
 

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: De Kromme Geer 50, 5709 ME Helmond. 

ING IBANCODE: NL70 INGB 0000 375702, BIC: INGBL2A, t.n.v. Gouden-Kruisdragers Vierdaagse, Driel 
 

 

 

Jaarverslag van de secretaris over 2020 
 
Het zal niemand verrassen dat het jaarverslag over 2020 een andere inhoud en omvang kent dan 
het verslag over 2019. De vereniging heeft een nieuwe secretaris, maar belangrijker nog, het jaar 
2020 was allesbehalve normaal. De reguliere verenigingsactiviteiten kwamen net als de 
Vierdaagse tot stilstand, waardoor het jaarverslag beperkt blijft tot enkele zaken die wel doorgang 
vonden.  
 
Informeel overleg en de Vrijwilligersspeld 
 
Tijdens het gebruikelijke informele overleg met Stichting DE 4DAAGSE in februari 2020 lijkt er nog 
geen vuiltje aan de lucht. De marsleider laat zich vooral uit over de bestrijding van de 
Eikenprocessierups langs de route van de Vierdaagse. Reisverboden, quarantaines en het woord 
pandemie komen nog niet voor in het gesprek. We kijken stiekem alvast vooruit naar de 
jubileumeditie van de Vierdaagse die in 2021 moet plaatsvinden en reiken de eerste 
Vrijwilligersspeld uit aan de marsleider, die immers naast marsleider ook erelid van onze 
vereniging is.  
Met die speld vullen we een eerste stap van het Meerjarenbeleidsplan in om meer zichtbare 
waardering aan onze vrijwilligers te geven. Zij kunnen nu niet alleen hun Vierdaagsekruis dragen, 
maar zijn ook zichtbaar als actief medewerker van onze vereniging. Het bestuur zal in ieder geval 
bestuursleden, ereleden en leden van verdienste een Vrijwilligersspeld geven en zal deze stap 
voor stap uitreiken op geschikte momenten door het jaar heen. Bij het aantrekken van nieuwe 
vrijwilligers besluit het bestuur wanneer iemand in aanmerking komt voor de speld.  
De speld krijgt dezelfde vorm als de speld die men krijgt bij deelname aan tenminste vijf ‘powered 
by GKD’-wandeltochten. De kleur van de Vrijwilligersspeld is goud, terwijl de speld voor vijf 
wandeltochten in het brons wordt uitgevoerd. In de loop van 2020 blijkt uiteraard dat de uitreiking 
van de eerste speld voor vijf ‘powered by GKD’-tochten nog even op zich laat wachten, aangezien 
de eerste geplande ‘powered by GKD’-tocht in Almkerk al snel wordt geannuleerd. 
 
De KWBN en de Vierdaagse 
 
Zodra in de loop van maart duidelijk wordt dat nagenoeg alle georganiseerde wandelevenementen 
inclusief de Vierdaagse van Nijmegen moeten worden geannuleerd, laat de Koninklijke Wandel 
Bond Nederland allerlei lopende initiatieven voor wat ze zijn. De ontwikkeling van een nieuwe 
merkenstrategie wordt gepauzeerd en ook wij horen niets meer van een mogelijke samenwerking 
met de bond op het gebied van ons jubileumcadeau.  
De KWBN stort zich in zeer korte tijd op virtuele evenementen zoals de Avondvierdaagse en de 
Alternatieve Vierdaagse. Terwijl Stichting DE 4DAAGSE nog kampt met de naweeën van de 
annulering van de Vierdaagse en probeert financieel het hoofd boven water te houden, 



 

mobiliseert de KWBN grote hoeveelheden publiciteit voor haar virtuele evenementen en de 
bijbehorende apps.  
Veel Vierdaagselopers zoeken bij gebrek aan de echte Vierdaagse hun weg naar de Alternatieve. 
Een enkeling houdt daarbij zelfs in juli de originele parcoursen aan, al wordt dat niet 
aangemoedigd door de KWBN. De bond en de Stichting DE 4DAAGSE lijken daardoor ook uit elkaar 
te groeien, omdat ze beide met een andere focus de crisis in zijn gegaan. Gelukkig weten bond en 
Stichting elkaar in het najaar van 2020 weer te vinden en gaan ze samen aan de slag om, indien 
nodig, ook in 2021 een virtuele Alternatieve Vierdaagse te organiseren.  
 
