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Notulen Algemene Ledenvergadering
d.d. 16 juli 20181
Opening
Met een welkomstwoord in het Nederlands, Engels en Duits heet de voorzitter alle leden
welkom. Een bijzonder woord van welkom richt zij tot lid van verdienste Gien Langen – van
Kolck. Na enkele huishoudelijke mededelingen geeft Leonie het woord aan de directeur van
de KWBN, Paul Sanders.
Paul vindt het lastig om in vijf minuten alles te vertellen hoe het bij de bond gaat. Hij is
inmiddels anderhalf jaar directeur en is dit met veel plezier. De bond wil van grotere
betekenis zijn voor haar leden. Als voorbeeld daarbij noemt hij het online calamiteitenplan,
dat al 250 keer is gebruikt. Ook is er 350 keer een beroep op de bond gedaan voor
assistentie bij het voldoen aan de nieuwe AVG-wetgeving rond de bescherming van
persoonsgegevens. In september start de eerste pilot met de online inschrijfmodule voor
wandeltochten en ook de online marketing neemt toe. De Avondvierdaagse blijft zeer
belangrijk voor de bond, ook nu deze verbonden is met NL Schoon en enkele
natuurorganisaties. Samen met de organisatie Fit Actief is er een programma (Fit Stap)
opgezet om onder leiding van een wandeltrainer fit te worden en ViaVierdaagse was binnen
twee uur uitverkocht. Daarnaast zijn er 3000 pluspakketten verkocht (voor onder andere
toegang tot de KWBN Meeting Points).
Toch heeft de bond ook de nodige zorgen. Het aantal verenigingsleden loopt terug en dat
kost de KWBN geld. Verder loopt de populatie aan vrijwilligers terug. De bond is bezig met
de invoering van een nieuw besturingsmodel, zonder de wandelregio’s, maar met
accountmanagers die de verenigingen ondersteunen. Direct na deze vergadering gaat Paul
naar een persconferentie, waar hij een internationaal evenement rond de Olympische
Spelen aan zal kondigen, dat de bond samen met partner OAD gaat organiseren.
Kortom, het gaat best goed met de bond, maar dat gaat gepaard met zorgelijke
ontwikkelingen. Paul wenst iedereen veel succes deze week en dankt ons voor onze tijd.
Daarna krijgt Henny Sackers, marsleider van Stichting DE 4DAAGSE het woord en hij popelt
al om zijn kluppie toe te spreken. Hij geeft aan dat van de 23 toespraken die hij deze week
moet geven, hij het meest uit kijkt naar deze. De ontvangst bij deze vergadering voelt als
een warm bad. Toch voelt het wel anders, nu hij hier als marsleider staat. Hij wist waar hij
aan begon en op papier is hij er klaar voor: hopelijk gaan we dat deze week merken. Henny
heeft zich goed voorbereid op de komende Vierdaagse, maar hij vindt dat hij enigszins
bescheiden moet blijven, want het echte gezicht van de Vierdaagse is natuurlijk de grote
groep vrijwilligers. Zij gaan ervoor zorgen dat er vrijdag wellicht 1579 nieuwe leden voor
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148 leden hebben de presentielijst ondertekend
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deze vereniging bijkomen. Verder heeft Henny een cadeautje meegekregen: een belangrijk
document waarin alle afspraken tussen de Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse en
Stichting DE 4DAAGSE zijn vastgelegd. Beiden hebben gemeend hun bijzondere relatie
(lees: hartelijke verhouding) in een convenant te bekrachtigen. Henny wenst alle leden een
goede en succesvolle Vierdaagse, een fijne week en een goede gezondheid.
Daarna tekenen voorzitter Leonie en marsleider Henny het convenant. Leonie legt uit dat ze
heel blij is dat de belangen van onze vereniging nu op papier zijn vastgelegd. Hierop
verlaten Paul Sanders en Henny Sackers de vergadering en gaan zij op weg naar hun
volgende bijeenkomst.

Ingekomen stukken en bestuursmededelingen
Er zijn berichten van verhindering binnen gekomen van Constant Dedel, Joke Poppe, Harry
Bosma en mevrouw Van der Vegt-Schmidt. Verder hebben we een uitnodiging ontvangen
van Stichting Vierdaagsemis en zijn er enkele voorstellen van de leden binnen gekomen
voor de Vierdaagse. De secretaris heeft deze nog niet kunnen beantwoorden, maar deze
worden zeker meegenomen in het informele overleg met Stichting DE 4DAAGSE.
