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Concept	notulen	ALV	zaterdag	6	april	2019,	Kolpinghuis	Nijmegen,	
aanvang	15.00	uur	
 
Er zijn 28 leden bijeen voor de ledenvergadering in het Kolpinghuis in Nijmegen, maar met 
zekerheid heeft een aantal leden de presentielijst niet ondertekend. 

Opening	door	de	voorzitter	
De voorzitter heet iedereen welkom en met name natuurlijk ereleden Bert van der Lans en 
Henny Sackers alsook lid van verdienste Gien Langen-van Kolck. Bericht van verhindering is 
ontvangen van bestuursleden Frans Leijtens en Rino Hamelink alsook van Marcel Claassen 
en Wim Zeegers. 
 
Aansluitend neemt de voorzitter ons mee naar het afgelopen jaar. Het ledental is 
gestabiliseerd rond de 3.700 leden; er waren weer twee edities van ons magazine GOUD! 
alsook “Powered by” tochten in Bellingen en Woerden. Er kwam ook een nieuw 
verenigingsshirt en een ambassadeur voor Asia-Pacific in de persoon van Eiji Takemoto. 
Tijdens de laatste ledenvergadering ondertekenden we samen met het bestuur van de 
Vierdaagse een convenant, waarin de afspraken staan die we met elkaar gemaakt hebben 
zoals ons jaarlijks overleg. Veel leden liepen in 2018 de Vierdaagse met succes uit, onder 
wie koploper Bert van der Lans, die zijn 71e kruisje mocht ontvangen, op de voet gevolgd 
door Dick Koopman, met 69 voltooide Vierdaagses. Maar liefst 393 leden hadden een 
speciaal jubilieum, en ontvingen daarvoor per post de lustrumbeloning. Door verschillen 
tussen onze ledenlijst en de lijst die de Vierdaagse hanteert, ging dat helaas niet in alle 
gevallen direct goed. Voor zover wij dat hebben kunnen achterhalen, is dat achteraf 
gecorrigeerd. We gaan het registratienummer, waarmee we ons aanmelden voor de 
Vierdaagse, in onze ledenadministratie opnemen; maar dan moeten de leden ons dat 
nummer natuurlijk wel doorgeven.  
Onze nieuwe verjaardagskaarten vallen in de smaak. De voor september geplande reünie 
moest worden afgelast wegens gebrek aan belangstelling.  
In februari had ons bestuur het jaarlijks overleg met het bestuur van de stichting 4DAAGSE. 
We bespraken onder meer de belemmeringen op de route tijdens de Vierdaagse, waaronder 
het centrum van Wijchen en de Hertogstraat op dag 2. Met name aan het laatste heeft de 
Vierdaagse in haar evaluatie ook veel aandacht besteed.  
Verder zijn de regels ten aanzien van dispensatie op starttijd vanwege medische redenen 
vervallen. Uitzondering zijn de wandelaars die in 2017 of 2018 dispensatie genoten; zij 
krijgen nog éénmaal dispensatie. Deze verandering is ingegeven doordat de nieuwe privacy 
wetgeving niet meer toestaat dat de Vierdaagse inzake krijgt in de medische dossiers van 
betrokkenen.  
Het startterrein wordt dit jaar anders ingedeeld. De 30 en 40 km staan als vanouds in het 
Julianapark, maar nu in de schaduw; de 50 km aan de overkant in het parkje aan de Prins 
Bernhardstraat.  
Startkaarten voor een vroege start worden niet meer uitgegeven en daarmee komt een 
einde aan het ruilen van startkaarten. Je mag overigens altijd laat starten. Op dit punt wordt 
de voorzitter onderbroken met de vraag of de wandelaar weet of hij vroege of late start 
heeft. Henny Sackers verzekert desgevraagd dat dit het geval is. Een lid wijst op de 
mogelijkheid, online de starttijd te kunnen omzetten. 
Leonie vervolgt dat de starttijd voor de 40 km met een kwartier vervroegd wordt om een 
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betere spreiding van wandelaars over het parcours te krijgen. 
Er zijn geen routewijzigingen van betekenis, maar de 30 km blijft ook dit jaar in verhouding 
méér kilometers lopen. De parcoursbouwers zijn afhankelijk van de infrastructuur, en van 
toestemmingen van gemeente en politie. Er is ook nogal wat kritiek op de route langs de 
Waalkade, in plaats van door de binnenstad. Dat heeft weer te maken met marktkooplieden, 
die geen plaats willen maken. 
Over precies 100 dagen gaat de 103e editie van start; in totaal hadden zich ruim 52.330 
mensen ingeschreven. De loting heeft dit teruggebracht tot 47.000 deelnemers, besluit 
Leonie. 
 
