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BELEIDSPLAN VERENIGING Gouden-Kruisdragers Vierdaagse (GKD) 
 
Inleiding.  
De vereniging GKD heeft de laatste tien jaren een flinke groei in ledenaantal gekend. Een aantal 
problemen manifesteerde zich (o.a. vergrijzing, COVID19), waardoor we in een neergaande spiraal 
dreigen terecht te komen. Om deze situatie te doorbreken is het noodzakelijk om een duidelijke 
visie en een goed beleidsplan te formuleren.  
 
De toekomstige koers van de vereniging. 
Het is belangrijk dat de vereniging haar blik naar de toekomst richt. Als hoofddoelstelling kan 
geformuleerd worden   
 
"GKD moet een blijvend gezonde en een verjongde vereniging worden". 
 
Hiervoor is het noodzakelijk dat: 
q De communicatie met de leden extra aandacht krijgt. 
q Een tekort aan vrijwilligers in bestuur en kernfuncties voorkomen wordt. 
q Het aantal leden zich stabiliseert met meer ‘jonge’ leden (jong = 50-).  
 
Omdat realisatie van deze doelstellingen afhankelijk is van veel factoren, zijn de belangrijkste 
hieronder in kaart gebracht.  
 
Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. 
Aan een strategisch beleid ligt een sterkte/zwakte en kansen/bedreigingen analyse ten grondslag. 
Sterktes en zwaktes zijn die gegevenheden of ontwikkelingen waar de vereniging zelf invloed op 
kan uitoefenen. Het zijn interne aangelegenheden.  
 
Als sterktes kunnen de volgende punten worden genoemd: 
q GKD is een ‘rijke’ vereniging die binnen de wandelsport goed staat aangeschreven. 
q Er wordt een klein aantal nevenactiviteiten georganiseerd. 
q Er is een goede relatie en een convenant met de Stichting 4Daagse. 
 
Als belangrijkste zwaktes worden opgemerkt: 
q De zwakke binding van de leden, vergrijzing van het ledenbestand. 
q Een kaderkrapte. 
q De grote geografische spreiding van de leden van de vereniging.  
 
Op kansen en bedreigingen heeft een vereniging niet of nauwelijks invloed. Dit zijn namelijk 
externe factoren. 
 
De kansen voor de vereniging zijn: 
q Grote interesse in herhaalde deelname aan de 4Daagse (toename potentiële en jongere leden).  
q Toenemende belang van gezonde leefstijl en wandelen als onderdeel hiervan. 
 
De belangrijkste bedreigingen vormen: 
q Individualisering, waardoor mensen minder gauw lid worden van verenigingen. 
q Limitering van deelname aan de 4Daagse, het niet doorgaan van de Vierdaagse. 
q Kosten van het lidmaatschap, inclusief lidmaatschap KWBN. 
q Verminderde bereidheid tot inzet voor bestuur en kernfuncties van verenigingen. 
 
Uit deze opsomming zal blijken dat de vereniging op enkele punten tegenwind ondervindt. Het 
bestuur is echter van mening dat de toekomst van GKD met enig vertrouwen tegemoetgezien kan 
worden. Wel vraagt het van alle betrokkenen een grote inspanning om de vereniging gezonder te 
maken. Om aan de ontwikkelingen de komende jaren richting te geven, is dit beleidsplan 
geformuleerd. Het hier gepresenteerde beleidsplan beslaat de middellange termijn; dat houdt in 
een periode van 5 jaar. Het doel het plan is: 
q De te maken keuzes beter te onderbouwen. 
q Het bieden van duidelijkheid naar de leden en derden over de koers van de vereniging.  
q Het bepalen van de vorm van de organisatie en de wijze waarop met elkaar wordt omgegaan. 
 
In een beleidsplan worden de doelen van de vereniging beschreven, de middelen die ingezet 
moeten worden om die doelen te bereiken en het tijdspad dat daarvoor nodig is. Anders gezegd, 
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beleid is het antwoord op de vragen wat willen we bereiken, hoe willen we dat bereiken en 
wanneer moet dat bereikt zijn? 
 
