
    Vereniging “Gouden – Kruisdragers Vierdaagse” 
 Opgericht 24 juli 1951 – Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 24 juli 1952, no. 46 
 Aangesloten bij de wandelsportorganisatie KWBN 
 
 
 Secretariaat: Van Karnebeekstraat 153, 3317 KW Dordrecht. 
 IBAN: NL70 INGB 0000 375702, BIC: INGBNL2A t.n.v. Gouden-Kruisdragers Vierdaagse, ‘s-Hertogenbosch  

1 
 

 

Jaarverslag 2019 van de secretaris 
 
Het jaar 2019 werd een periode van vooruitkijken door ons bestuur, door de komst van Office365, 
een update van de website en een meerjarenbeleidsplan. We heetten nieuwe bestuursleden 
welkom en ook de wandelbond maakte enkele flinke stappen voorwaarts.  
 

Contacten met Stichting DE 4DAAGSE 
 
We spraken ook dit jaar het bestuur van Stichting DE 4DAAGSE. De informele bijeenkomst blijft voor 
ons een mooie gelegenheid om de ervaringen van onze leden over de laatste Vierdaagse 
rechtstreeks te delen met het bestuur van de stichting. Velen van u deden suggesties of hadden een 
klacht of opmerking. De meest voorkomende klachten, zoals over de afstand van de 30 
kilometerroutes (een jaarlijks terugkerende ergernis bij onze leden), bespreken we met het bestuur 
van Stichting DE 4DAAGSE. 
 

Wat gebeurde er binnen onze vereniging? 
 
Tijdens de jaarvergadering in april trad Francie de Leeuw terug uit het bestuur. Zij nam daarbij wel 
een groot deel van haar taken mee: met andere woorden, ze blijft de meeting points organiseren en 
ze beheert en verstuurt ook nog altijd de lustrumbeloningen. 
Francie was inmiddels het langst zittende bestuurslid en heeft in al haar 18 jaren binnen het bestuur 
altijd vol overgave haar taken vervuld. Ze vond locaties voor meeting points, regelde bemensing van 
de meeting points en zorgde dat de bevoorrading in orde kwam. Ook maakte ze de tribunekaarten 
voor de intocht en de kaarten voor de vlaggenparade in orde. Daarnaast organiseerde ze menig 
reünie met de reüniecommissie van dat jaar. En wat zij misschien nog wel het leukste vond: ze 
bereidde altijd de uitreiking van de lustrumbeloningen tijdens de reünie voor en zorgde dat de leden 
die niet bij de reünie aanwezig waren, een weekje later hun lustrumbeloning per post ontvingen. 
 
In juli trad Irene van Haren toe tot het bestuur van de vereniging. Zij zal voorlopig zonder vaste 
portefeuille het bestuur versterken, maar ging al wel aan de slag met het draaiboek van de 
vereniging. Zo kan zij het bestuur leren kennen en zodra er vaste functies vacant komen, beslissen of 
zij die op zich wil nemen. 
Onze éénmanscommissie van bijzondere bijstand Harry van Dijk (onze ledenadministrateur) is in het 
najaar van 2019 benaderd om een volgende vacature in het bestuur in te vullen. Hij wil dit graag 
doen en zal dus in 2020 worden voorgedragen als bestuurslid.   
 
Achter de schermen heeft Arjan Versteeg ervoor gezorgd dat Office 365 zijn intrede deed. Op dit 
digitale platform kan het bestuur eenvoudiger samenwerken en documenten delen. Op termijn 
hoopt het bestuur hiermee vaker door het jaar heen korte bestuursvergaderingen (bijvoorbeeld in 
de avonduren) in te kunnen plannen of een reguliere bestuursvergadering volledig op afstand (dus 
via een soort Skype verbinding) te kunnen houden. Het bestuur kan daardoor sneller reageren op 



    Vereniging “Gouden – Kruisdragers Vierdaagse” 
 Opgericht 24 juli 1951 – Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 24 juli 1952, no. 46 
 Aangesloten bij de wandelsportorganisatie KWBN 
 
 
 Secretariaat: Van Karnebeekstraat 153, 3317 KW Dordrecht. 
 IBAN: NL70 INGB 0000 375702, BIC: INGBNL2A t.n.v. Gouden-Kruisdragers Vierdaagse, ‘s-Hertogenbosch  

2 
 

 

situaties (we hoeven niet meer te wachten tot iedereen een vrije dag inplant voor een vergadering) 
en het scheelt in de reiskosten.  
 