Daarna herdenkt de vergadering de leden, die ons sinds de laatste ledenvergadering zijn 
ontvallen. 
 

Ingekomen	stukken	en	bestuursmededelingen	
Er zijn geen ingekomen stukken of bestuursmedelingen, aldus de voorzitter. 
 

Notulen	algemene	vergadering	16	juli	2018	
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de secretaris. 
 

Jaarverslag	van	het	bestuur	over	2018	
De leden nemen met instemming kennis van het verslag van de secretaris, en stellen het 
ongewijzigd vast. 
Daarna krijgt penningmeester Ed Hendriks het woord omtrent de jaarrekening. Ed belicht 
onder meer dat de onderstreepte getallen lager uitkwamen dan begroot. “We zijn aardig 
zuinig”, aldus Ed, “en dat levert een batig saldo op van € 12.800”. Jan Woordes informeert 
naar de winstbestemming. De penningmeester legt uit dat de winst wordt toegevoegd aan 
het eigen vermogen, mede met het oog op ons 70-jarig bestaan over twee jaar. Bert van der 
Lans informeert naar de kosten van de geannuleerde reünie. Ed antwoordt dat de reünie in 
principe kostendekkend moet zijn, maar dat er natuurlijk wat annuleringskosten zijn 
ontstaan. Ton van ’t Hullenaar informeert naar de voorraad lustrumbeloningen. De 
penningmeester legt uit dat dit een balanspositie is, en dat het jaarlijks verbruik waar nodig 
wordt aangevuld ten laste van de verlies- en winstrekening. 
 

Verslag	financiële	commissie	
De voorzitter merkt op dat de agenda nog rept van “kascommissie”, maar dat dat natuurlijk 
geheel verleden tijd is. 
Ynskje van den Brakel – Visser voert namens de commissie het woord.  
Op 16 maart bogen de aanwezige commissieleden Theo Vermeer, Michiel Boot en Ynskje 
zich in aanwezigheid van de penningmeester over de jaarrekening van de vereniging. Ed 
meldde een goede overdracht van het penningmeesterschap door Francien van den Heuvel. 
Betalingen, overschrijvingen en dergelijke vinden nu allemaal digitaal plaats, mede door een 
nieuw boekhoudsysteem. Zo is ook de jaarrekening 2018 vooraf aan de commissie 
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gezonden, alsmede onderliggende bescheiden, en is de controle van de stukken 
teruggebracht tot één map. Voor de commissieleden betekende dit, dat men er zich thuis in 
kon verdiepen en vragen / opmerkingen ter vergadering kon inbrengen. Vragen en 
opmerkingen bleven beperkt tot toelichting op de diverse posten, maar leidden niet tot 
commentaar op de jaarrekening. De commissie stelt derhalve de ledenvergadering voor de 
jaarrekening vast te stellen en daarmee de penningmeester en daardoor bestuur décharge 
te verlenen voor het in 2018 gevoerde beleid. 
 
De leden stemmen hiermee bij acclamatie in. De voorzitter stelt vast dat de leden het 
bestuur décharge hebben verleend voor het in 2018 gevoerde beleid; dankt hen voor het 
onverkort in het bestuur gestelde vertrouwen, en bedankt de financiële commissie voor haar 
gewaardeerde werkzaamheden. 
 