De voorzitter merkt op dat het jammer is dat ons erelid Francien van den Heuvel hier niet
kon zijn, want zij heeft veel werk gestoken in het convenant dat zojuist is ondertekend. Als
Leonie terugkijkt naar het afgelopen jaar, dan hebben een bescheiden aantal nieuwe leden
mogen begroeten; het saldo staat nu op 3746 leden. En ook in het bestuur is het één en
ander veranderd. In de ledenvergadering van april hebben we afscheid genomen van onze
penningmeester Francien van den Heuvel en haar man Gerard Aarts, die
ledenadministrateur was. Francien was al 20 jaar bestuurslid en Gerard heeft 18 jaar de
ledenadministratie gedaan. Beiden hebben een onvoorwaardelijke toewijding laten zien en
dat was dan ook de reden dat de algemene ledenvergadering heeft besloten om Francien
tot erelid te benoemen. Gerard is benoemd tot lid van Verdienste. Wij zijn hen beiden veel
dank verschuldigd voor het vele werk dat zij hebben verricht en voor hun tomeloze inzet.
We zijn blij dat we daarna Ed Hendriks bereid hebben gevonden om de functie van
penningmeester op zich te nemen. Ed is sportarts en woont in Driel. Van 1979 tot 1999 was
hij betrokken bij en later ook hoofd van de medische dienst van de Vierdaagse. Hij heeft 21
Vierdaagsen in de benen en neemt regelmatig deel aan Wandel Challenges, zoals in China
en Israël. Ed heeft ervaring als bestuurder van diverse verenigingen. De ledenadministratie
is bij Harry van Dijk in goede handen terechtgekomen. Harry woont in Helmond en is 43 jaar
werkzaam geweest in de autobranche. Hij begon zijn wandelcarrière met de Kennedymars
in Someren en heeft in de loop van de jaren heel wat wandelschoenen versleten, onder
andere tijdens de Vierdaagse van Nijmegen. Harrie doet vrijwilligerswerk bij Slachtofferhulp
Nederland en is penningmeester geweest bij een autoclub.
Dan hebben we ook in het afgelopen verenigingsjaar weer ‘powered by GKD´ tochten
gehouden. De eerste was de Sint Nicolaaswandeling in november, georganiseerd door
Wandelkring DIO uit Haaksbergen en in januari organiseerde WS’78 de Hatertse
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vennentocht in Nijmegen. Leonie maakt de leden er alvast attent op dat op zondag 29 juli de
volgende tocht alweer plaats vindt: de Taalgrenswandeling in het Belgische Bellingen. Men
kan er van 7 tot 60 km lopen. Wie van plan is om met openbaar vervoer te komen kan naar
station Halle-Buizingen reizen en wordt daar opgehaald en naar de startlocatie gebracht.
Verder hebben we voor de ‘powered by GKD’ wandelingen een stempelkaart ingevoerd. Bij
iedere ‘powered by GKD’-tocht kan men deze kaart laten afstempelen. Bij vijf stempels
ontvangt men een leuke herinnering. Meer informatie vindt men in ons verenigingsmagazine
GOUD!
Over GOUD! gesproken: we hebben in het afgelopen jaar weer twee prachtige uitgaven
ontvangen. Leonie wil de leden nog op één ding wijzen: onze secretaris is verhuisd en in het
colofon van GOUD! staat zijn nieuwe adres vermeld. Tot onze spijt was zijn oude adres nog
opgenomen in het adreslabel op de achterzijde. Met ingang van het volgende nummer is dit
uiteraard aangepast. Maar voor de juiste contactinformatie kan men het beste altijd het
colofon raadplegen.
In maart heeft het bestuur weer het jaarlijks overleg gehad met het bestuur van de Stichting
DE 4DAAGSE. Daarin zijn verschillende onderwerpen aan de orde gekomen, waaronder de
verhoging van het inschrijfgeld (die onder andere noodzakelijk was om de veiligheid te
kunnen garanderen), de zorg om de extra kilometers die de 30 km-lopers maken, de drukte
bij de start, overlast van paraplu’s, rokende wandelaars en wandelaars met geluidsdragers.
Het zijn zaken waar Stichting DE 4DAAGSE niet altijd iets aan kan doen, maar we blijven
deze punten onder de aandacht brengen.
Natuurlijk zijn de meeste leden bekend met onze lustrumbeloningen. Dat zijn speldjes of
hangers die een lid ontvangt wanneer men voor de 15e, 20e enzovoort… keer succesvol de
Vierdaagse heeft volbracht. In het verleden moest een lid deze lustrumbeloning zelf
aanvragen. Na afloop van de Vierdaagse van 2017 (in september) hebben alle leden, die
daar recht op hadden, voor de eerste keer automatisch een lustrumbeloning ontvangen. Dat
waren er 328. Een deel ervan is uitgereikt tijdens de jaarlijkse reünie in Huizen. Deze reünie
was overigens een groot succes, waarbij enkele van onze leden een helm hebben opgezet
en zich al kartend over een racebaan hebben begeven. Uiteraard was er ook een rustiger
optie, namelijk een wandeling door het prachtige Huizen en de omliggende natuur of een
bezoek aan het Huizer Museum.