In het beleidsplan wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 
q De huidige en gewenste profilering van de sport en de vereniging. 
q De ontwikkelingen in het ledenbestand. 
q Het activiteitenaanbod. 
q Het kader. 
q De interne communicatie. 
q De externe communicatie. 
q De financiële situatie. 
 
 
De profilering van de Vierdaagse.  
De Vierdaagse is een meerdaagse wandelprestatietocht waaraan jaarlijks tienduizenden wandelaars 
deelnemen. Vanuit heel de wereld komen zij naar Nijmegen om vier dagen te wandelen in de 
Waalstad en haar prachtige, bosrijke omgeving. Na vier dagen wandelen wacht de wandelaar een 
glorieuze intocht over de Via Gladiola om daarna het welverdiende Vierdaagsekruis in ontvangst te 
nemen. 
Het Vierdaagsekruis - een medaille - is het 'kruis voor betoonde marsvaardigheid', zoals in het 
Koninklijk Besluit van 6 oktober 1909 is geformuleerd. Het is een medaille die door Nederlandse 
militairen op het uniform mag worden gedragen. Het Vierdaagsekruis behoort daardoor ook tot de 
officiële Nederlandse onderscheidingen. 
Het Vierdaagsekruis is er in brons, zilver en goud, voorzien van cijfertjes en voorzien van kroontjes 
en/of lauwerkransen, afhankelijk van het aantal malen dat de Vierdaagse werd volbracht. Het 
gouden Vierdaagsekruis ontvangt men na de tiende keer. 
 
Activiteiten om het imago van de Vierdaagse uit te dragen worden niet opgezet, omdat simpelweg 
door het bestaan van de GKD het imago van de Vierdaagse wordt uitgedragen. 
 
 
De profilering van de vereniging.  
De GKD heeft naar buiten toe het imago van een club van grijsaards. Uit de enquête, die we in 2012 hielden, 
bleek dat het imago onder de leden zelf vooral te maken heeft met gevoelens van ‘trots’ (op het feit dat men 
10x of vaker de 4Daagse heeft gelopen), ‘eergevoel’ (om lid te mogen zijn van deze ‘elitetroepen van de 
4Daagse’) en ‘verbondenheid’ (met het evenement). 
Als belangenbehartiger is de GKD al langer een vaste gesprekspartner van de Stichting 4Daagse. De wederzijdse 
erkenning hiervan is in 2018 onderstreept met de ondertekening van een convenant, waarin de afspraken die 
wij hebben, zijn vastgelegd. Sinds enkele jaren wordt via de digitale media input gevraagd van onze leden over 
de ervaringen van de afgelopen Vierdaagse en worden hun opmerkingen meegenomen als input tijdens het 
jaarlijkse overleg met het bestuur van de Stichting Vierdaagse. Om een goede gesprekspartner te kunnen zijn 
voor de Stichting 4Daagse, zal de vereniging qua ledenbestand een goede afspiegeling moeten vormen van het 
4Daagse-legioen. 
 
Dit kan door een doelgroepenbeleid te formuleren dat ervoor moest zorgen dat de GKD een vereniging wordt 
die past bij al haar (toekomstige) leden.  
Het plan is ook om te zoeken naar een mix van communicatie-uitingen en activiteiten die passen bij onze 
verschillende doelgroepen.  
 