Benoeming	financiële	commissie	
De voorzitter merkt op dat de agenda nog de “Financiële commissie “2018” vermeldt, maar 
dat de financiële commissie niet meer aan een specifiek jaar gebonden is. Verder deelt 
Leonie mede dat volgens het rooster van aftreden van de commissie Ynskje van den Brakel 
– Visser aftredend en niet herkiesbaar is. De financiële commissie stelt voor reservelid 
Michiel Boot in haar plaats te benoemen. De leden stemmen met acclamatie hiermee in. 
 
Leonie vervolgt dat Ruurd van Slageren periodiek aftredend en herkiesbaar is, en vraagt de 
vergadering of zij instemt met een herbenoeming van Ruurd. Ook hiermede stemmen de 
leden bij acclamatie in.  
 
De voorzitter merkt op dat deze besluiten inhouden dat we op zoek moeten naar een nieuw 
reservelid. Joke Poppe meldt zich ter vergadering aan. De leden stemmen opnieuw met 
acclamatie met haar benoeming als reservelid in. 
 
De voorzitter stelt vast dat Michiel Boot en Ruurd van Slageren benoemd resp. herbenoemd 
zijn als lid van de financiële commissie, en dat Joke Poppe is benoemd als reservelid.  
 
Ynskje van den Brakel – Visser dankt het bestuur en met name de penningmeester voor de 
prettige samenwerking. 
 

Begroting	2020	en	vaststellen	contributie	
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester. Ed licht de begroting op hoofdlijnen 
toe. Aan de batenzijde zijn de contributies wat veiliger ingeschat dan voorheen gebruikelijk, 
terwijl aan de lastenkant die posten waar we normaliter een budgetonderschrijding hadden, 
voorzichtiger zijn ingeschat. Per saldo resulteert dit in een geprognotiseerd positief resultaat 
van € 4.627.  
Erelid en voormalig voorzitter Henny Sackers vraagt met enige zorg of het begrotingsjaar, 
zoals dat op de powerpoint gepresenteerd wordt, inderdaad ‘2010” is. De voorzitter kan 
deze zorgen gelukkig direct wegnemen. 
Pieter Hiemstra informeert nog even naar het begrip “veiliger begroten”.  
De voorzitter deelt mede dat het bestuur de ledenvergadering verzoekt om in te stemmen 
met het voorstel de contributie voor het verenigingsjaar 2020 vast te stellen op  € 10, 
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vermeerderd met de afdracht aan de KWBN. Die afdracht bedraagt  € 16 voor het volledige 
pakket van de KWBN (wandelpas, magazine en wandelprogramma) en € 10 voor enkel de 
wandelpas.  
Bert van der Lans informeert of de samenstelling van het “pakket” ongewijzigd is gebleven. 
De voorzitter bevestigt dit.  
Ton Swart, ondersteund door Henk Bergamin, merkt op dat de ledenvergadering van de 
KWBN besloten heeft de begroting voor het volgend jaar – en daarmee de afdracht – niet 
meer in oktober van het voorgaande jaar vast te stellen, maar in het voorjaar. Ook is de 
afdracht tot en met 2019 jaarlijks verhoogd, terwijl die nu gelijkblijvend is. 
 
De leden stemmen met acclamatie in met de begroting incl. het contributie voorstel. 
 

Bestuursverkiezing	
Leonie deelt mede dat dit jaar twee bestuursleden periodiek aftredend zijn: Francie de 
Leeuw is aftredend en niet herkiesbaar; spreker is periodiek aftredend en herkiesbaar. Als 
eerste wil Leonie aandacht besteden aan Francie, en verzoekt haar de zaal te verlaten. 
 