Facebook als uitlaatklep 
 
Veel social media accounts blijken een gewilde uitlaatklep voor frustraties en teleurstelling 
waarmee men kampt. Ook in de Facebookgroep van onze vereniging lopen de gemoederen hoog 
op, vooral over de afgelasting van de Vierdaagse. Enkelen houden, tegen beter weten in, vol dat er 
voldoende alternatieven zijn om toch een Vierdaagse in de derde week van juli te organiseren en 
leden en niet-leden putten zich uit in goede voorstellen en suggesties aan Stichting DE 4DAAGSE. 
Soms worden deze ideeën eerst aan ons bestuur voorgelegd, maar uit ons informeel contact met 
de Stichting kunnen we wel afleiden dat er in 2021 geen enkele opening is voor een 
evenementenvergunning voor de Vierdaagse.  
Het blijft ook voor uw bestuur en voor de hele vereniging zaak om de emoties de vrije loop te 
laten, maar daarbij af en toe op onze Facebookgroep te vragen om respect voor elkaars mening en 
respectvolle omgang met elkaar. De laatste keer dat onze vereniging deze emotionele reacties per 
brief, mail of Facebook moest verwerken was bij de invoering van het eerste Limiteringsprotocol 
jaren geleden, waarbij leden ook onverwacht werden geconfronteerd met het feit dat hun 
Vierdaagse niet door ging.  
 
Ledenvergadering in het Kolpinghuis 
 
Ook de jaarvergadering, die initieel in april was gepland, wordt meermalen uitgesteld en kan 
uiteindelijk in juli plaatsvinden op de zondag voorafgaand aan de Vierdaagseweek. Het wordt een 
sobere bijeenkomst zonder de gebruikelijke vrolijkheid en, conform de richtlijnen, zonder gezang. 
Marsleider Henny Sackers is aanwezig in het Kolpinghuis om toelichting te geven op het besluit om 
de Vierdaagse niet door te laten gaan en om uit te leggen hoe de Stichting er emotioneel en 
financieel voor staat. Jaarstukken en notulen worden goedgekeurd, maar er zijn dit jaar geen 
aankondigingen van de reünie of van de volgende ‘powered by GKD’-wandeltocht. En ook mooie 
anekdotes en wetenswaardigheden over de komende Vierdaagse hebben we niet. 
  
Omdat de pandemie in de zomermaanden minder ernstig lijkt, mogen de leden in beperkte mate 
wel in het Kolpinghuis aanwezig zijn, op anderhalve meter afstand van elkaar. Zo komen we bij 
elkaar en zo gaan we ook weer uit elkaar. Omdat het de laatste keer is dat we bijeen zullen komen 
in het Kolpinghuis, bedanken we beheerder René Salemink voor zijn steun in de afgelopen jaren. 
René wenst op zijn beurt iedereen het beste toe en wijst er in een emotioneel slotpleidooi op dat 
we elkaar ongetwijfeld weer langs het parcours zullen treffen.  
 
Meerjarenbeleidsplan 
 
We hadden enkele jaren geleden al een meerjarenbeleidsplan vastgesteld met daarin onze 
ambities en voornemens voor de eerstvolgende vijf jaar. Tijdens de speeddate sessies waarbij we 
kennis maakten met nieuwe vrijwilligers, traden enkele leden naar voren die graag meer inspraak 



 

wilden in ons beleid. In overleg met deze leden is daarop het bestaande beleidsplan aangevuld en 
aangepast: hoewel we het niet over alle punten eens konden worden, heeft het bestuur zoveel 
mogelijk suggesties overgenomen.  
In het jaar 2020, dat door Corona werd gedomineerd, is uitvoering van een deel van dit 
meerjarenbeleidsplan nog niet gerealiseerd en dat zal wellicht het geval blijven tot het einde van 
alle beperkende maatregelen. Het bestuur wil wel tijdens de jaarvergadering in 2021 het plan 
formeel laten vaststellen en indien mogelijk een begin maken met de uitvoering ervan.  
 
 
Overzicht ledenbestand 
 
Actieve leden per 1 juli 2021      3.388 
Overleden leden juli 2020 tot juni 2021    24 
Opzeggingen per 31-12-2021      38 
 