Onze nieuwe penningmeester heeft ook een groot deel van de beheertaken van de website op zich 
genomen. Met hulp van een externe partij (DeeWeeDee) is de site gemoderniseerd en zijn 
veiligheidscertificaten en plugins vernieuwd. De site dient echter steeds minder voor het delen van 
recent nieuws. Veel nieuwtjes bereiken onze leden al snel via onze Facebookgroep, waardoor de site 
zich alleen nog maar richt op formele aankondigingen, ledenwerving en het bieden van algemene 
informatie over de vereniging.  
 
Een inkomstenbron voor onze vereniging die wellicht nog niet iedereen kent, passeerde dit jaar de 
1000 euro aan inkomsten. De site Sponsorclicks biedt onze leden de mogelijkheid om via de site van 
de Gouden-Kruisdragers doorverwezen te worden naar online winkels zoals Bol.com of 
Booking.com. Als onze leden via die doorverwijspagina op onze site vervolgens iets bij zo’n webshop 
bestellen (of dat nu een paar schoenen, een boek of een overnachting in een hotel in Madrid is), 
krijgt onze vereniging automatisch een klein percentage van de winst van die webshop. Hoewel het 
over kleine percentages gaat, helpen alle beetjes en hebben onze leden inmiddels maar liefst 1000 
euro aan sponsorbijdrage verzameld. Uiteraard zijn we onze leden hiervoor dankbaar en we hopen 
dat velen ook in de toekomst eraan zullen denken om, voordat ze een reisje of nieuwe kleding online 
kopen, via onze site www.goudenkruisdragers.nl via Sponsorclicks naar hun favoriete webshop te 
gaan.  
 
We waren er in 2018 al mee bezig: het meerjarenbeleidsplan 2019-2024. In dat plan kijken we 
kritisch naar de doelstellingen van onze vereniging en de ambities die wij in de komende jaren willen 
realiseren. Omdat het vorig jaar nog iets te vroeg was om de definitieve versie vast te stellen, is dit 
het Beleidsplan 2020-2025 geworden.  
Eén 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 
DE 4DAAGSE de belangen van haar leden waar dan ook ter wereld behartigt en onze verbondenheid 
met het evenement de Vierdaagse propageert. Na de groei van het ledenbestand in de afgelopen 
jaren, streven we nu naar stabilisatie van onze organisatie en het ledenbestand. 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.  
 
In de afgelopen jaren hebben we vaak teleurstelling ervaren van leden, die hun lustrumbeloning niet 
tijdig kregen. Wij weten helaas niet, welke leden de Vierdaagse lopen en recht hebben op een 
lustrumbeloning. Daarover moeten wij met Stichting DE 4DAAGSE contact opnemen. Voor een 
adequate controle direct na de Vierdaagse hebben we dan wel de juiste gegevens nodig. Als er 
verschillen zijn tussen onze ledenregistratie en de registratie van Stichting DE 4DAAGSE, dan loopt 
de controle mis. We vergelijken op naam, voorletters, postcode, geslacht en geboortedatum en 
zodra dat beschikbaar is ook op het Registratienummer van de Vierdaagse (dat we tot voor kort niet 



    Vereniging “Gouden – Kruisdragers Vierdaagse” 
 Opgericht 24 juli 1951 – Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 24 juli 1952, no. 46 
 Aangesloten bij de wandelsportorganisatie KWBN 
 
 
 Secretariaat: Van Karnebeekstraat 153, 3317 KW Dordrecht. 
 IBAN: NL70 INGB 0000 375702, BIC: INGBNL2A t.n.v. Gouden-Kruisdragers Vierdaagse, ‘s-Hertogenbosch  

3 
 

 

in onze administratie hadden staan). In het begin van dit jaar is aan alle leden, van wie wij over het 
juiste mailadres beschikten, de vraag gesteld om in het eerstvolgende jaar dat zij recht hebben op 
een lustrumbeloning hun Registratienummer aan ons door te geven. Veel leden hebben dat al 
gedaan, maar zeker niet allemaal.  
 