Spreker schetst dat Francie, sinds zij in 2001 aantrad als bestuurslid, bergen werk verzet 
heeft. Art. 5 lid 3 van de statuten biedt de mogelijkheid om leden tot erelid te benoemen als 
hij of zij zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. Dat is bij Francie 
zeker het geval. Daarom heeft het bestuur krachtens art. 5 lid 1 van het huishoudelijk 
reglement de Commissie voor Benoemingen verzocht te adviseren met betrekking tot een 
bestuursvoorstel, voor te leggen aan de algemene vergadering, om Francie te benoemen tot 
erelid. De commissie heeft unaniem en van ganser harte met dit voornemen ingestemd. 
Gelet op dit advies stelt het bestuur de ledenvergadering voor, Francie de Leeuw te 
benoemen tot erelid – ons vierde erelid na Bert van der Lans, Henny Sackers en Francien 
van den Heuvel.  
De leden stemmen met instemming en acclamatie in met het bestuursvoorstel. 
 
De voorzitter stelt vast dat de ledenvergadering Francie heeft benoemd tot erelid, en richt 
het woord tot Francie, nadat zij zich weer bij de vergadering heeft gevoegd. Leonie schetst 
Francie als de doener binnen het bestuur, “een echte duizendpoot, zonder ophef, zonder 
poespas”. Dat bleek bijvoorbeeld bij het vinden, het bemensen en bevoorraden van de 
meeting points. Ook zorgde Francie samen met Francien van den Heuvel tot vorig jaar 
ervoor dat elk lid op zijn of haar verjaardag een verjaardagskaart ontving. Ook regelde zij de 
kaarten voor de Vlaggenparade en de intocht. Voorts was Francie samen met Francien zeer 
enthousiast betrokken bij het organiseren van de reünies. Daarnaast had Francie altijd een 
scherp oog op lief en leed binnen bestuur en vereniging. Na haar aftreden als bestuurslid zal 
zij een deel van haar taken voortzetten als Commissie van Bijstand als bedoeld in art. 13 
van het huishoudelijk reglement, met als taakstelling “Hoofd Operationele Zaken”.  
 
Leonie overhandigt Francie krachtens art. 5 lid 2 van het huishoudelijk reglement de akte 
van benoeming tot erelid, vergezeld van een cadeau in de vorm van een beeldje met als 
titel: “Elkaar de hand geven”. 
Met een kwinkslag naar het verleden neemt Francie op rijm afscheid als bestuurslid, en 
verlaat de bestuurstafel.  
 
De voorzitter merkt op dat hiermede art. 9 van de statuten in werking is getreden: het aantal 
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bestuursleden is gedaald tot minder dan 7. In haar volgende vergadering zal het bestuur 
bepalen, hoe de taken binnen het bestuur worden herverdeeld. De leden verlenen het 
bestuur desgevraagd mandaat, op zoek te gaan naar een nieuw bestuurslid. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de vice-voorzitter. Ed Hendriks wijst er nogmaals op dat 
Leonie periodiek aftredend en herkiesbaar is. Art. 9 lid 3 van de statuten is aan de orde: 
indien er niet meer kandidaatstellingen zijn gedaan dan er vacatures zijn, worden de 
kandidaten zonder stemming benoemd. Dat betekent dat Leonie is herbenoemd voor een 
termijn van drie jaar. Het bestuur heeft het voornemen Leonie tijdens de eerstvolgende 
bestuursvergadering te herbenoemen als voorzitter, aldus Ed. De leden uiten met applaus 
hun instemming. 
 

Commissie	voor	de	Benoemingen	
De voorzitter herneemt het woord en licht toe dat de vereniging een Commissie voor de 
Benoemingen kent, die adviseert omtrent het benoemen van een leden als lid van 
verdienste of erelid. In deze commissie hebben zitting Ab Schreurs, Ruurd van Slageren, 
Ton Swart, en Ynskje van den Brakel – Visser als reservelid. Gelet op zijn 
gezondheidstoestand is Ab teruggetreden; uiteraard heeft bestuur hem een bedankje 
gestuurd. In overleg met de Commissie wil het bestuur krachtens art. 5 lid 1 van het 
huishoudelijk reglement Francien van den Heuvel voordragen als nieuw lid van de 
Commissie.  
De leden stemmen met acclamatie hiermede in. 
 