Dan komt Leonie terug op serieuze zaken: in de ALV in april is de contributie voor 2019
vastgesteld op tien euro vermeerderd met de afdracht aan de KWBN. Dit bedrag is tien euro
voor het basislidmaatschap (onze buitenlandse leden maken hier standard gebruik van) en
zestien euro voor een volledig lidmaatschap, inclusief het blad Wandel.nl en het landelijk
wandelprogramma. En omdat wij per 1 november aan de KWBN ons ledental moeten
doorgeven, heeft het bestuur besloten om iets eerder dan normaal, namelijk in oktober, de
contributie te incasseren.
Net als afgelopen jaren hebben we onze leden dit jaar wederom de kans gegeven een
verenigingsshirt te bestelling. Dit jaar is het een wit poloshirt met ons logo erop en het jaartal
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2018 en dat shirt werd gisteren al trots gedragen tijdens de Vlaggenparade. Kort voor deze
vergadering heeft het bestuur een bijeenkomst gehad met de ambassadeurs. Voor het eerst
was daar ook Eiji Takemoto bij, die begin deze week het ambassadeurschap voor de regio
Asia-Pacific op zich heeft genomen. We hebben met de ambassadeurs gesproken over de
invulling van hun rol en tegen welke problemen de buitenlandse leden aanlopen.
Ambassadeurs zetten zich, net als vele anderen, vrijwillig in voor onze vereniging. In het
afgelopen jaar hebben weer veel leden zich ingezet voor de vereniging. Zonder hen hadden
we niet kunnen doen wat we allemaal hebben gedaan. Zonder iedereen bij naam te
noemen, zijn dat de mensen die de meeting points bemannen, zorgen dat GOUD! tweemaal
per jaar wordt uitgegeven, de website en Facebook draaien en natuurlijk onze
ambassadeurs. Leonie bedankt hen allemaal!
Voor het komende verenigingsjaar zijn we druk bezig met het nieuwe beleidsplan. Begin dit
jaar hebben we met input van een nieuw gevormde Klankbordgroep een middag
gebrainstormd over waar we met de vereniging naar toe willen. Daarbij is het goed te weten
dat we geen radicaal andere koers gaan varen, want we willen de tradities van deze
vereniging absoluut in ere houden. We willen wel bekijken hoe we meer belangstelling
kunnen genereren onder ‘jongere’ wandelaars, want jongere mensen hebben over het
algemeen nieuwe, frisse inzichten waar onze vereniging baat bij kan hebben. Het concept
van het nieuwe beleidsplan zal tijdens de ALV van april 2019 aan de leden worden
voorgelegd.
Leonie noemde de Klankbordgroep. Dit is een groep leden, een representatieve afspiegeling
van ons ledenbestand, die het bestuur af en toe raadpleegt om bijvoorbeeld ideeën te
toetsen. Uitbreiding van deze groep is altijd welkom. Het vraagt niet veel tijd en de
communicatie gebeurt vooral per mail. Als men hierin een rol wil en kan spelen, dan kan
men zich na afloop melden bij de secretaris.
Vanaf 2019 kan men alleen nog maar digitaal inschrijven voor de Vierdaagse, maar niet al
onze leden beschikken over internet. Wellicht kan men hulp inschakelen van buren of
familie, maar als mensen assistentie willen hebben bij de digitale inschrijving voor de
Vierdaagse van 2019, kunnen zij ons een briefje sturen. Wij proberen dan te helpen of
zorgen dat hun oproep in de decembereditie van GOUD! terecht komt.

Notulen algemene ledenvergadering d.d. 8 april 2017
De voorzitter neemt de notulen pagina voor pagina door met de leden. Er zijn geen
opmerkingen, dus bij dezen zijn de notulen vastgesteld, met dankzegging aan de secretaris.

De 102e Vierdaagse en andere Vierdaagsezaken
De traditonele Vierdaagsekerkdienst, gisteren in de Sint Stevenskerk, was voor velen het
officiële begin van de 102e Vierdaagse. En later op de middag droegen zo’n 25 leden van
onze vereniging de vlaggen van de deelnemende landen tijdens de Vlaggenparade. Dat
deden we in onze nieuwe shirts en het zag er gelikt uit. De voorzitter meldt verder dat we
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trots zijn op al onze leden, of ze nu voor de elfde keer lopen of de 71e keer. Supertrots zijn
we op Bert van der Lans, die, zonder veel kilometers in de benen en geplaagd door
gezondheidsproblemen, aan zijn 71e Vierdaagse gaat beginnen. Leonie wenst hem, maar
natuurlijk ook alle andere leden van onze vereniging, heel veel succes. Leonie zegt het ieder
jaar opnieuw: er is geen enkel evenement ter wereld dat zo verenigt en verbroedert als de
Vierdaagse. 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.