Een ander initiatief uit ons beleidsplan hebben we ook direct in gang gezet. Samen met Van Veluw in 
Zeist maakten we een waarderingsspeld voor trouwe vrijwilligers van onze vereniging. Zij kunnen 
deze dragen en daarmee tonen dat zij zich inzetten voor bijvoorbeeld de Meeting Points, ons 
magazine GOUD! of binnen het bestuur.  
 
 

De 103e Vierdaagse van Nijmegen 
 
Hoewel het enkele dagen voor de Vierdaagse nog noodweer was (met ondergelopen straten) in 
delen van ons land, werd de Vierdaagse gelopen bij prachtig zomers weer. Op zondag bezochten 
velen eerst de 58e Vierdaagsekerkdienst in de St. Stevenskerk in Nijmegen: het thema was ditmaal 
Lopen met open ogen.  
’s Middags droeg een groot aantal Gouden-Kruisdragers weer de vlaggen van de deelnemende 
landen tijdens de Vlaggenparade. Om duidelijk zichtbaar te zijn als vereniging, hadden alle 
deelnemers weer hetzelfde T-shirt (ditmaal een wit ‘technisch’ shirt zonder jaartal). Bovendien liep 
de groep voor het eerst met een speciaal hiervoor aangeschaft spandoek , zodat alle toeschouwers 
duidelijk zagen dat de Gouden-Kruisdragers passeerden. De aanwezigheid van zoveel ervaren 
deelnemers bij de Vlaggenparade kwam mooi uit toen het orkest bij het spelen van het 
Vierdaagselied het tweede couplet vergat. Dat tweede couplet verscheen wel op het karaokescherm 
achter het orkest en natuurlijk zorgden ook onze leden ervoor dat het lied in z’n geheel ten gehore 
werd gebracht.  
 
Bij aanmelding op de Wedren en in het Julianapark waren de startbureau’s van de 50 km verhuisd 
naar de overkant van de straat, om zo iedereen nog meer ruimte te bieden. Bij aanmelding zagen de 
deelnemers ook weer een mooi verhaal over drie generaties wandelaars (onder wie twee generaties 
Gouden-Kruisdragers) in het Vierdaagsemagazine: Stichting DE 4DAAGSE combineert zo artikelen 
over haar evenement met gratis promotie voor onze vereniging.  
 
Op de maandag voor de start ontmoette het bestuur de ambassadeurs in het Kolpinghuis en konden 
de leden die daar recht op hebben een tribunekaart voor de intocht op vrijdag ophalen. Natuurlijk 
kwamen KWBN-directeur Paul Sanders en marsleider en erelid Henny Sackers langs tijdens onze 
ledenvergadering op maandagmiddag om ons van de laatste nieuwtjes op de hoogte te stellen.  
 
Er hebben zich 47.236 wandelaars ingeschreven voor de Vierdaagse. Onder hen waren 5619 militaire 
deelnemers. 44.702 wandelaars kwamen daadwerkelijk opdagen voor de aanmelding op de zondag 
of maandag en uiteindelijk liepen 41.235 deelnemers de Vierdaagse uit.  
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Al vroeg tijdens de Vierdaagse ontvouwde zich een klein drama. Recordhouder en erelid van onze 
vereniging Bert van der Lans kwam al na de eerste wandeldag ongelukkig ten val en moest zijn 72e 
editie staken. Hij werd in de dagen daarna overspoeld door kaartjes en andere beterschapswensen 
van de andere deelnemers: hopelijk heeft dat hem nog een beetje goed gedaan. Dick Koopman wist 
zijn 70e Vierdaagse wel zonder problemen af te leggen.  
 
De 103e Vierdaagse verliep over het algemeen voorspoedig. De Gouden-Kruisdragers genoten op de 
meeting points van onze vereniging van dropjes, koekjes, een drankje en een warm onthaal. En vaak 
gingen zijn ook nog langs op het meeting point van de KWBN, waar ze proefkonijn waren voor 
nieuwe smoothies, yoghurtjes of gezonde repen. Roze woensdag verliep vooral achter de schermen 
met een kleine uitdaging, aangezien één van de podia met daarop enkele heren in vrouwelijke 
kleding op een ongelukkige plaats stond: er ontstonden gelukkig geen opstoppingen.  
 
