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Notulen Algemene Ledenvergadering 
d.d. 15 juli 2019       

Opening 
 

De voorzitter heet alle leden welkom op deze vergadering in het Engels, Duits en 
Nederlands: bestuurslid Martin Pegels is vandaag afwezig, omdat hij helaas geen vrij kon 
krijgen. Er zijn vandaag 145 leden bijeen in het Kolpinghuis. Marsleider en erelid Henny 
Sackers en directeur van de KWBN, Paul Sanders, zijn te gast. Paul kan wat langer blijven, 
maar Henny moet dadelijk weer elders voor de camera verschijnen. Daarom krijgt hij als 
eerste het woord.  
 
Henny vertelt dat het altijd voelt als thuiskomen bij deze vereniging. Hij wil als eerste enkele 
nieuwtjes delen vanuit zijn functie. Zo hebben de diensthoofden van Stichting DE 4DAAGSE 
een lange termijnplan gemaakt voor de komende vijf jaar en dat moet ervoor zorgen dat de 
Vierdaagse ook in 2023 nog bruist. De visie die daarbij hoort, luidt in het kort: We zijn een 
rijke, op traditie gebaseerde wandelprestatietocht, waarbij wandelaars in harmonie met 
elkaar en hun omgeving op vrijdag een heldenstatus kunnen verwerven.  
Henny laat verder weten dat we niet het aantal nationaliteiten van vorig jaar zullen halen. Dit 
jaar zijn het er 77 (73 bij de burgerdeelnemers en 33 bij de militairen). Hij is ook blij met het 
Duitse schoenenmerk Lowa, de nieuwe hoofdsponsor. Die heeft hem ook zijn mooie nieuwe 
pak en schoenen bezorgd en die toont de marsleider dan ook vol trots. Met de oude, zwarte 
pakken van de Stichting voelde hij zich altijd alsof hij naar een begrafenis moest.  
Ook de politie zal in uniform deelnemen. Zij lopen voor de 90e keer mee. De politie 
Haaglanden was ooit het allereerste detachement.  
 
Henny hoopt dat hij aanstaande vrijdag bij Bert het cijfer 72 en bij Dick het cijfer 70 mag 
opspelden. Maar wellicht is dat niet de hype van 2019, maar is de bedreiging van de 
eikenprocessierups dat. Dit giftige monstertje wil zich aan de wandelaars vergrijpen, terwijl 
het eigenlijk maar een klein nachtvlindertje wordt… een beestje van niks. De organisatie en 
gemeenten hebben er veel aan gedaan om de parcoursen vrij van deze beestjes te krijgen, 
maar ze blijven aanwezig. Henny raadt dus iedereen aan niet in de berm te gaan zitten en 
de mouwen omlaag te doen.  
En er is nog een mediahype: vrouwen en de Vierdaagse. Vandaag precies honderd jaar 
geleden behaalde voor het eerst een vrouw het Vierdaagsekruis. In 1919 liep zij op de 50 
kilometer met 570 mannen de Vierdaagse. Vorig jaar kwamen er maar liefst 17.000 vrouwen 
aan de finish en morgen staan er 20.000 aan de start. Sinds Taeke van der Meer in 2004 de 
Vierdaagse discriminatie verweet, moet ook de Vierdaagse nadenken over 
genderneutraliteit. Maar wat klopt er nu van alle berichten in de media? Stichting DE 
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4DAAGSE heft het afgelopen jaar sportgeneeskundig onderzoek laten doen en er is geen 
belemmering om vrouwen te laten lopen. Vrouwen kunnen het. Vorig jaar zijn er 1.000 
vrouwen op de 50 kilometer gestart. En vorige week heeft de stichting gesproken met het 
bestuur van de 80 van de Langstraat: blijkbaar kunnen vrouwen zelfs 80 kilometer lopen. En 
wanneer is de prestatie van vrouwen en mannen dan gelijkwaardig? Dat is een heel andere 
vraag. Vorig jaar was het uitvalpercentage het hoogst bij vrouwen die 50 lopen. De prestatie 
is alleen gelijkwaardig als vrouwen meer tijd krijgen voor dezelfde afstand en meer 
nachtrust. En vooral dat laatste is praktisch lastig te realiseren, want dat betekent dat de 
Vierdaagse voor hen tot zaterdagochtend door gaat.  
Hoeveel vrouwen haken af als zij 50 moeten lopen? Kan het parcours van de 50 kilometer 
die drukte wel aan? Wat ze allemaal in de pers schrijven is niet de verantwoordelijkheid van 
de marsleider. Het gelijktrekken van de afstanden is niet ver genoeg doordacht om aan 
invoering te denken.  
 
