4DAAGSE om niet een digitale ledenwerifolder van de vereniging Gouden
Kruisdragers toegevoegd.
2. De vereniging Gouden-Kruisdragers zorgt ervoor dat de ledenwerifolder,
alsmede de Engelse vertaling ervan, tijdig op het organisatiebureau van
Stichting DE 4DAAGSE beschikbaar is.
3. Bij het versturen van de digitale felicitatie en de digitale ledenwerffolder zal op
nog nader te bepalen wijze aandacht worden gegeven aan diegenen die voor
de lOe keer de Vierdaagse reglementair succesvol hebben voltooid
deelnemend in een groep of detachement, zodanig dat de bescheiden hen zo
direct mogelijk bereiken.
Artikel 6 Lustrumbeloningen
1. De vereniging Gouden-Kruisdragers kent haar leden bijzondere eretekenen
(genaamd lustrumbeloningen) toe bij het reglementair succesvol voltooien van
lustra volgend op het behalen van het gouden Vierdaagsekruis.
2. Stichting DE 4DAAGSE biedt de vereniging Gouden-Kruisdragers daarbij
ondersteuning.
3. Na afloop van de Vierdaagse stuurt de vereniging Gouden-Kruisdragers een
lijst in naar een door Stichting DE 4DAAGSE aan te wijzen (rechts)persoon.
Met behulp van deze lijst wordt door of namens Stichting DE 4DAAGSE
nagegaan welke leden een lustrum behaald hebben, zodanig dat de

vereniging Gouden-Kruisdragers een volledig overzicht heeft van haar
lustrumlopers en betrokkene een lustrumbeloning kan uitreiken.
4. De kosten voor het vervaardigen van dit overzicht worden door de vereniging
Gouden-Kruisdragers gedragen.
5. Partijen zijn zich ervan bewust dat de in de vorige leden omschreven
ondersteuning beperking kan ondervinden op grond van het Privacyreglement
Vierdaagse 2018.
Artikel 7 Duur
1. Deze overeenkomst wordt door partijen aangegaan voor de jaren 2018 tot en
met 2023.
2. Indien deze overeenkomst door partijen gezamenlijk of ieder afzonderlijk niet
ten minste per 1 december, voorafgaand aan het laatste contractjaar, wordt
opgezegd, wordt deze geacht stilzwijgend te zijn verlengd, telkens voor een
periode van één jaar.
Artikel 8 Slotbepaling
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen verplichten zich enig geschil in verband met deze overeenkomst of
overeenkomsten die hiermee samenhangen, te onderwerpen aan mediation.
Deze mediation geschiedt alsdan overeenkomstig het reglement van het
Nederlands Mediation Instituut.
3. Het bepaalde in lid 2 laat onverlet de bevoegdheid van partijen om in geval zij
het niet eens worden over de keuze van de mediator(s), bij overeenkomst een
geschil aan arbitrage te onderwerpen. Deze arbitrage geschiedt alsdan
overeenkomstig het reglement van Stichting Arbitrage Instituut Rotterdam.

Aldus overeengekomen en ondertekend te Nijmegen op 16juli 2018.
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