Van de 1409 deelnemers die voor hun tiende keer van start gingen, wisten 1341 wandelaars het 
Gouden Kruis te behalen. Na afloop van de Vierdaagse kregen zij zoals ieder jaar van Stichting DE 
4DAAGSE een bericht met felicitaties en een uitnodiging om lid te worden van onze vereniging.  
 

Powered by GKD tochten met de reünie 
 
Aan het begin van 2019 kozen we Randstad 1980, oftewel RS’80, uit als partner voor een Powered 
by GKD tocht. Op 16 februari 2019 organiseerde deze vereniging een van haar winterserietochten in 
Woerden. We zorgden voor wat extra publiciteit en RS-lid Henk Keizer maakte mooie routes van 15 
en 25 km: er werd zelfs nagedacht over de horeca- en parkeerfaciliteiten, aangezien dit wel eens een 
druk bezochte wandeltocht kon worden met leden van RS’80 en Gouden-Kruisdragers. Uiteindelijk 
vonden 688 deelnemers hun weg naar Woerden voor een mooie wandeldag.  
 
In het najaar wilden we een tweede Powered by GKD tocht combineren met onze reünie. De 
herdenking van Operatie Market Garden op zaterdag 22 september bood daartoe een uitstekende 
gelegenheid in Dommelen en Valkenswaard.  
Onze leden konden kiezen om deze dag de Bevrijdingstocht van wandelclubs w.s.v. de Grenslopers 
en v.w.c. Voetje voor voetje, langs markante punten van de Market Gardenroute, te lopen. Men kon 
kiezen uit 8, 15, 22 of 34 kilometer: deelnemers aan de 8 kilometer werden zelfs eerst met een 
antiek legervoertuig weggebracht voordat zij aan hun wandeltocht begonnen. Er kwamen 679 
deelnemers naar deze wandeltocht. 
Daarnaast was er een programma bedacht voor de leden die niet wilden of konden wandelen. Zij 
werden rondgeleid langs de lokale musea van Valkenswaard, zoals het Valkerij en Sigarenmuseum. 
Aan het eind van de zonovergoten dag kwamen wandelaars en niet-wandelaars bijeen in bosherberg 
Harba Lorifa in Valkenswaard voor de uitreiking van de lustrumbeloningen en een hapje en drankje. 
Er werden ter plekke 15 lustrumbeloningen uitgereikt aan onze leden.  
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Koninklijke Wandel Bond Nederland 
 
Bij de wandelbond denkt men nog altijd hard na over een stabiele toekomst voor de organisatie. En 
dat begint ermee dat de begroting op orde moet komen. De bond heeft op verschillende posten 
bezuinigd, maar wil ook zekerheid scheppen rond de inkomsten en dus rond de jaarlijkse contributie. 
Dat werd gedurende het jaar een van de belangrijkste besluiten in de Ledenraad van de bond. Er 
werd niet alleen een contributiebedrag voor 2020 vastgesteld, maar ook voor de twee jaren daarna. 
Onze secretaris is lid van deze Ledenraad en stemde in met de contributieverhoging en met de 
verhoging van de verenigingsafdracht.  
 
De KWBN doet wat we de bond al jaren vragen: belangenbehartiging. Dat betekent dat wandelclubs 
en wandeltochten niet langer alleen staan in hun strijd tegen gemeenten, veiligheidsregio’s, 
Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. Die organisaties proberen de gaten in hun begroting te 
dichten door evenementen exorbitant te belasten en dat is een grotere bedreiging voor wandelend 
Nederland dan een kleine contributieverhoging van de KWBN (die overigens de inflatie maar 
nauwelijks voor blijft). 
Met strengere eisen voor vergunningen, verkeersregelaars, HACCP, AVG en andere maatregelen van 
de overheid en natuurorganisaties vind een meerderheid van de leden van de Ledenraad de KWBN 
van levensbelang. Bovendien zien we bij de KWBN steeds meer begrotingsdiscipline ontstaan, 
waardoor we vertrouwen hebben in een verstandige besteding van uw contributiegelden door de 
bond. Na het convenant met Natuurmonumenten heeft de bond zich ook tot taak gesteld om 
eenzelfde convenant met Staatsbosbeheer en het Rijksvastgoedbedrijf (voor terreinen van Defensie) 
tot stand te brengen. 
 