Zoals altijd zijn onze leden van harte uitgenodigd voor een hapje, een drankje of een
sanitaire stop op onze meeting points. De meeting points zijn te vinden op de vertrouwde
punten in Lent, Beuningen, Berg en Dal en Malden. Ze worden bemensd door Gerard en
Trudy Verburgh, Mien van Haaren, Gemma Jansen, Ria Kroes en Joep Hilckmann. Leonie
bedankt hen alvast voor hun inzet!

Reünie 2018 in Zierikzee en reünie 2019
Op zaterdag 1 september is het weer tijd voor onze jaarlijkse reünie. Dit jaar gaan we naar
Zierikzee. Joke Poppe, die de bijeenkomst organiseert, is helaas afwezig. Leonie vertelt dat
er een leuke dag op het programma staat met een bezoek aan het Watersnoodmuseum,
een optreden van het Bruinisser Visserskoor en uiteraard de uitreiking van de
lustrumbeloningen. Als men zich nog niet heeft aangemeld, raadt de voorzitter aan dit zo
snel mogelijk te doen.
Voor volgend jaar zijn er nog geen concrete plannen voor de reünie. Als leden een leuk idee
hebben, of als men de reünie van 2019 samen met het bestuur wil organiseren, dan het
bestuur dit graag. Men kan zich ook na afloop van de vergadering even melden bij één van
de bestuursleden.
Er zijn geen voorstellen van het bestuur of van de leden binnen gekomen, dus de voorzitter
gaat prompt verder met de rondvraag.

Rondvraag
De heer Blom is heel lang bezig geweest met het wijzigen van zijn afstand na inschrijving
voor de Vierdaagse. Hij is drie kwartier aan het worstelen geweest met de computer en
uiteindelijk heeft men het probleem vandaag nog bij de Printshop voor hem opgelost. Hij
vraagt of dit niet eenvoudiger en rationeler kan en de voorzitter belooft hem dat ze dit door
zal geven aan Stichting DE 4DAAGSE.
Bep van der Westen vraagt zich af hoe het komt dat de 30 km over vier dagen zo’n zeven
kilometer meer loopt. Leonie reageert hierop door uit te leggen dat het bestuur dit al
meermalen bij de stichting heeft aangekaart. Helaas moeten de wegen een minimale
breedte hebben voor de wandelaars en moeten andere wegen vrij blijven voor ambulances
en ander vervoer. We blijven hierover uiteraard in gesprek met Stichting DE 4DAAGSE.
Ook Inge Mol geeft aan dat de website van DE 4DAAGSE erg ingewikkeld is en dat het
lastig is om een wachtwoord in te vullen. Ze wil daarnaast iedereen nog een fijne
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Vierdaagse wensen.
De heer Grootveld vindt het een kwalijke zaak dat de lijst met lustrumbeloningen niet meer in
GOUD! opgenomen is. Leonie geeft aan dat het een te groot aantal namen betreft en dat we
daar te weinig ruimte voor hebben in GOUD!. We hebben de namen daarom wel vermeld in
een lijst op onze website.
Paul Scharp verzoekt het bestuur om verbetervoorstellen over de inschrijfprocedure al in
najaar aan te geven bij de stichting en stelt voor om eventueel zelf een routewijziging voor te
stellen (met de stafkaart in de hand). Ten slotte is hij op zoek naar Berend de Jonge, die
heeft aangeboden het beheer van de Topperslijst van hem over te nemen. Daarop staat
Berend op en stelt zich aan Paul voor, waarmee beide heren kennis met elkaar hebben
gemaakt en dit probleem ook is opgelost.

Sluiting
Aan het einde van de vergadering bedankt Leonie wederom beheerder René Saleming voor
zijn gastvrije onthaal in het Kolpinghuis. Ze dankt alle aanwezigen en wenst hen namens het
voltallige bestuur een fantastische 102e Vierdaagse toe. Dweilorkest de Blue Mops uit
Nijmegen lijkt eerst niet aanwezig te zijn, maar blijkt in zomerkledij te zijn en ziet er daarom
wat anders uit dan we gewend zijn. Ze spelen ter afsluiting van de vergadering het
Vierdaagselied, wat door de aanwezigen uit volle borst wordt meegezonden.
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