Dit jaar mag ook het hittedraaiboek in de kast blijven. Temperaturen als vorig jaar zitten er 
niet in. Henny popelt om morgen het startschot te geven, al is hij alleen het gezicht van de 
Vierdaagse. Het zijn de vrijwilligers van het Uitvoerend Comité die het mogelijk maken. En 
hopelijk helpen zijn 1465 deelnemers voor hun tiende Vierdaagse naar de eindstreep. Liefst 
zou Henny hen allemaal lid maken van onze vereniging, maar dat mag niet van de AVG-
wetgeving. Hij wenst dan ook ons bestuur en alle leden een succesvolle, sportieve en veilige 
Vierdaagse en alle vrijwilligers en toeschouwers een fijne week in Nijmegen. Leonie Vink 
bedankt hem voor de vriendelijke woorden en hoopt dat de marsleider deze week meer 
ontspannen kan genieten van de Vierdaagse dan van zijn eerste editie vorig jaar.  
 
Vervolgens nodigt Leonie de direkteur van de KWBN, Paul Sanders, uit om het woord te 
richten tot de leden. Paul staat alweer voor de derde keer voor ons en dat is altijd spannend, 
want dit is toch een speciale club. Toen hij de eerste keer bij ons was, moest hij bekennen 
dat hij nog nooit een Vierdaagse heeft gelopen. Inmiddels heeft hij vorig jaar de 20 kilometer 
in Marbella in de regen gelopen. In zijn huidige functie is er toch geen tijd om Nijmegen mee 
te lopen.  
Onlangs heeft Paul met onze voorzitter bij een kopje koffie gesproken over de rol van de 
wandelbond en van onze vereniging. De afstand tussen verenigingen en bond is de 
afgelopen jaren te groot geworden. Het gaat goed met de KWBN, want de bond heeft 
58.000 leden en groeit nog altijd. Over 2 tot 3 jaar heeft de bond meer individuele leden dan 
verenigingsleden. Dat is een bron van zorg, want het is lastig om zonder vrijwilligers het 
verenigingsleven draaiend te houden.  
 
De KWBN zoekt dan ook nog altijd naar haar rol. Bij een recente enquête scoorde de bond 
een zeven min vanuit de verenigingen. Die verenigingen vinden het online calamiteitenplan 
belangrijk, omdat het aanvragen van vergunningen daarmee eenvoudiger wordt. Ook 
andere sportbonden willen dit plan gaan gebruiken. Verder heeft de bond een deal met 
Natuurmonumenten gemaakt: ze heeft de toegang tot de natuur voor alle verenigingen 
afgekocht. Dat is de bond inmiddels ook met Staatsbosbeheer aan het doen. Het beslag op 
de buitenruimte wordt in Nederland steeds groter, dus daar wordt steeds meer geld voor 
gevraagd. Staatsbosbeheer heeft bijvoorbeeld een ton verdiend aan de contacten met 
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individuele verenigingen! 
De KWBN is zich ook meer bezig gaan houden met belangenbehartiging voor de wandelaar. 
Zij heeft op dit moment de profielen van 1,1 miljoen wandelaars in haar database. Daarmee 
probeert de bond te achterhalen wie er interesse zou kunnen hebben in wandelreizen, in 
natuur etc. De sport in zijn puurheid is aan het veranderen. De evenementen veranderen 
ook: de financiering is voor de Vierdaagse niet moeilijk, maar voor anderen (Airbornemars, 
Rode Kruis Bloesemtocht) is dat lastiger. Om een voorbeeld te geven: de provincie steunt de 
Vierdaagse met 20.000 euro, de Airbornemars met 7.500 euro en het kampioenschap inline 
skaten met 2.000.000 euro. En bij die Airbornemars kunnen ook moeders met kinderwagens 
meewandelen.  
Natuurlijk is de vraag of dit van invloed is op deze vereniging. De Gouden-Kruisdragers zijn 
de Formule Eén van het wandelen: hoewel dit een vreemde club is, zijn Gouden-
Kruisdragers ook wandelaars en alles wat de KWBN doet, is dus ook belangrijk voor onze 
vereniging. Paul is daarom blij dat hij hier weer te gast mocht zijn. Hij is ook blij dat het 
minder warm is dan vorig jaar en wenst ons daarom veel plezier de komende dagen.  
 