In 2020 zal de contributie voor het basislidmaatschap van de KWBN 10,50 euro bedragen en in de 
beide jaren erna stijgt deze jaarlijks met een halve euro. Dit basislidmaatschap betekent dat men 
een Wandelvoordeelpas ontvangt en daarmee ook korting op inschrijfgeld bij tochten van de bond. 
Voor leden die naast het basislidmaatschap ook een Wandelprogramma en het magazine Wandel.nl 
willen ontvangen zal de contributie in 2020 18 euro zijn, om daarna ook jaarlijks met een halve euro 
te stijgen.  
 

2019 in cijfers samengevat 
 

Leden op 1 januari 2019 3.715  
Leden op 31 december 2019 3.686  
Nieuwe leden 200 (146 in 2018) 
Overleden leden 34  
 
Deelnemers ‘powered by GKD’ Woerden 688 476 
Deelnemers ‘powered by GKD’ Valkenswaard 679 1535 
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Aanwezigen ledenvergadering april 28 (45 in 2018) 
Aanwezigen ledenvergadering juli 145 (148 in 2018) 
 

  
Tribunekaarten Intocht 135 (125 in 2018) 
Opgestuurde lustrumbeloningen 414 (316 in 2018) 
Verkochte T-shirts 125 (201 in 2018) 
Nieuwe leden na ledenwerfactie 160 (340 in 2018) 
Leden Facebookpagina op 31 december 1.352 (1.244 in 2018) 
Ledental Klankbordgroep 31 (30 in 2018) 
 

  
 
In 2019 realiseerde de Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse: 

• Een lustrumbeloning voor alle leden die hiervoor dit jaar in aanmerking kwamen; 

• Het dragen van de vlaggen van de deelnemende landen tijdens de Vlaggenparade; 

• Een wit poloshirt om te dragen tijdens de Vlaggenparade, maar natuurlijk ook tijdens de 
Vierdaagse; 

• Twee ‘powered by GKD’ wandeltochten als ontmoetingsplaats voor onze leden, in Woerden 
en Valkenswaard, waarbij Valkenswaard tegelijkertijd de locatie voor de reünie was; 

• Een nieuw meerjarenbeleidsplan (2020-2025);  

• Een goudkleurige vrijwilligersspeld (conform het meerjarenbeleidsplan 2020-2025); 

• Voorzetting van onze vertegenwoordiging in de Ledenraad van de KWBN; 

• Een realistisch contributiemodel voor de KWBN tot 2022. 
 

Waar gaan we in 2020 mee verder? 
 
Het beleidsplan wordt verder opgepakt door het bestuur en enkele actieve leden hebben te kennen 
gegeven dat zij daarin mee willen denken. Ook zullen we de voorbereidingen van ons lustrum en het 
lustrum van de Vierdaagse opstarten. We gaan weer speeddaten met leden die een bijdrage willen 
leveren aan de vereniging in een commissie of wellicht ook in het bestuur. 
 
Het verenigingsjaar zal beginnen met ons informele overleg met Stichting DE 4DAAGSE, met de 
‘powered by GKD’ wandeltocht bij de Vrijbuiters in Almkerk (Tweede Paasdag) en met de 
jaarvergadering in het Kolpinghuis. Daarna starten we de activiteiten rond de komende 104e 
Vierdaagse, zoals de Vlaggenparade, een nieuw T-shirt en tribunekaarten voor de Intocht.  
Het concept dat we dit jaar uitprobeerden om de reünie te combineren met een ‘powered by GKD’ 
wandeltocht, zetten we voort in 2020. We laten daarbij ook de vaste datum voor de reünie los, 
zodat we niet langer in hetzelfde weekend als Open Monumentendag of als de Airbornewandeltocht 
zitten.  
 
 