Ontwikkelingen in het ledenbestand. 
In de afgelopen jaren is het ledenbestand van de GKD gestadig gegroeid van 2.880 leden per 31-12-2013 tot 
3721 per 1-1-2019).  Dit is onder meer te danken aan de mailing van een wervingsfolder, ieder jaar na afloop 
van de Vierdaagse, naar iedereen die met succes voor de 10de maal heeft deelgenomen en aan de verhoogde 
zichtbaarheid van de vereniging (emblemen, shirts, vlaggenparade, powered by GKD wandeltochten, publiciteit 
rondom 100ste Vierdaagse). Ook de uitgave van het nieuwe magazine GOUD! in drie talen (Nederlands, Engels, 
Duits), een vernieuwde website in drie talen, een actievere aanwezigheid of de social media en de aanstelling 
van ambassadeurs, die leden in verschillende landen vertegenwoordigen, hebben hieraan bijgedragen. 
Doordat in 2020 en 2021 de Vierdaagse geen doorgang vond/vindt loopt het ledental met ongeveer 
500 leden terug, simpelweg omdat er geen nieuwe Gouden kruisdragers bijkomen. 
Verdere groei van de vereniging is zonder meer mogelijk, gezien het potentieel aan 10+ wandelaars. Het is 
echter niet per sé het doel om verder te groeien. Het zal beter zijn, dat het aandeel ‘jongere’ leden (onder de 
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50) procentueel gezien stijgt, voor een betere balans en om te voorkomen dat de vergrijzing binnen het 
ledenbestand verder toeneemt.  
 
Dit betekent dat er meer aandacht moeten worden gegeven aan de werving van leden uit deze doelgroep. Ook 
is het wenselijk het ledenbestand uit te breiden met meer buitenlandse leden, om ook hen goed te kunnen 
representeren en de internationale uitstraling van de vereniging te vergroten. 
 
Het activiteitenaanbod. 
Het activiteitenaanbod bestaat uit: 
q Jaarlijkse reünie. 
q Powered by GKD wandeltochten 
q Meeting points tijdens de Vierdaagse 
 
Veel van de leden zijn lid geworden van de GKD om ‘erbij te horen’ en hebben geen behoefte aan activiteiten. 
Dat verklaart waarom er relatief weinig leden de activiteiten bezoeken. Dit werd des te meer duidelijk in het 
najaar van 2018, toen de jaarlijkse reünie bij gebrek aan belangstelling moest worden afgelast.  
Het doel van de activiteiten die wij organiseren is - in theorie - het vergroten van de betrokkenheid van onze 
leden, die daardoor de meerwaarde van het lidmaatschap ervaren. Maar, ondanks het kleine aantal 
aanmeldingen voor de reünie en het kleine aantal leden dat onze ‘Powered by GKD’ tochten bezoekt, kan 
worden geconcludeerd dat die betrokkenheid er wel is.   
 
Het is nodig opnieuw te bekijken hoe we de activiteiten anders kunnen invullen en organiseren. De ‘Powered by 
GKD’ tochten kosten relatief weinig inspanning en combinatie van reünie en een dergelijke tocht is mogelijk. 
Combinatie van Powered by GKD wandeltocht met de reunie en een alternatief programma blijkt een kansrijke 
optie. De meeting points kunnen met meer opsmuk wellicht tot meer betrokkenheid bij GKD leiden. 
 
Het kader. 
De GKD streeft er naar een transparante organisatie te zijn. Op dit moment bestaat het bestuur uit zeven 
personen. Daarnaast zijn er vanuit de ledenvergadering een financiële commissie en een commissie 
benoemingen. Een aantal actieve vrijwilligers staat ons bij met activiteiten als de ledenadministratie, het 
magazine, de organisatie van de jaarlijkse reünie, en het bemannen van de meeting points.  Acht leden zijn 
benoemd tot ambassadeur en vertegenwoordigen onze leden in het buitenland. 
 
Een en ander staat beschreven in een handboek cq draaiboeken, dat moet worden aangevuld en herzien.  
 
Gezien de toenemende druk op de bestuursleden is het nodig structureel meer leden te betrekken bij de 
organisatie van activiteiten. Inmiddels is er weliswaar een klankbordgroep in het leven geroepen.  
 
Het kan nodig c.q. zinvol zijn om een (tijdelijke) commissie bijzondere bijstand in het leven te roepen, die nader 
te bepalen taken gaat uitvoeren om het bestuur te ontlasten.  
 