Ingekomen stukken en bestuursmededelingen 
 
Er zijn afmeldingen voor deze vergadering gekomen van ons erelid Bert van der Lans, van 
ons lid van verdienste Vicky Henriksen-Delaney, van Irene van Haren en van Berend de 
Jonge. Verder hebben we natuurlijk contact gehad met de Vierdaagsekerkdienst en zijn er 
weer enkele ideeën en suggesties van leden binnengekomen die we met Stichting DE 
4DAAGSE zullen delen.  
 

Notulen ledenvergadering 6 april 2019 
 
De heer Bloem uit Waddinxveen heeft een vraag over pagina 3 van deze notulen. Er staat 
dat het dagelijks bestuur van de vereniging in een bestuursvergadering wordt vastgesteld. 
De voorzitter legt uit dat dit klopt: conform onze statute wordt het dagelijks bestuur 
(voorzitter, penningmeester en secretaris) door het bestuur vastgesteld tijdens de eerste 
bestuursvergadering die volgt op de ledenvergadering. Er zijn verder geen opmerkingen 
door de leden en de notulen worden ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter bedankt notulist 
Martin Pegels.  
  

103e Vierdaagse 
 
De voorzitter vraagt eerst of de leden een vraag of opmerking over de komende Vierdaagse 
hebben. Inge Mol wil iedereen success wensen tijdens de komende vergadering. Verder zijn 
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er geen opmerkingen.  
De voorzitter bedankt vervolgens Jan, Marcel en Gien voor de mooie Vierdaagsekerkdienst: 
het was zoals ieder jaar zeer indrukwekkend om hierbij aanwezig te mogen zijn. Ook merkt 
ze op dat het maar goed was dat de Gouden-Kruisdragers weer aanwezig waren tijdens de 
Vlaggenparade, want het muziekgezelschap dat bij de opening van de Vierdaagse het 
Vierdaagselied moest spelen, stopte na het eerste couplet. Gelukkig namen de aanwezige 
Gouden-Kruisdragers, die net de vlaggen van de deelnemende landen hadden gedragen, 
het heft in handen en zongen zij alsnog ook het tweede couplet. Je bent Gouden-
Kruisdrager of niet.  
 
De voorzitter wenst vervolgens Bert van der Lans (bij afwezigheid) en Dick Koopman heel 
veel success bij hun Vierdaagse: ze krijgt hiervoor bijval en applaus van de aanwezige 
leden. Daarna bedankt ze de vrijwilligers die de komende dagen onze meeting points zullen 
bemensen: ook hierop volgt applaus vanuit de aanwezige leden.  
 

Reünie 2019 in Valkenswaard 
 
Laurens van Geene zal dit jaar onze reünie en tweede Powered by GKD tocht organiseren 
in samenwerking met bestuurslid Rino Hamelink. Laurens vertelt de leden meer over de 
komende Bevrijdingstocht op 22 september 2019 in Valkenswaard. De routes van de 
wandeltocht komen over de routes die de bevrijders ook liepen in 1944. Bij de wandeling is 
de 8 km een bijzondere route: de heenweg wordt men per oud militair voertuig vervoerd om 
vervolgens terug te wandelen.Maar deze dag is voor wandelaars en ook voor niet-
wandelaars. Niet-wandelaars komen ‘s ochtends samen bij de voormalige jeugdherberg in 
Valkenswaard voor koffie en lekkers. Daarna verplaatsen zij zich te voet of carpoolend naar 
het museum in Valkenswaard: dit is zowel een valkeniersmuseum als een sigarenmuseum. 
Vanaf 15.00 uur ’s middags komen we deelnemers aan de wandeltocht en deelnemers aan 
het reünieprogramma samen voor een kopje soep, broodjes en een drankje. We sluiten de 
dag af met het uitreiken van de lustrumbeloningen, vlak voor 17.00 uur. In de zaal van het 
Kolpinghuis liggen nog folders van dit evenement voor hen die zich nog willen aanmelden.  
 