Beleidsplan	2019	–	2024	
De voorzitter betreurt dat het Beleidsplan eerst sinds kort op onze site staat, en verzoekt de 
vergadering om toestemming om het stuk desondanks aan de orde te stellen. De leden 
gaan hiermee accoord. 
Leonie schetst dat het vorig Beleidsplan tot het jaar 2018 liep. Bij het opstellen van het 
nieuwe beleidsplan is inbreng verkregen van de pas opgerichte Klankbordgroep, onze 
ambassadeurs en verschillende andere leden.  
Één van de kernpunten in het Beleidsplan is de visie – waar gaan we voor? -: over vijf jaar 
zijn we (nog steeds) een succesvolle en financieel gezonde organisatie, die als 
gesprekspartner van de Stichting 4DAAGSE de belangen van haar leden – waar dan ook ter 
wereld – behartigt, en onze verbondenheid met het evenment de Vierdaagse propageert. Na 
de groei van het ledenbestand in de afgelopen jaren, streven we nu naar stabilisatie van 
organisatie en ledenbestand. 
Onze missie – waar staan we voor? –: in verbondenheid samen op weg. Dit geeft weer dat 
we als vereniging, maar ook als individuele leden in verbondenheid met elkaar en met de 
Stichting 4DAAGSE samen op weg zijn. 
We willen ons de komende jaren richten op het voortzetten van een laagdrempelig 
lidmaatschap, aanwas van jongere en buitenlandse leden en onze vereniging positief in het 
nieuws brengen; met een bezinning op  het activiteitenaanbod en ons imago.  
Mochten de leden, gelet op de korte termijn dat het stuk voorafgaande aan de vergadering 
beschikbaar was, na afloop van de vergadering via email willen reageren, dan is dat 
bijzonder welkom, besluit Leonie. 
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Theo Vermeer wijst op het positief beeld dat we van onze vereniging geven, door deelname 
aan de Vlaggenparade 
Joke Poppe vraagt of er een “sluitingstermijn” is voor nakomende reacties. De voorzitter 
antwoordt dat reacties wanneer dan ook welkom zijn. 
Ynskje van den Brakel – Visser vindt het van belang dat, gelet op het beperkte aantal 
bestuursleden, we aansluiting zoeken bij door derden georganiseerde activiteiten, in plaats 
van ze zelf op te zetten. 
Bert van der Lans merkt op dat “aansluiting bij de Vierdaagse zoeken” niet moet inhouden 
dat we een “klachtenbus” worden. Ook hij onderstreept het belang van kleinschalige 
plaatselijke activiteiten.  
Ton van ’t Hullenaar wijst erop dat niet-leden van de vereniging nogal slordig met de 
vlaggen omgaan tijdens de Vlaggenparade. 
Vastgesteld wordt dat het Beleidsplan in de voorliggende versie een bijlage bezit, die er niet 
bij behoort te zitten. 
 
De voorzitter constateert dat de leden instemmen met het Beleidsplan 2019 – 2024, en dat 
het als zodanig gepubliceerd kan worden. 
 

	(overige)	Voorstellen	van	het	bestuur		
De voorzitter deelt mede dat het bestuur overweegt voor wat betreft de reünie 2019 
aansluiting te zoeken bij de Bevrijdingstocht, die op zondag 22 september georganiseerd 
wordt in zowel Valkenswaard als Dommelen. We onderzoeken de mogelijkheden, deze tocht 
aan te merken als “Powered by” met eventueel een korte reünie aan het einde van de 
middag. Voor niet-wandelaars zoeken we nog een geschikte activiteit. Nader nieuws volgt 
op onze site, alsook via emails, aldus Leonie. 

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

Rondvraag	
Pieter Hiemstra brengt de hartelijke groeten van Ab Schreurs over, met het verzoek aan de 
aanwezigen om hun naam op een kaart te vermelden, vergezeld van het aantal 
Vierdaagses. De leden stellen dit gebaar bijzonder op prijs.  

Sluiting	
Niets meer aan de orde zijnde besluit de voorzitter de vergadering, na erop gewezen te 
hebben dat er een drankje en een hapje klaar staat, met de oproep: “Blijf wandelen!”. 
  
 