Interne communicatie. 
Omdat onze leden relatief weinig de activiteiten bijwonen, die worden georganiseerd, is communicatie een 
belangrijk punt van aandacht. Momenteel ontvangen de leden – digitaal of op papier – tweemaal per jaar een 
verenigingsmagazine, dat in 2013 in de plaats kwam van de traditionele circulaire. Verder nieuws is te lezen op 
de vernieuwde website en op facebook.  
 
Het managen van zowel de website en facebook kost eveneens tijd en inspanning. Dit vraagt om een vrijwilliger 
met ervaring op dit gebied, zodat de uitingen professioneel, actueel en van deze tijd blijven.  
 
Externe communicatie. 
Het uitdragen van de succesverhalen van de GKD draagt in belangrijke mate bij aan de beeldvorming van de 
vereniging. Jaarlijks verschijnt er een artikelen in het Vierdaagse magazine. Onze wervingsfolder wordt digitaal 
verstuurd naar iedereen die de Vierdaagse 10 maal met succes heeft voltooid en is te vinden bij geselecteerde 
wandeltochten.  
 
Desondanks wil GKD actiever op zoek naar meer aandacht in de binnen- en buitenlandse media. Hierin zouden 
de ambassadeurs een rol kunnen spelen.  
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Financiën. 
De GKD is een financieel gezonde organisatie. Ons streven is om de contributie laag te houden en de vereniging 
laagdrempelig. De groei van het ledenbestand heeft consequenties voor de ledenadministratie. Hierin heeft 
het bestuur een enorme verbeterslag gemaakt, waarbij onder andere de ledenadministratie en de financiële 
administratie zijn ontkoppeld.   
Op dit moment is het lidmaatschap van de KWBN inbegrepen in het lidmaatschap van de GKD. Buitenlandse 
leden betalen uitsluitend voor het KWBN basislidmaatschap (inclusief ledenpas); Nederlandse leden voor het 
‘plus’-lidmaatschap (inclusief ledenpas, Wandelsportmagazine en Landelijk Wandelprogramma). Wie in 
aanmerking wil komen voor het KWBN basislidmaatschap, kan dit aangeven. 
 
Op dit moment zijn er op financieel gebeid geen acties nodig. 
 
 
 
 
Lijst met actiepunten 
 
Als hoofddoelstelling voor de komende jaren kan geformuleerd worden: 
 
"GKD moet een gezonde verjongde vereniging worden". 
 
Hiervoor is het noodzakelijk dat: 
 
De externe communicatie moet worden verbeterd. 
Actiepunten: 
 

1. Het bestuur formuleert in 2021 een doelgroepenbeleidsplan. 
2. Het bestuur zoekt in 2022 naar communicatiemogelijkheden om de diverse doelgroepen te 

bereiken. 
 
 
Het tekort aan vrijwilligers moet worden opgeheven.  
Actiepunten: 
 

1. Het bestuur gaat in 2022 een plan opstellen, dat een vrijwilligersbeleid vorm gaat geven.  
2. Er zullen vóór juli 2021 functieomschrijvingen gemaakt moeten worden.  

 
 
Het ledenbestand moet worden ‘verjongd’. 
Actiepunten: 
 

1. Het bestuur maakt in 2022 een plan voor het aantrekken van nieuwe en jongere leden 
2. Het bestuur zoekt in 2021 naar een ‘jong’ bestuurslid. 

 
 
Bijlage 
 
 
Openstaande vragen/suggesties: 

1. Herziening Huishoudelijk Reglement (tekstuele verbeteringen) 
2. Coördinatie klankbordgroep 
3. Werving nieuw leden met ‘uitgekleed’ lidmaatschap 
4. Link op de site van stichting 4daagse naar GKD met toelichting 
5. Historisch archief 
6. Communicatie met leden intensiveren via twitter/facebook/nieuwsbrieven 
7. Website met FAQ optimaliseren, gastenboek? 
8. Input vanuit de leden bundelen (binnen bestuur gebruiken, publiceren?!) 
9. Bezoek meeting points belonen 

 