Voor de reünie in 2020 zijn we een optie in Wageningen aan het onderzoeken samen met 
Werner Hendriks.  
 

Bestuursverkiezing 
 
Het bestuur heeft in aanloop naar deze vergadering Irene van Haren voorgesteld en 
kandidaat gesteld voor de vacante bestuursfunctie. Irene is een ervaren vrijwilliger die al 
heel wat jaren bij de wandelbond en in de wandelwereld actief is. Zij kan deze week helaas 
niet bij de Vierdaagse van Nijmegen zijn, omdat zij in Voorburg woont en de kinderen in die 
regio nog gewoon op school zitten. Ze kan dus niet meelopen en ook niet bij deze 
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vergadering aanwezig zijn. Aangezien zij de enige kandidaat is voor de vacante functie, stelt 
de voorzitter vast dat zij bij dezen toetreedt tot het bestuur: dit wordt door de aanwezigen 
met applaus bekrachtigd.  
 

Rondvraag 
 
Erik Mulder merkt op dat op controlekaarten geen plaats meer is om je naam in te vullen. Zo 
kan de kaart na verlies niet meer door andere wandelaars teruggebracht worden naar de 
Centrale Administratie. Het bestuur zal dit opbrengen zodra er weer een informeel overleg 
met het stichtingsbestuur is.  
Harry Kwant vraagt waarom er op diezelfde startkaart niet staat vermeld of je een vroege of 
late starttijd hebt. Leonie Vink antwoordt dat dat ook niet nodig is, omdat het teken op het 
polsbandje (een wandelschoen of een gladiool) aangeeft op welke dag je een vroege of late 
starttijd hebt. Paul Scharp voegt daaraan toe dat je vorig jaar je kaartje nog kon ruilen. Dat 
kon toen via de website van de Vierdaagse. Last-minute ruilingen zijn dus niet meer 
mogelijk? De voorzitter beaamt dit en zal dit ook met het stichtingsbestuur bespreken.  
 
Mevrouw De Jong vindt het heel jammer dat er niet meer vroeg gestart kan worden. Ze loopt 
30 km en die is de eerste en tweede dag toch al gauw 34 km lang. Met een late start komen 
sommige deelnemers dan in tijdnood. Ze stelt voor om het ommetje over de Waalkade op de 
tweede dag uit de route te laten halen: dat kan er makkelijk uit. Hierop volgt bijval vanuit de 
leden. De voorzitter begrijpt haar zorgen en vertelt dat we inderdaad ieder jaar in ons 
informele overleg met Stichting DE 4DAAGSE de lengte van de 30 km routes bespreken.  
 
Ten slotte doet mevrouw Koopman de suggestive om jeugdige deelnemers minder 
inschrijfgeld te laten betalen: als gezinnen met meerdere kinderen deel willen nemen, wordt 
dat al snel erg duur. Als men het wandelen wil stimuleren, dan moet dit niet zo duur zijn. 
Leonie belooft ook dit door te geven aan Stichting DE 4DAAGSE.  
 

Sluiting 
 
De voorzitter sluit af met een verwijzing naar het thema van de Vierdaagsekerkdienst: Lopen 
met open ogen. Als we dat nu eens in de praktijk brengen de komende week, dan leren we 
de mensen om ons heen beter kennen. Ga in contact en veel succes met de komende 
Vierdaagse. De vergadering wordt afgesloten met het Vierdaagselied, muzikaal ondersteund 
door de Blue Mops.  
 
 
 
 

  


